
Hei
Her kommer litt info, vi gleder oss til camp sammen med dere!
 
Dagene før
Dagene før leiren bør du som deltager drikke mye med vann og spise bra med næringsrik mat.
Vi kommer til å bruke masse av energi under leiren og da må vi møte opp med full tank av energi.
Ett tips er å se på nettet hvordan man bør spise før trening og løp.
Under leiren kommer vår kokk til å se at vi er mette og tilfredse, så da kan vi bare 
konsentrere oss om å kjøre så det ryker.
 
Bo  
Vi anbefaller booking av camping, hytter og leiligheter på Torpo moen camp. 
Link: Torpo moen Informasjon og priser: LINK  
På Torpo moen spiser vi frokost og på kvelden fyrer vi grillen, lunsj blir servert på banen. 
Vaske plass til sykler.
Badeplass i elven, sykling og felles aktiviteter. 
 
Ekstra deler
Fint om du tar med litt reservedeler til din cross sykkel.
Extra, slang, hendler kjede med mere....
Vaske utstyr. Vann og litt utstyr finns der vi bor.
Savner dere noe verktøy så kommer det sikkert til å finnes på plass i servicebussen vår.

Ta med
 - Sti sykkel - Fiskestang - Sykkel hjelm 

Veibeskrivelse 
https://goo.gl/maps/5id7mr8vDBASFgNq7
Se gjerne på Google mapps og søk på Torpo moen camp
Ring viss dere ikke finner frem 98002802
 
Samling 
Kl 08.00 torsdag 25 juni på Torpo moen, frokost og fører møte. 
Det går selvsagt fint og komme på onsdag kveld 24 juni, avtal med Torpo moen camp. 
 
Kontakt
Om du har spørsmål så ring eller send en e post.
jonas@mx-training.com
Tel: +4798002802
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www.hi5sport.no

Crew 2020 
 
Trenere: 
Jonas Olsson & Sander Sølvberg 
Photo: 
Lasse Skarsbø 
Mat, Fix og trix:  
Jenny Andersson & Geir Olsen

https://adaptit.enovate.no/adapt-it/eventlist#/signup/KURSPORTEN/be98a10572538a5f017255a011d70383
http://www.torpomoen.no/no/overnatting/rom_for_alle/
https://goo.gl/maps/5id7mr8vDBASFgNq7
mailto:jonas@mx-training.com
http://hi5sport.no
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Hei! 
 
Vi har laget en lite oversikt med Korona informasjon / regler som vi bruker i forbindelser med treninger. 
Dere blir delt in i grupper på plass, med samling på start-sletta for gjennomgang og rytter møte. 
Video analysen går dessverre ut nå en stund da det blir trangt rundt tv 
 
Her kommer en del retningslinjer som vi må forholde oss til: 
 
# 1 Les informasjon fra NMF: https://www.nmfsport.no/nyheter/slik-skal-nmf-medlemmer-opptre-under-dagens-korona-
situasjon/?fbclid=IwAR2fLdrE4iCKe2gHYKTHST60Z_ySDCFdVD-jC069eQirsANkSktW5E00Ors 

# 2   1 meter avstand til kompiser på banen (når vi stopper) og i depo. 

# 3    Viss noe skjer ute på banen eller rundt banen, skader osv, da må ledsager ta dette! 

# 4    Bruk engangshansker ved felles ting, for eksempel vasking, do besøk etc… 
         Fint om foreldre hjelper til med sprit og decifinseringr  
 
# 5    Ta med engangshansker og munbind. Hånd-sprit finnes på plass! 

# 6    Baneanlegget vil være lukket og vi ønsker ikke besøk av andre. (publikum etc) 

# 7    For og minimere bruken av do må gutter bruke skogen viss dere kun skall tisse. 
 
Det skjer mye hele tiden nå rundt anbefalinger på corona, vi anbefaller på det STERKSTE og lese informasjon fra NMF. 
Denne linken her er og nyttig informasjon:  https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter 

MAT 
Vi har laget en del regler rundt serveringen av mat på sommer campen, den informasjonen deler vi med dere på 
campen på plass 

Viss dere har inspill, tips eller egne tanker rundt dette, ta kontakt: jonas@mx-training.com & +4798002802 
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