Trenings samling
Søgne TK og Motorsyklisten AS

Treningssamlingen 27 og 28. oktober 2012
Søgne MAU og Motorsyklisten AS arrangerer treningssamling på trialbanen i Søgne.
Under denne treningssamlingen vil det være mulig for alle å prøve 2013 mod. Av Sherco,
Beta, JTG, Oset og Monty
Motorsyklisten AS vil holde åpen butikk lør/søn. fra kl 0900 – 1700.
Treningssamlingen er åpen for alle jenter og gutter, fra 5 år og oppover.
Kriteriet er at dere har, lisens og trialsykkel (uansett merke) .
For rekrutter ønsker vi og bruke foresatte til rekruttgruppen og dermed blir det ingen deltaker
avgift. Hvis noen ønsker at de skal være med i en treningsgruppe med trener skriv det på i
påmeldings skjema.
Organisering av denne gruppen vil bli foretatt i verkstedet til Søgne trial, etter at de påmeldte
gruppene er fordelt og sendt ut for trening.
Husk: utøvere under 16 år skal ha med støtteapparatet (foresatte, minder )
Trenerne er tidligere og nåværende trialkjørere i Norge.

Program for helgen:
Lørdag 27.
Kl. 10.00 inndeling i grupper og start trening.
Kl 1300 lunsj (varm og kald mat kan kjøpes i kiosken til Søgne trial)
Kl 1345 start trening
Kl 1600 slutt
Søndag 28.
Kl 1000 start trening
Kl 1300 lunsj (varm og kald mat kan kjøpes i kiosken til Søgne trial)
Kl 1345 start trening
Kl 1600 slutt
Egenandel for helgen er kr 950,- pr kjører Prisen inkluderer kun treningen.
Søskenrabatt 100 kr
1 stk Barn 950
2 stk
Barn 1700
3 stk
Barn 2550

Påmeldingen er bindende
Påmelding kun på mail.
Påmelding godtas kun på originalt påmeldingsskjema.
Konkurranse:
Som tidligere år lager vi en uoffisiell konkurranse på lørdag ettermiddag kl 17.30
Med mange flott premier
Påmelding i butikken hos Motorsyklisten

Overnatting:
Åros Camping Tlf: 381 66 411, Fax: 381 66 505 eller mail: aaros@aaros.no
www.aaros.no

De har hytter og leiligheter til reduserte priser for treningssamlingen.
Når du bestiller hytte eller leilighet, oppgi ”motorsyklisten” som ref.
Gode parkeringsmuligheter for bobiler rundt trialbanen.
Påmelding til:
Søgne TK
magnus@agdervent.no
For info: Mail. magnus@agdervent.no mob.98233422
Påmelding må være oss i hende innen søndag 21. oktober 2012.
Værforbehold. ( hvis snø, avlyses samlingen dette vil bli kunngjort på Motorsyklisten sin
hjemmeside og på mail til de som er påmeldte)
Hilsen
Søgne MAU

Motorsyklisten AS

