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Het is dit weekend 25 jaar geleden dat wij onze 1e wedstrijd organiseerden.
Vandaag wordt de 5e wedstrijd meetellend
voor het Eurol Nederlands Kampioenschap 2022 verreden.
Een grote dank aan: de rijders en hun aanhang, onze
vrijwilligers, KNAF, Bestuur Sectie AutoCross, bestuur
en officials van de SONAK, brandweer, politie, pers,
Gemeente Súdwest Fryslân, Soccoro, Loonbedrijven,
Heeres Horeca, sponsoren, en verder al diegene die
zich voor deze NK inzetten.

In deze flyer staan onze huisregels en praktische informatie.

Een bijzonder woord van dank aan de Familie B. Lycklama
á Nijeholt voor het beschikbaar stellen van het land en
de locatie. Ook de inwoners van Ferwoude bedankt voor
jullie gastvrijheid.

Tenslotte willen wij u en de rijders, een sportieve, succesvolle, spannende maar vooral een gezellige autocrossdag
toewensen!

BEDANKT!!

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen
en/of schade aan personen, dieren, auto’s, materialen voor,
tijdens en na de wedstrijd.
Uw speaker is vandaag Dinant Veneman, bekend van diverse
NK wedstrijden.

Bestuur en medewerkers
Superklasse Noord

Het terrein is gelegen aan de Aaltjemeerweg in Ferwoude

INFORMATIE & HUISREGELS
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
ANTONIUS ZIEKENHUIS te Sneek
Routebeschrijving:
• U rijdt terug naar de provinciale weg, u gaat hier links
		 richting Bolsward.
• Na ongeveer 7 km rijdt u de oprit van de A7 op
		 richting Sneek / Heerenveen.
• Neem afslag 20-IJlst richting Ysbrechtum/Leeuwarden.
• Sla linksaf richting de Hemmen.
• Op de rotonde gaat u rechtdoor.
• Vervolgens bij de stoplichten ook rechtdoor, het ziekenhuis
		 bevindt zich aan uw rechterhand.

TOEZICHT

Er zullen 24 uur per dag herkenbare toezichthouders
en beveiligers op het terrein aanwezig zijn. De toezichthouders en beveiligers zijn er in het belang van alle
aanwezigen. Instructies die door de toezichthouders
en/of beveiligers worden gegeven (o.a. aangaande
reglementen) dienen altijd opgevolgd te worden.

KNAF APP

Alle uitslagen / deelnemerslijsten / bestraffingen vindt
u op de KNAF app, deze kunt u downloaden via de
Appstore en Playstore en wordt aangegeven met dit
logo:

EIGEN RISICO

Voor alle deelnemers en bezoekers geldt dat de aanwezigheid op het terrein geheel voor eigen risico is.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de
bezoeker en/of goederen van de deelnemer/bezoeker.
Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

FOTO’S/OPNAMES

Tijdens het evenement worden (foto) opnames
gemaakt. Deelnemers en bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming om deze opnames
te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotiedoeleinden.

RIJDEN MET VOERTUIGEN

Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig
op de paddock rond te rijden. Ook het gebruik van
quads, zgn. pitbikes, brommers e.d. is om veiligheidsredenen niet toegestaan (uitsluitend door de organisatie).
ATTENTIE: Gasten die denken de veiligheid op het
terrein in geding te brengen, of hiervoor anderen
toestemming geven om een voertuig hiervoor te
gebruiken, kunnen worden verwijderd van het terrein.

INBESLAGNAME NIET TOEGESTANE ZAKEN

Spullen die volgens de reglementen niet zijn toegestaan,
worden in beslag genomen. Deze spullen worden niet
bewaard of teruggegeven aan de voormalig eigenaar.
Het is zinloos om hierover in discussie te gaan met de
organisatie en/of beveiliging.

AFVAL

Er zijn op het terrein voldoende voorzieningen
aanwezig om afval in te deponeren. Tevens zullen
er vuilniszakken worden uitgedeeld en zijn deze gratis
af te halen bij de kassa. Ruim bij vertrek je eigen plek
op. Bij de uitgang van het rennerskwartier staat een
grote container, graag daar je afval in deponeren.
Wanneer er grof
vuil op de plek
achterblijft zullen
de opruimkosten
op de deelnemer
worden verhaald.

BRANDGEVAAR

Op last van de brandweer, en om veiligheidsredenen
zijn open vuren strikt verboden. Dus ook geen fakkels,
vreugdevuurtjes, vuurkorven etc. Besef wat een
onschuldig bedoeld vuurtje aan kan richten op een
dichtbevolkte paddock en voorkom hiermee dat er
gewonden kunnen vallen, of nog veel erger.
Iedere deelnemer moet op zijn plek in het
rennerskwartier (d.w.z. onder handbereik)
beschikken over een brandblusser met een
minimale inhoud van 4 kg en voorzien van
een geldig goedkeuringslabel.

HONDEN

Honden mogen hun behoefte NIET op of rondom het
NK terrein doen. U bent verplicht hondenpoepzakjes
bij u te hebben EN DEZE OOK TE GEBRUIKEN!
Hondenpoep is zeer schadelijk voor koeien!

GLASWERK / LIPJES

Op het hele terrein is GEEN GLAS toegestaan.
Dit ter voorkoming van verwondingen aan bezoekers,
deelnemers, medewerkers en DIEREN, achter gebleven
breukglas kan ernstige schade aanrichten.
Let ook op “lipjes” van blik, gooi deze weg in een
afvalbak/afvalzak.

DRUGS

Drugs zijn niet toegestaan!! Bij
constatering van gebruik, in bezit
hebben van, of verhandelen van
drugs, wordt je aangehouden en
overgedragen aan de politie.

GELUIDSINSTALLATIES

Het gebruik van geluidsinstallaties waarmee je
het gehele rennerskwartier van je favoriete muziek
voorziet, is niet toegestaan. Wanneer middels
een kleine draagbare geluidsbron gezelligheid
verhogende muziek ten gehore wordt gebracht,
beslist de organisatie en/of beveiliging het maximum
volume. Zingen en feestvieren mag, zolang anderen
er maar geen (over)last van hebben. Gebruik van
geluidsinstallaties is toegestaan tot uiterlijk
00:00 uur.
ATTENTIE: Wanneer er na aangegeven aanpassing
van het geluidsvolume later toch weer overlast
wordt geconstateerd, zal de geluidsbron in beslag
worden genomen.

Diverse zaken:
De maximale snelheid op het rennerskwartier bedraag 5 km/ u (stapvoets).

Commerciële verkoop is zonder schriftelijk toestemming
organisatie niet toegestaan.

Bij de entree ontvangt iedereen een bandje, doe dit
bandje ook om!

Drinkwater is niet aanwezig op het
terrein.

Afgewerkte olie, oliefilters e.d. graag in de daarvoor
bestemde bakken deponeren, deze staan nabij afvalcontainer (ingang rennerskwartier).

Open vuur verboden, barbecueën
wel toegestaan.

Volg de aanwijzingen op van de officials zowel van de
SONAK als de medewerkers van Superklasse Noord.

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummer
organisatie
organisatie
Medische dienst
Dokterswacht Friesland
Tandartsenspoedzorg
Taxi
Politie Fryslan

112
06 - 53 10 0621
06 - 25 29 15 38
06 - 51 32 30 38 aanwezig op terrein
0900 - 112 7 112
058 - 845 09 39
06 - 45 30 56 30
0900 - 8844

