Beste coureurs,
Je ontvangt deze mailing omdat je je hebt aangemeld voor de wedstrijd van
AutoSport Groningen op 1 september. Dit betekent niet automatisch dat je ook op
de startlijst staat. In de bijlage vind je de startlijsten, sta je hier niet op, dan sta
je op de reservelijst. We nemen contact met je op mocht je doorschuiven naar de
startlijst. Graag ook afmelden wanneer men niet kan rijden.
Op 1 september is de seizoensfinale van AutoSport Groningen. In deze mailing vind
je de meest belangrijke info, al gaan wij er vanuit dat het voor de meesten
inmiddels duidelijk moet zijn.
Adres:
Winsumerstraatweg 4, langs de N361, Groningen - Winsum vv. Oprijden via het erf
van veehouder Vermue. Entree betalen bij de kassa. Hier ontvang je ook het
loopbriefje.
Tijden:
Poort open: 07.00uur (Kom je van ver, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden om te overnachten, alleen na overleg toegestaan!)
Technische keuring: 07.45uur tot 10.00uur (Iedereen dient zich te melden bij de
technische keuring, loopbriefje meenemen!)
Inschrijven: 08.00uur tot 10.00uur in de tent van Vijfschaft Catering (volledig
ingevuld loopbriefje meenemen)
Rijdersbespreking: 10.30uur thv de tent van Vijfschaft Catering
Start wedstrijden: 11.00uur
De plaatsen langs de baan zijn gereserveerde plaatsen voor onze sponsoren, dit
staat aangegeven met borden. Sluit netjes aan in de rij op het rennerskwartier,
volg eventueel instructies op van onze medewerkers.
Technische keuring:
Iedereen dient zich wederom te melden bij de technische keuring, deze vind plaats
op de voorstart. Eerst wordt het geluid gemeten, teveel geluid betekent niet
starten!!!! Daarna wordt de auto technisch gekeurd, zorg dat je auto voldoet aan
het reglement.
Er wordt tot 10.00uur gekeurd, zorg dat je dus optijd bent!!
Ook tijdens de wedstrijd word het geluid gemeten, zorg bij schade aan het
uitlaatsysteem dus dat je dit direct verhelpt en voorkom diskwalificatie.
Het wisselen van rijder is tijdens de wedstrijd dag ten strengste verboden, hier
controleren wij op. Ook een kleine attentie voor de equipe ingeschreven coureurs,
elke coureur dient minimaal één wedstrijd gestart te hebben, anders vervalt de
deelname aan het clubkampioenschap.
We hebben weer overvolle startlijsten, dus zorg dat je optijd naar Winsum vertrekt
zodat wij ook een vlotte wedstrijddag kunnen organiseren. Mocht de tijd het
toelaten, zullen wij na de laatste finale een SUPERRR finale rijden. Daarnaast extra
bekers voor diegene met de meeste pech en de mooiste koprol.

Clubkampioenen worden gehuldigd tijdens onze feestavond, de datum is nog nader
te bepalen.
Net als anders is GLASWERK verboden op ons terrein. Eigen eten en drinken
meebrengen is prima, maar alleen in plastic verpakking. Afval graag in de daarvoor
bestemde bakken of de toegereikte vuilniszakken.
Hufterig en agressief richting onze medewerkers wordt niet getolereerd. De eerste
schorsing hiervoor is al uitgedeeld.
Via deze weg willen wij iedereen veel succes wensen, wij hopen op een mooie,
spectaculaire maar ook sportieve dag voor iedereen.
Namens bestuur AutoSport Groningen,
Jasper van den Berg.
Afmelden? Stuur een mailtje naar info@autosportgroningen.nl

