Belangrijke mededelingen voor deelnemers NK Benschop/Lopik 3 september 2016.
De Autocrossvereniging Rang Pang heet jullie van harte welkom op de NK te
Benschop/Lopik.
Sinds 6 jaar is er weer een NK in het westen van het land. Daar zijn we als Rang Pang
heel trots op.
We hebben uiteraard kosten nog moeite gespaard om een mooie baan aan te leggen en
voor het verblijf voldoende ruimte gereed te hebben.
Inmiddels staat iedereen startklaar. Erop gefocust om een geslaagd evenement neer te
zetten.

Opruimen:
Bij de Rang Pang zijn we gewend dat iedereen die een dagje komt crossen het eigen afval
rondom het plekje wat je van ons huurt opruimt voordat je weer vertrekt. Kortom je laat
het achter zoals je het aantreft en neemt je afval mee naar huis. Deze aanpak scheelt een
club veel kosten en werk.
We vragen jullie om dit te respecteren en ook je fans hierop attent te maken.
Wij zeggen: wees welkom ! Doe alsof je thuis bent !
GEEN GLAS OP HET TERREIN
Het lijkt inmiddels overbodig om uit te leggen waarom dit niet is toegestaan.
Neem je verantwoording en zorg er ook voor dat we kunnen blijven crossen.
Van blik zijn het vooral de “lipjes” die maken dat deze schade aanrichten. Laten we met
z’n allen ervoor zorgen dat dit niet gebeurd.
Verder is van belang de aanwijzingen van de officials –zowel van de SONAK als van de
Rang Pang -op te volgen.
Dit houdt ook in zo strak mogelijk parkeren op het rennerskwartier ! Neem niet
meer ruimte in dan noodzakelijk.
Er is op het terrein geen drinkwater. Hou hier rekening mee !
Er mag overnacht worden van zaterdag op zondag. Wel graag zorgen dat je het
terrein rustig verlaat-geen crossauto’s starten- en ruim je plekje op voor je vertrekt.
Dat is uiterlijk om 11.30 uur op zondag.
Er gratis koffie voor een ieder bij de rood/witte koffiewagen van de Rang Pang.
De Rang Pang officials zijn ter herkennen aan een oranje hesje.
Het bestuur van de Autocrossvereniging Rang Pang wenst jullie een mooie en sportieve
wedstrijd toe.

