
MORGENDAGENS 

HELTER
SAMLING I REGION VEST 
25.-27. AUGUST 2017



INVITASJON
MORGENDAGENS HELTER 

SAMLING I REGION VEST 25.-27. AUGUST 2017

Norges Cykleforbund, Statoil og Region Vest inviterer for første gang til «Morgendagens helter  
samling» for alle utøvere i alderen 14-20 år, innenfor landevei og terreng samt trenere i Region Vest. 

Statoil Morgendagens Helter har fokus på talentutvikling og har i år også innledet et nytt treårig samarbeid med 
Norge Cykleforbund rundt talentsatsning, og ønsker med dette og ha fokus på aktivitet i regionene.
Vårt mål er å sammen skape mer blest rundt sykkelsporten og de unge talentene innen landeveissykling.

Thor Hushovd er ambassadør for Statoil Morgendagens Helters sykkelsatsning og vil være tilstede på deler av samlingen. 

BOENDE: 
Trollbydga - Kollsnes
Kollsnesveien 150
5337 Rong
Vi bor alle på enkeltrom med eget bad på hvert rom.
Fellesrom med TV, alle fasiliteter og idrettshall, trimrom, gymsal etc følger med.

PRIS: 
Egenandel for samlingen (rom og mat i to netter) er kr. 500,- pr person. 

TRANSPORT: 
Reise dekkes og ordnes av hver enkelt deltaker. 

PÅMELDING TIL SAMLINGEN: 
Alle melder seg på via EQ- timing, https://signup.eqtiming.no/?Event=NCF_Region_Vest&lang=norwegian. 
Betaling ved påmelding. 
Frist for påmelding innen 15 august  
NB! Påmeldingsbeløpet blir ikke refundert. PS! Bruk egen reiseforsikring ved avmelding.

PÅMELDING TIL STURERITTET OG TJELDSTØ TEMPO:
Alle melder seg på selv via EQ- timing og kostnad for deltakelse dekkes av hver enkelt. Programmet legger opp til 
deltakelse i rittene, men du kan selvfølgelig være med på samlingen selv om du ikke vil sykle disse (eller bare ett av 
dem). Da blir det egentrening i tidsrommet rittene pågår istedet.

TRENERE/INSTRUKTØRER: 
Instruktør fra Regionen og trenere fra lokale klubber. En landslagsleder kommer også være tilstede en av dagene.

UTSTYR: 
Landeveisykkel



PROGRAM 
Fredag 25.8
16:00  Region Vest ankommer
16:30 Trening med Thor
19:00  Middag
20:00  Felles foredrag landslag og region. NCF og Region
22:00  Kveldsmat
22:30  Ro

Lørdag 26.8
07:00  Frokost
10:00  Sturerittet fellesstart (50 - 80 km avhengig av klasse)
15:00  Måltid
16:00 – 18:00  Dale Oen
19:00  Middag
20:00  Foredrag NCF
22:00  Kveldsmat
 
Søndag 27.8
07:00  Frokost
09:30  Tjeldstø Tempo 

Med forbehold om endringer. 

Sportslig hilsen 
Norges Cykleforbund                               Region Vest


