
DCU KVINDECAMP 
DCU Pige- & kvindeudvalg 
  afholder kvindecamp i Odense 26 + 27. oktober 2019

Hvad kan du forvente af campen? 

Vi har stor fokus på det sociale og der er indlagt social hygge mellem de forskellige træninger og andre 

aktiviteter. Der er almindelig holdinddelt træning på landevej, bane, cross og MTB. Det betyder også at 

det vil være muligt, at prøve kræfter med en anden diciplin end hvad man normalt kører(I skal dog selv 

medbringe cykler, vi har bane cykler).  Vi har sørget for at have mange trænere og hjælpere, så vi kan 

få alle sikkert med på cyklerne uanset niveau.

Programmet

Lørdag:

• 09.00 - Prøv kræfter med ”banen”, vi har cykler i kan låne. 1,5 times sjov og spas

• 11.00 - Snak om grej, gear og vedligehold - få svar på dine spørgsmål + mini kursus

• 12.00 - Frokost for de som kommer tidligt

• 13.00 - Velkomst og omklædning

• 13.30 - Træning egen disciplin 

• 16.30 - Udlevering af værelser, bad og omklædning

• 17.30 - Foredrag / rytter indlæg 

• 18.30 - Aftensmad

• 19.30 - Foredrag trænings relateret fokus

• Herefter hygge / socialt samvær

Søndag:

• 08.00 - Morgenmad

• 09.00 - Bane session for alle

• 11.30 - Frokost

• 12.30 - Træning i valgfri disciplin 

• 14.30 - Bad, omklædning, 

Hvem kan deltage?  

Alle kvinder (fra 18 år) der har lyst til at cykle- uanset hvilken cykel man bruger til hverdag. Dog tilby-

der vi på årets camp udelukkende træning på racere, bane, Cross og MTB. Vi har trænere nok med til 

at sørge for at selv de nyeste piger kommer sikkert med rundt til træningen. Så kort sagt, der er noget 

for alle niveauer.

Deltagelse enten lørdag -> søndag med overnatning, eller deltagelse én dag enten lørdag eller søndag. 

Uanset hvad du vælger er det med fuld forplejning.

Lokation: Odense Cykel Bane

Tilmelding: www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/

#girlscanbike
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen 

til at kontakte Pige & kvindeudvalget på mail: 

pigeogkvindeudvalg@dcu-cykling.dk 

Hvem er vi? 
Pige- og kvindeudvalget består af 4 personer med bag-
grund i hhv. landevejscykling og MTB / cross. Vi har afholdt 
en del camps og træningslejre og bliver bakket op af et 
solidt team af hjælpere og trænere.

Nicolai, Michael, Solveig og Rikke 

Deltagelse lørdag + søndag

DKK 400,-

Deltagelse én dag 

(Lørdag eller søndag)

DKK 185,-

Ovenstående pris dækker fuld forplejning,

overnatning for 2-dags arrangementet.

+

Træninger og aktiviteter

PRIS


