
                                                
 

 

 

Invitasjon høstsamling 2017 
 
Alle bilsportutøvere fra 12 år i alle bilsportgrener er velkommen årets 

siste samling 2. til 3. desember! 
 

 
 
Høstsamlingen er for mange starten på neste sesong! Meld dere på å få påfyll av gode råd og 
tanker, treningsøkter med fokus på basistrening, plenum med aktuelle temaer og ikke minst 
samvær med andre bilsportutøvere. Blant annet førerne i Team Norway. 
 
NBF Talentutvikling’s trener og motivator, Fredrik Brenna Lund tar alle deltagerne gjennom 
et interessant program disse to dagene med blant annet lærerike og underholdene 
treningsøkter.  
 
Her blir du kjent med andre unge bilsportutøvere fra hele landet og får gode råd og 
inspirasjon til videre satsing. 

 



 

 
 

 
Praktisk informasjon: 
 
Sted:  Trento Treningssenter,  
  Sørumsandveien 66,  

1920 Sørumsand 
 
Program:  Lørdag 2:  Fremmøte/innsjekk kl 1030 
     Avslutning  kl 1530 

Søndag 2:  Fremmøte  kl 1000 
     Avslutning  kl 1430 
 
Økonomi:  Deltageravgiften er som tidligere på kr 500,-.  

Lunsj pr person/dag kr 100,- inkl en drikke.  
 
Deltageravgift og antall lunsjer forhåndsbetales til konto 6049.05.17815 og merkes med 
«Treningssamling» og navn!  
 
Og husk, vi utbetaler reisestøtte til langveisfarende etter modell (tilbakebetales etter 
samlingen, husk å oppgi kontonummer ved påmelding): 
 
Sone 1             Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland. 

Ingen reisestøtte utbetales 
 

Sone 2  Vest Agder, Aust Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag. 

                         Kr 1.200,- i reisestøtte 
 
Sone 3             Nordland og Troms 
                        Kr 2.100,- i reisestøtte 
 
Sone 4             Finnmark 
                        Kr 3.100,- i reisestøtte 
 
 



Påmelding sendes til: Norges Bilsportforbund 
 Merkes: Høstsamling 

Mail: info@bilsport.no,                                   
Fax: 23 05 45 10 
Påmeldingsskjema tilgjengelig på bilsport.no under «NBF 
Talentutvikling»! 

 

Påmelding-/betalingsfrist: 24. november 
 
Spørsmål kan stilles til: Holm Jacob Matheson - holm.matheson@bilsport.no 
 Mobil: 906 15000 
 
OBS Vi sender en detaljert sluttinstruks til alle påmeldte (basert på oppgitt mailadresse) 
etter påmeldingsfristen går ut. 
 
Følg oss også på Facebook og sidene «NBF Talentutvikling»! 
 
Velkommen til en ny lærerik, sosial og spennende treningssamling i regi av NBF 
Talentutvikling! 
 
Vennlig hilsen 
 
Holm Jacob Matheson 
NBF Talentutvikling 
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