Zelhem 20 augustus 2017

Onderwerp: Overnachting is mogelijk.
Hallo Trialrijders en trialliefhebbers,

Op 14 / 15 oktober staat de prachtige KNMV 2-daagse Kampioenstrial op ons programma.
Bij de ZAMC zijn de voorbereidingen voor de Kampioenstrial 2017 in volle gang. Dus nauwelijks is de mega klus van de
organisatie van het EK voorbij of er staat alweer een ander prestigieus trialevenement op de agenda, de 2-daagse
KNMV Kampioenstrial en nog wel als een combi wedstrijd ! Er is een prachtig programma samengesteld, kijk maar mee;
1 ONK trial, finale met buitenlandse deelname !
2 NK-Jeugdtrial, finale wedstrijd na een (voor)competitie met liefst 7 NK wedstrijden
3 Open Clubklasse, elke triallist met een Basis Sport Licentie 2017 mag meedoen !
4 Clubteam competitie, een echte topper in de “vorige eeuw” !
Daarnaast zal er een feestelijk “entertainment – programma “ worden geregeld op zaterdag avond met o.a. een HAPPY
HOUR
We hopen dat alle KNMV-licentiehouders dit weekend in Zelhem aan de start zullen komen , wij vertrouwen er in elk op
dat het (weer) een super trialweekend gaat worden.

Overnachten is mogelijk !
Om iedereen optimaal te laten genieten van ons trialfeestje bestaat er de mogelijkheid om vrijdagmiddag 12.00 uur,
naar Zelhem te komen om te overnachten op het trialterrein bij de ZAMC.
De voorwaarden voor overnachtingen zijn als volgt:
•
kosten per voertuig / nacht € 7,50 ongeacht het aantal personen
De volgende voorzieningen worden hierbij geboden:
• ruime staanplaats op verharde ondergrond (beperkt beschikbaar)
• er kan / mag overnacht worden in tent, bus, caravan of camper
• elektriciteit is beschikbaar
• toiletten, 24 uur per etmaal geopend
• douches aanwezig
• drinkwater tappunt aanwezig
• voorzieningen voor lozing van een chemisch toilet
• clubgebouw geopend
• plaats reserveren is mogelijk via trial@zamc.nl

Belangrijk: bij aankomst eerst melden in het clubgebouw !!
De ZAMC heet u graag van harte welkom op
motorsportaccommodatie “de Langenberg ”
Korenweg 4
7021 ME ZELHEM
Met sportgroeten,
Trialcommissie ZAMC
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