
 

 

Åpen treningssamling I Italia påsken 2020   
 

Hei alle sammen! 

Vi gjentar suksessen i fra 2019 og kjører påskesamling i Italia. Samlingen/kjøringen starter Mandag  

6 April og avsluttes Lørdag 18 April. Kjøredager er tenkt 6-7 / 9-10 / 12-13 / 15-16 / 18. 

4-5 April er det VM og EMX250 i Pietramurata (Trentino Italia) hvor blant annet Håkon Fredriksen og 
Kevin Horgmo skal kjøre. Så for de som ønsker, er det mulig å starte turen her som tilskuer, EM har 
trening, tidskval og ett  heat lørdag, og andre heat søndag, VM har trening, tidskval og kvalheat lørdag, 
og warm up og to heat søndag.  

Vi kommer til å reise fra bane til bane, og vil i hovedsak kjøre på hver bane i 2 dager føre vi flytter oss 
videre. Det blir enkelte økter med organisert trening på alle baner, og en del individuelle oppgaver i 
forhold til hver enkelt utøvers nivå og behov. 

Italia er kjent for sine kuperte baner og harde underlag. Med 10 dager kjøring på disse banene vil man 
være godt forberedt til den kommende sesongen.  

I år er planen å starte i Castel San Pietro (kan bli endret, men i dette området), for så å flytte oss 20 mil 
sørover. Her finner man et stort antall gamle VM baner og når vi har kommet hit, blir det korte bilturer 
fra bane til bane. 

Noen baner vil være leid, men de aller fleste banene kjører vi under normale åpningstider. I Italia er de 
fleste baner åpne hele dagen, og det er normalt svært få kjørere på ukedager. Alle betaler treningsavgift 
selv på banen.  

Kostnad for å være med på denne samlingen er 6 000 NOK. KG MX Team medlemmer betaler halv pris. 
Påmelding gjøres inne på www.kgmxteam.com  

Som ifjor vil vi improvisere underveis i forhold til hvilke baner vi reiser på. Dette er den beste løsningen 
for å kunne til enhver tid kjøre på de beste banene.  

Alle påmeldte vil før samlingen motta en mail med mere informasjon.  

http://www.kgmxteam.com/

