Hei,
Nå er det igjen klart for samling på Red Sand i Spania.
De offisielle ukene med organisert trening vill for denne vinteren være uke 52 + uke 1 (Camp1)
Uke 7 + 8 + 9 (Camp 2) Gjennomføring av uke 7 avhenger av antall påmeldte.
Det er også mulig å bukke andre tider igjennom kg mx team sin hjemmeside da Red Sand holder
åpent fra november 26. 2021 frem til midten på mars 2022. Dette om man ønsker å trene selv, eller
reise ned for en langweekend.
Det vill bli tilbudt transport av sykler og utstyr fra Norge og Sverige. Man leverer utstyret i midten på
desember, og får returnert utstyret etter siste camp i uke 9. Alle som er med på våre camper og er
bukket inn igjennom Kg mx team har tilgang til sikker parkering og lagringsplass for sykler og utstyr.
Transport av utstyr til og fra banen uke 52 - 1 - 7- 8 - 9 er inkludert i transport prisen.
Under de organiserte campene vil det som tidligere bli organisert treningsopplegg alle kjøredager.
Program for oppholdet vill bli presentert første dagen på samlingen, og senere henge på
informasjonstavlen.
Priser sesongen 2021 – 2022
Rom type
Singel rom
Duble rom
Trippel rom (3 voksne)
Trippel med 2 voksne og 1 barn

Priser i euro
104,00
148,00
200,00
185,00

Transport tur retur Spania + ut og inn til bane uke 52 - 1 - 7- 8 - 9
1 sykkel / 1 delekasse / 1 utstyrsbagg + bensinkanne

Priser i NOK
5000,00

Det er ekstremt stor etterspørsel for Spania samlingene i år, så for å være sikret plass anbefaler vi at
man melder seg på i god tid. Sene påmeldinger kan føre til at man får plass på et annet hotell eller
ikke plass i det hele tatt.
For påmelding og videre informasjon se på hjemmesiden www.kgmxteam.com

