
 

Lørdag 22. oktober
Olympiatoppen/Ullevålseter

Motorsportens 
Mester 2022 

Søndag 23. oktober 
NIH Sognsvann 

Fagdag

Konkurransen vil inneholde fysiske og mentale 
utfordringer der utøverne kjemper om tittelene:

  
MOTORSPORTENS 

MESTER 2022 - kvinner 
  

MOTORSPORTENS 
MESTER 2022 - menn 

 Det blir ulike øvelser som vil variere fra lett til 
krevende fysisk. Fordi det gis premie til vinner 
av hver øvelse i tillegg til sammenlagtvinnere, 
må man kjempe bra i alle øvelser. Hvis det blir 
mange påmeldte, må man kvalifisere seg for å 

være med videre til del 2 og finalen. 
For utøvere som har fylt 16 år eller eldre.

kl. 0900 - MM starte på Sognsvann
Avslutter rundt kl. 1600 på Ullevålseter 

Ta med skifte klær  

Kr. 12 000,- hver til 
sammenlagtvinnerne  

i kvinne- og 
herreklassen 

For å skape et mer helhetlig tilbud, arrangeres det fagdag på søndagen. 
Her vil vi samle foredragsholdere innenfor sentrale temaer for prestasjon og ferdighetsutvikling, 
etterfulgt av en allsidig trening ved Norges Idrettshøgskole. Vi kan love at dette blir en innholdsrik 
dag med mye læring og bra treningsøkter! 

kl. 0900-1200  Foredrag - auditorium utsikt
kl. 1300-1500  Trening
Ta med ute og innetøy

+ Bindende 
påmelding innen  

5. oktober
 

marius.dammyr@
nmfsport.no



 

Lørdag 22. oktober
Olympiatoppen

Junior Samling 

Søndag 23. oktober 
NIF Sognsvann 

Fagdag

Utøverne vil få ny kunnskap fra trenere gjennom 
teori og praksis. Dagen vil også gi de muligheten 
til å teste ut sine egen grenser. 
For utøvere som fra de fyller 13 til 15. 

kl 1000 Samles på Olympiatoppen 
  Sognsvann
kl 1300  Trening og aktiviteter 
 
  Lunsj og middag blir servert 
  Ta med:  
  Skifte klær
  Noe å notere med og på. 

Kontaktperson  
Trener for Team Norway junior MX 
Øystein Kjørstad.  
Telefon 975 07 333 
oysteinsport@gmail.com
 

For å skape et mer helhetlig tilbud, arrangeres det fagdag på søndagen. 
Her vil vi samle foredragsholdere innenfor sentrale temaer for prestasjon og ferdighetsutvikling, 
etterfulgt av en allsidig trening ved Norges Idrettshøgskole. Vi kan love at dette blir en innholdsrik 
dag med mye læring og bra treningsøkter! 

kl. 0900-1200  Foredrag
kl. 1300-1500  Trening
Ta med ute og innetøy

+

Bindende 
påmelding innen  

5. oktober
 

marius.dammyr@
nmfsport.no



Fredag 21. oktober
Olympiatoppen kl 1800-2100 

Trenermøte: Toppidretten 
VIL 2021-2025

Vi skal bruke tiden til å gå gjennom langtidstrate-
gien som angår alle i toppidretten og hvordan vi 
skal implementere denne i hverdagen. Vi jobber 
for å få med Olympiatoppen til å komme med 
noen temaer. Venter fortsatt svar på dette. 
 
 
Vell møtt. 
Mvh Marius Dammyr

Du er herved innkalt til trenermøte 
21. oktober i Oslo

Sted:   Olympiatoppen, Sognsvann
Ankomst:  T-bane - Sognsvann
  Det er gratis parking ved Sognsvann 
Servering: Mat & drikke
  NB! Husk koronavettreglene

Om noen ikke kan møte, men  
ønsker å delta via nett gi beskjed 
innen fristen. Til info er dette som 
en del av opplegget for helgen.

Bindende 
påmelding innen  

20. oktober
 

marius.dammyr@
nmfsport.no


