
   

 

4-5 april 2020 arrangerar SöderåsenMTB läger på 
Klåveröds vandrarhem 

 

Är du nyfiken på mountainbike men aldrig vågat prova eller har du cyklat lite grann?  Då 
ska du boka in dig på vår MTB-helg. Tycker du om att röra på dig och vara ute i naturen? 
Vill du träffa andra tjejer med samma intresse? Det kan du göra på vår MTB-helg. 

Du kommer att ledas av erfarna instruktörer som guidar dig genom grundläggande 
teknikövningar så att du känner dig trygg på cykeln. Vi tar några turer i den fantastiska 
naturen på Söderåsen. Lite skönt häng, god mat och vedeldad bastu avrundar lördagen. 
På söndagen tar vi en härlig tur tillsammans och njuter av cykling och natur. 

 

Pris för hela helgen inklusive övernattning och alla måltider är 1995 kr.  
Tips! Det går att använda ditt friskvårdsbidrag till anmälningsavgiften. 
I priset ingår övernattning, måltider och städ. 
Övernattning sker i vandrarhemmets rum och stugor, från 2-bäddsrum till 4-bäddsrum.  

Tillval 
Hyra av cykel med hjälm för hela helgen 400kr 
Hyra av sängkläder 75 kr 
Extra natt fre-lör inkl. frukost 350 kr, i mån av plats 

 

Anmäl via mejl på soderasenmtb@gmail.com  
I anmälan skriver du namn, adressuppgifter, mejladress, eventuell specialkost, önskemål 
om tillval samt önskemål om rumsalternativ.  
Vid hyra av cykel skriver du din längd. 

Sista anmälningsdag 5 mars 

Max antal deltagare 24 
När avgiften är betald har du en plats. 
Deltagande sker på egen risk. 

 



   

Bokningsvillkor: Betalning sker via faktura som mejlas till dig.  Vid avbokning senast 14 
dagar innan betalas avgiften tillbaka förutom 400 kr för administration. Vid avbokning 
senare än 14 dagar innan lägret sker ingen återbetalning. Får du förhinder men hittar en 
ersättare meddelar du oss. 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda. 

 

Program 

Lördag 

9.30 Samling, presentation. Indelning i grupper 

10.00 -12.00 Teknikträning på olika stationer  

12.00 -13.00 Lunch och inflyttning  

13.00 -13.45 Mektips (vad ska man ha med i reservdelar då man cyklar ut i skogen) 

14.00 -16.00 Tur i skogen där vi använder oss av det vi lärt oss på teknikpasset. 
Möjlighet att prova sportdrycker från Wellaware 

16.00 Tillbaka liten fika. Duscha och bada bastu 

18.30 Middag. Till middagen serveras vatten. Vill du ha öl, vin eller något annat är det 
okej att ta med själv.  

 

Söndag 

8.00 -9.00 Frukost  

9.30 Samling och tur i skogen. 

12.00 -13.00 Lunch 

Avslutande samling Tack för oss! 

 

Samarbetspartners 

 

 


