
Program for OCR camp 7-9 august 2020 

 

Fredag 

15-16.00  Ankomst og indlogering 

16.30  Rundvisning 

17.00 Farmen rundt (banetur, alle forhindringer 1 forsøg) 

19.00 Aftensmad 

20.00 Mindfulness & meditation ved Anita 

21.00  Hygge/fri leg  

 

Lørdag 

07.00 Morgenmad 

07.45 Yoga stræk med Anita  

08.15 Opvarmning samt intro til løb V/ gæste løbetræner  

08.30 Trailtur, 5km gang, 5km løb eller 10 km løb ( snack på hjemturen )  

10.15 CrossHELL med Max Nielsen 

11.45 Udstrækning med Anita  

12.00  Frokost inkl. vejrtræknings meditation V/ Anita  

13.00 Hviletid/restitution & eller mulighed for at booke massage / wellness ) TILKØBES 

14.30 OCR tekniktræning /( OBS- mulighed for at bytte OCR teknik ud med STYRKE teknik  

                         Dødløft, squat, bænkpres, KB øvelser mm. ) 

16.30 Farmen rundt (banetur alle forhindringer 1 forsøg) 

18.30 Aftensmad inkl. kostvejledning / kosttilskud V/ Diætist Jeanette Winther Kröll  

19.30 -? Mulighed for at booke massage/wellness/ personlig træning V/ Anita Skeby  # TILKØBES 

?  Hygge/fri leg  

  

Søndag 

07.00 Morgenmad 

07.45 Yoga stræk med Anita  

08.15 Luntetur 5km 

09.30  Tekniktræning og fri leg 

11.00  Farmen rundt 

12. 30 Frokost incl præmieoverrækkelser 

13.30 Pakke sammen, rydde op og tak for denne gang  

14.00  Mulighed for at booke massage/wellness/ personlig træning V/ Anita Skeby  # TILKØBES 



 

 

Tiderne er meget vejledende, da det er svært at sige hvor lang tid man eks bruger på at nørde teknik. 

Ved tid til overs er der mulighed for at ligge en WOD ind samt fullbody fitness træning 

(ryg/skulder/biceps/triceps/mave)          Dette hjælper coaches med at tilrettelægge.. 

 

 

Praktisk info:  

 

 Deltagerne sover i vores 2 selvstændige lejligheder og eller i shelter / telte i frugthaven.  

 Der ER muligt at ønske sovested- men det er ”først til mølle” med mindre man har et ”særligt behov ” 

 Der stilles madrasser/senge til rådighed. Linned og håndklæde skal selv medbringes  

 Der er bad- og toilet faciliteter i de to selvstændige lejligheder 

 Der stilles grill og bålsted til rådighed   

 Forplejning hele dagen er sund og ernærings rigtige måltider  

 Drikke er sunde drikke  

 Kørsel til øvrige trænings destinationer foregår i alles biler, vi stiller også bil til rådighed 

 Der skal ryddes op efter endt camp på området og på sove stederne 

 

 

PRIS 2500 kr .inkl. ALT 

 

Dep, på 1000 kr betales ved reservation og betales IKKE retur såfremt man selv aflyser.  

Skulle vi mod forventning aflyse, betales HELE beløbet tilbage.  

 

Velkommen til en spændende weekend, med masser af træning, teknik, yoga, meditation med fokus på 

mental indstilling til forbedring af din sport, løbe træning og teknik, sportsmassage og wellness og et 

fantastisk selskab, med andre trænings ”tosser”  

Læg mærke til at det er muligt at bytte f.eks OCR teknik træning ud med styrke tekniktræning.  

På den måde kan du få det FULDE UDBYTTE ud af DIN camp, ift hvor DU er i din træning. 

Dette kan ønskes ved tilmelding til Anita.  

 

VH/ FARMEN 

V/ Anita & Nils Skeby  

Aulbyvej 6, 5500 Middelfart  

www.skebycoaching.dk  

anita.skeby@gmail.com  

Kontakt: 2333-6298    2466-3811 

 

http://www.skebycoaching.dk/
mailto:anita.skeby@gmail.com

