
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Hvorfor?

Etter gode tilbakemeldinger fra MX kurs på Inderøy startet ideen om MX team.
I tiden etterpå har mange foreldre og utøvere snakket med meg om det samme, så her 

står jeg i startgropen på noe jeg håper kan bli positivt for mange!

− Jeg ønsker å tilby et team med plass for ca. 20 utøvere som vil ta sin satsing ett 

steg videre fordi jeg liker veldig godt å hjelpe utøvere å utvikle seg.

− Samlinger vil prioriteres å ikke krasje med Midtnorsk Mesterskap MX å 
foregå på noen av banene det skal kjøres løp på, samt villige 
samarbeidsklubber eller aktuelle underlag. I den grad det lar seg gjøre vil vi 
ikke krasje med NM og klubbløp i nærområdet.

− Du/dere stiller på antall samlinger etter eget ønske, kostnad blir deretter.

HVA HAR JEG Å TILBY?

Jeg er fersk utdannet Trener 2 på motorsykkel og til dags dato eneste i region Midt.

- Det jobbes med avtaler på kjøreutstyr, olje, smøremidler, startnummer, 

dekalkit, deler, arbeidstøy, motorsykler som dere kan velge selv å benytte.

- Allerede er FXR interessert som leverandør på kjøreutstyr med 50% ved salg 
på over 20 sett(noe jeg håper vi kan få til), Relekta opptil 40% på alle 
produkter, 25% på personlige dekalkit fra Thorsells-reklam, fra 10 til 30% på 
motorsykkeldeler, gode priser på motorsykkel hos X-Rider og Verdal Båt 
Scooter & MC.

- Obligatorisk team trøye til konkurranse i svart eller hvit er inkludert.
(Tidlig leveranse forutsatt innmelding før 31.02.19)

- Support på oppsett av motorsykkel, tips og triks til vedlikehold.
- Guide fysisk trening, kosthold, oppfølging etter ønske på samling.
- Guide restitusjon, skadeforebygging.
- Fair play.
- Jeg har erfaring fra alle typer løp. Klubbløp, Midt Norsk, Norgescup, NM, 

lag-NM, EM, VM, Lag-VM, ørkenrally.
- Har konkurrert i motocross, snowcross, hillclimb, enduro, trial og ørkenrally.

- Erfaren med kombinasjon trening/jobb/skole.
- Deler inn i grupper etter ønske/behov.
- Tilgjengelig på telefon ved spørsmål, ellers kontakter jeg tilbake.
- Team building ila. Året. (Svømming, klatring, go-cart, bowling etc.)

PRIS PER UTØVER

- 2500 kr. innmelding. (Team trøye inkludert)
- 2000 kr. innmelding hvis du verver medlem.
- 1000 kr. pr samling opp til 4 samlinger.
- 500 pr samling etter 4 samlingen.
- Ingen treningsavgift utenom team-avgift (Teambuilding/kickoff kommer 

utenom)

Marius Helmersen 
Tlf : 41558453 

Mhelmersen91@gmail.com 


