
Gendringen 19 augustus 2017 

 

Belangrijke mededelingen, 

 
Geachte deelnemer/ bezoeker, 

 

Hieronder staan een aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij uw aandacht vragen en waaraan u 

zich als deelnemer/ bezoeker dient te houden: 

 

 Op het rennerskwartier dient stapvoets (5 km per uur) gereden te worden. 

 Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden (m.u.v. de organisatie) 

 Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren bij 

de feesttent. 

 Milieuzeil onder de gehele crossauto 

 Minstens drie meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen partytenten e.d. plaatsen op 

plekken waar dit niet mag. 

 Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit na 24.00 uur tot ’s morgens 7.00 

uur 

 Houd het terrein schoon, afval in de daarvoor bestemde containers of vuilniszakken 

 De organisatie verzoekt u vriendelijk doch dringend om het sanitair schoon te houden 

 Open vuur verboden, barbecuen is wel toegestaan 

 Als u gaat grillen/ barbecuen, is het aanbevolen : een emmer water of brandblusser bij te zetten. 

 Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële activiteiten te 

ontwikkelen. 

 Het is ten strengste verboden het erf van de boerderij te betreden . 

 Aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Ook in het rennerskwartier met het op de plaats zetten 

van de auto’s of bussen 

 Zwemmen in het zandgat mag, maar is op eigen risico! Er mag geen shampoo 

of zeep gebruikt worden, omdat het een natuurgebied is. Let op: Het blijft een 

zandzuiggat, dus geen recreatieplas. Hij is circa 30 meter diep  !!!!!!!  
 Er mogen geen auto’s, banden of accu’s achtergelaten worden op het terrein. 

 Geen kinderen en helpers in, of hangend aan de auto tijdens het rijden in het rennerskwartier. 

 Schade aan auto’s, caravans of campers door afslepen kunnen niet verhaald worden op de 

eigenaren van de trekkers, de trekkerchauffeurs of op de organisatie.  

 

 Huisartsenpost in het Slingeland ziekenhuis (Doetinchem) tel. 0314-329888. Dit nummer is 24 uur 

per dag bereikbaar. Het ziekenhuis is te vinden aan de Kruisbergseweg 25 te Doetinchem. 

 E.H.B.O. post (buiten de wedstrijden om) bij de fessttent, zie EHBO-vlag. 

Mocht u vrijdag t/m zondag vragen of hulp (nodig) hebben bel: 06-52430246 organisatie ASVG 

 

Als u zich niet aan deze regels houdt, dan kunt u geschorst worden voor de cross of verwijderd 

worden van het rennerskwartier! 

 

Namens A.S.V.G. Gendringen vertrouwen wij op ieder zijn medewerking om deze regels na te leven 

in het belang van de autocross en we wensen u veel plezier! 


