
 

©Skanderborg BMX Center 2014 

Træningstider i Harlev BMX hal 2014/2015 

Der vil i år blive oprettet følgende hold 

for træning i BMX hallen i Harlev. 

De enkelte hold har forskellig 

målsætning mht. træning, men der er 

noget for alle. 

Holdene vil være åbne for tilmelding for 

alle efter ”først til mølle” princippet. 

Bemærk, at der skal foretages klubvis 

tilmelding for kørere, der ikke har 

stamklub i Skanderborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 

16.30-17.30 
Prøvetimer 

17.30 - 18.30 
Microtræning 

18.30 - 20.00 
RESERVERET 

Tirsdag 

17.00 - 18.00 
Talent 

træning 1 

18.00 - 19.00 
Talent 

træning 2 

19.00 - 20.30 
Elite træning 

Onsdag 

17.30 - 18.30 
Microtræning 

18.30 - 20.00 
Åbent hold 

Torsdag 

17.00 - 18.00 
Talent 

træning 1 

18.00 - 19.00 
Talent 

træning 2 

19.00 - 20.30 
Elite træning 

•Mikrotræningen er målrettet nybegyndere, og de mindste kørere, som endnu ikke er 
begyndt at køre løb. 

Mikrotræning (MT) 

•Talenttræningen er målrettet de øvede løbskørere. Hold 1 vil være fortrinsvis være for de 
yngre kørere, mens hold 2 er for de lidt ældre. 

Talent træning (T1 el. T2) 

•På det åbne hold vil der være mulighed for fri træning i alle aldre. Der vil være adgang for 
enkeltgangskørere. Kørere som er tilmeldt et af de andre hold har fri adgang til dette hold. 

Åbent hold 

•Eliteholdets / Kraftcenter træning.  

Elitetræning 

•Træningen begynder den 3. november 

Træningsstart 

•Kr. 900,- for medlemmer af andre BMX/DMU klubber. 

•Kr. 650,-  for Skanderborg BMX klub medlemmer. 

•Enkeltgangstræning Kr. 80,-  

•Leje af cykel og udstyr Kr. 50,- 

Priser 

•Kørere med licens i Skanderborg BMX klub tilmelder sig ved at sende en mail til: hallen@s-bmx.dk 
med angivelse af ønsket hold, samt navn og evt. licensnummer. 

•Kørere fra andre klubber skal gerne foretage klubvis tilmelding. 

•Medlemsgebyret indbetales på reg.: 8123  konto: 0005942322, med tydelig angivelse af navn og 
licensnummer.   (ingen træning før betaling.) 

Tilmelding 

mailto:hallen@s-bmx.dk

