
 
SKOVCYKLING 

 
SKOVCYKLING - MOUNTAINBIKE CAMP 2018 

 
2. – 3. – 4. og 5. juli - MTB Bike Camp, Slette Strand 

 

NYT I 2018 – vi vil gerne invitere U19 på Camp i uge 27 
 

Skovcykling indbyder hermed alle U13 – U15 - U17 og U19 piger og drenge ryttere til en 

spændende Bike Camp i sommerferien 2018,  

 

Der vil blive lagt vægt på: 

 

• Træning, teknisk og fysisk 

• Action og masser af sjov 

• Socialt samvær 

• En oplevelse ud over det sædvanlige 

 

 

Bike Camp 2018 foregår på Feriecenter Slette strand, og vi skal bo på ”smedjen” hvor der 

findes alle tænkelige faciliteter, der skal til for at få en perfekt Camp.  

 

Det er et helt fantastisk sted med MTB teknikbane lige uden for døren. 

 

Vi spiser alle måltider på Feriecenteret.  

 

Ugens program: 

 

Endeligt program tilsendes de tilmeldte medio juni måned 2018 

 

DELTAGERBETINGELSER:  Aldersgrupper U13 – U15 - U17 og U19 (11 til 18 år) 

  

MEDBRING: Cykel, rigeligt med cykeltøj og fritidstøj, sovepose eller dyne og pude, 

toiletgrej, lommepenge.  

 

Husk også badetøj da vi har mulighed for at bade i Centerets swimmingpool, og måske 

havet.  

 

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2018 

 

MAX 25 deltagere 



 
TILMELDING TIL BIKE CAMP 2018 

 

Slette Strand 2. - 3. - 4. og 5. juli 2018 

 
Navn:________________   Alder:___________________      

 

Adresse:_______________________________________________   

 

Postnummer./By:____________________________________________   

 

Mailadresse:       

 

Telefonnummer, (forældre):      

 

Størrelse på T-shirt       xs:        s:       m:        l:          xl:            

 

 

Hvis du ikke kan svømme eller ikke må bade i swimmingpoolen / havet sammen med kammerater, uden 

voksne.  så skal du / i skrive det her:                                                                  .      

                                                                                       

Jeg/vi er indforstået med at jeg /min søn/datter deltager for eget ansvar og risiko. 

 

___________________________            __________________________ 

Underskrift deltager   Underskrift forældre 

 

Pris: kr. 1975,00  

 

indsættes på kontonummer: 9892 – 3061560423 med info om navn  

 

senest den 8. maj 2018.  

 

Man er ikke tilmeldt før der er betalt!! 

 

Indbetalt deltagergebyr refunderes ikke ved framelding. 

 

Eventuelle spørgsmål og Tilmelding: 

 Bent Skov 

Telefon: 20165358 

Mail: bent@skov.one  

 

Der kan komme ændringer i forhold til denne indbydelse, (datoerne holder) 

 

 
www.Skovcykling.dk  

 

mailto:bent@skov.one
http://www.skovcykling.dk/

