NK HARC 82-90 biedt drie race events in 2020
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Beste rijders en geïnteresseerden van de NK HARC 82-90,
Dank voor de grote opkomst bij de informatieavond gisteren. Dit bevestigt dat onze klasse leeft en dat er veel
enthousiasme is om er samen een succes van te maken. Bijgaand de presentatie zoals wij die gisteren hebben
gedeeld (klik hier).
Met betrekking tot de aanmeldingen voor de Historische Grand Prix (4-6 september) en de ‘Voorjaarsrace’ bij
Dick van Elk (9-10 oktober) het volgende. Detailinformatie over beide events vind je in de presentatie. Omdat
wij verwachten dat er meer interesse is dan startplaatsen, hebben wij ‘spelregels’ opgesteld. Dit zijn:
* Deelname aan de HGP betekent ook deelname aan de ‘Voorjaarsrace’
* Inschrijfkosten voor beide events samen zijn 1.100 euro in plaats van 1.200 euro (HARC geeft korting van
100 euro)
* Inschrijving is pas definitief als de inschrijfkosten zijn voldaan
* Rijders van NK HARC 82-90 hebben voorrang op geïnteresseerden

* Nederlandse rijders hebben voorrang op eventuele buitenlandse (groepen van) rijders
* Voor inschrijvingen het formulier compleet invullen (deze informatie is verplicht, dus incomplete
inschrijvingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd). Dit geldt ook voor de rijders die zich eerder al hebben
aangemeld.
Om iedereen een eerlijke kans te geven om in te schrijven, sluit de inschrijftermijn op 29 juli aanstaande.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. mail voor een inschrijfformulier naar
<nk82-90@harc.nl> of neem contact op met het HARC secretariaat.
Zolas gisteren benadrukt is deelname aan de HGP een unieke kans om het NK HARC 82-90 in één keer goed
op kaart te zetten. Als deelname van de NK HARC 82-90 aan de HGP een succes wordt, is er een grote kans
dat wij ook in 2021 kunnen deelnemen.

Vriendelijke groet en tot ziens op de HGP!
Jeroen Eijsten
Coördinator NK HARC 82-90
nk82-90@harc.nl
+31 6 10 55 20 84
Jan-Bart Broertjes
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