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Internationell kickoff-camp i Åhus
Sverige har förutsättningar att arrangera MTBO i
världsklass, något som inte minst bevisades när årets
internationella kickoff-läger gick av stapeln i Åhus
med danska arrangörer
En tradition sedan 5 år inom MTBO-världen är det
internationella kickoff-läger som fram till 2010 alltid
arrangerats i Danmark. Åkare från hela Europa, alltmellan
världsettor till glada motionärer träffas under ett veckoslut
och njuter av att äntligen plocka fram cyklarna från
vinterförvaring.

I år hade lägret letat sig över Öresund och hem till
orienteringsbröderna Mats och Max Svensson från PanKristianstad som till vardags driver hotellet Åhus strand,
vackert beläget vid Östersjöns strand och med flera fina
träningsområden i närheten.

Arrangörerna, som mestadels bestod av fjolårets EM- och
JVM-arrangörer från danska OK Öst Birkeröd hade i år valt
att samarbeta med Pan Kristianstad för att ordna logi och
kartor över några träningsområden i absolut världsklass.

Träningarna bestod av några teknikövningar, men
mestadels av tävlingar där deltagarna utmanades i alltifrån
vägvalsbetonad långdistans på 20:000-dels karta till
supersprinten med namn "The Crying mile" (den gråtande
milen) som bestod av en bana som mätte 1,5 km med 17
kontroller på en karta i skala 1:500 och inofficiella
världsmästerskapen i stämplingsduell med Sportident med
en bana som mätte ungefär 100 m. Sociala aktiviteter var
något som betonades mycket av arrangören, middagarna
var gemensamma och avslutades alltid med en
prisutdelning där alla dagens vinnare enligt dansk tradition
fick antingen en Öl om man hade åldern inne eller
annars lite godis.

De dyrbaraste priserna var dock de som arrangören samlat
in från cykelsponsorer där bland annat en splitter-ny
tävlingsram, växelkit och flera kartställ slumpades ut bland
deltagarna.

Under lägret kördes en intern cup, Camp cup, där den
sammanlagda tiden från dagarnas träningstävlingar
räknades samman, bästa svenska resultat i cupen blev
Per Frost som knep andraplatsen i klassen Herrar Kort
med ynka 40 sekunder upp till segraren från Ryssland.

För de svenska deltagarna hölls även en liten konferens
där världsettan Michaela Gigon från Österrike berättade lite
om sina erfarenheter om att utöva och även utveckla MTBO
och gav några matnyttiga tips till svenskarna.

www.orientering.se/Arbetsrum-ovriga/Mountainbike-orientering/Nyheter/Internationellkickoff-campiAhus/

1/2

13.11.13

Internationell kickoff-camp i Åhus - PublicTemplates

Information, kartor och resultat finns på
www.mtbocamp.dk/2010

Nästa års Camp är återigen i Danmark och arrangeras på
Nordjylland www.mtbocamp2011.dk
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