Uitnodiging NK Trial 26-5-2019 in Wamel
Stichting 4x4 Trial secretariaat: Jürgen Slütter
Website: www.4x4trial.nl
Email: jurgen@4x4trial.nl

www.4x4trial.nl
Op 26 mei 2019 organiseert Stichting 4x4 Trial de derde wedstrijd voor het Nederlands
Kampioenschap 4x4 Trial 2019. De wedstrijd wordt georganiseerd in Wamel aan de Dalenstraat 5.
Wij hopen dat je er op 26 mei bij bent!
Aanmelden kan op de volgende manieren:
- via het bijgevoegde aanmeldformulier. Je kan hem ingevuld email naar
secretariaat@4x4trial.nl
- tijdens de wedstrijd het ingevulde formulier inleveren bij de inschrijfpost
Bestuurder en bijrijder dienen beiden in bezit te zijn van een KNAF licentie en deze dient u tijdens
de wedstrijd te kunnen tonen. Indien u niet in het bezit bent van een licentie mag u niet deelnemen.
Het is mogelijk om een ERB (daglicentie) aan te schaffen. Dit kan vooraf via internet of ter plekke
tijdens de inschrijving. De kosten van de ERB zijn E 45, waarvan je E 20 terug krijgt via een korting
op de deelnamekosten.
Deelnamekosten voor rijders vanaf 21 jaar:
Rijders in bezit van KNAF licentie
€ 50,00 (met ERB € 20 korting)
Deelnamekosten voor rijders in leeftijdscategorie 14 tot 21 jaar:
Rijders in bezit van KNAF licentie
€ 25 (met ERB € 20 korting)
LET OP: Daglicentie/ERB is mogelijk. Via: https://www.knaf.nl/licentie/erb-aanvragen kun je
teruglezen hoe je een evenementregistratiebewijs aan kan vragen (voorheen daglicentie). Dit
bewijs vraag je aan via de agenda/kalender in Mijn KNAF en als de betaling gedaan is verschijnt
deze digitaal in Mijn KNAF.
Locatie:
Wamel, Dalenstraat 5
Dagindeling:
8.30-9.45
8.45-9.45
9.50
10.00
12.30-13.00
16.30
Circa 16.45

aanmelden bij inschrijfpost
technische keuring
briefing voor alle deelnemers en officials
aanvang wedstrijd
pauze
einde wedstrijd
prijsuitreiking

Overnachten op het terrein is beperkt mogelijk. Overleg van tevoren met Jurgen Slutter
(jurgen@4x4trial.nl of 06-53532776)

Routebeschrijving:

Locatie: Wamel, Dalenstraat 5 (bos achter de geitenboerderij)
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