
Beste crosser, 
 
Jij hebt je aangemeld voor de clubwedstrijd van zondag 04-10-2020 bij Motodrome 
Emmen. Super leuk en wij hebben er veel zin in! 
 
Vrijwilligers zijn voor jou druk bezig met de baan, met de andere voorbereidingen 
én met de gemeente om alles door te kunnen laten gaan. 
 
De clubwedstrijd zal zondag vanwege Corona anders zijn dan we allemaal graag 
willen. Er mag geen bezoek komen en ook jij als rijder mag maximaal 1 
begeleider meenemen. Met elkaar moeten we er het beste van maken en zullen we 
ons hieraan moeten houden. We mogen blij zijn dat de wedstrijd door mag en kan 
gaan, al is het met beperkingen. 
 
Het aantal inschrijvingen is meer dan dat we van start kunnen laten gaan. Zoals 
aangegeven is er per start plek voor 40 deelnemers. Op basis van het tijdstip van 
aanmelden is jouw naam groen of oranje. De actuele deelnemerslijst staat op onze 
site. Jouw kleur bepaald of je kunt deelnemen of op de reservelijst staat. 
 
Groen = je hoort bij de eerste 40 aanmeldingen binnen jouw startgroep en we 
rekenen dus op jouw aanwezigheid. 
 
Oranje = komt iedereen die zich heeft ingeschreven in jouw start ook 
daadwerkelijk inschrijven, dan kun je niet deelnemen. De ervaring leert dat er 
helaas altijd een aantal rijders alsnog niet komt en zich ook niet afmeld. Dat weten 
we pas op de wedstrijddag aan het einde van de inschrijving. Je hebt dus geen 
garantie dat je van start kunt gaan.  
 
Stel dat jouw naam in het groen op de deelnemerslijst staat maar je weet al dat je 
alsnog niet mee gaat doen, geef dit dan door aan ons 
(inschrijving.motodrome@gmail.com). We kunnen dan een andere rijder blij 
maken. 
 
Aanmelden en betalen (contant en gepast €15,-) is zondag tussen 7:30 en 8:15 uur. 
De inschrijving is onder de tent welke je naast de kantine wel ziet staan. Ook bij 
het (wachten voor de) inschrijving houden we allemaal 1,5m afstand.  
 
Bestuur MSV Motodrome 
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