NIEUWSBRIEF 1
Nog zo’n 1,5 maand en dan staan jullie aan de start van Beat the (b)east, te gek! Eindelijk kunnen we
weer racen! In deze eerste korte nieuwsbrief een paar punten van aandacht, 1 à 2 weken van te
voren zullen jullie een meer uitgebreide nieuwsbrief van ons ontvangen.
Teams
Op dit moment zit de 9uurs race vol, bij de 5uurs race is nog steeds ruimte voor nieuwe teams. Er is
een reservelijst voor de 9uurs race.
Heb jij je al wel ingeschreven maar staat jouw team nog niet op onze website vermeld? Dan hebben
we van jou helaas nog geen mail gehad met aanvullende info (teamnaam/buddy/geboortedatum van
het kind bij de ouder-kind race). Geef deze nog even aan ons door en ook jouw team komt op onze
website te staan!
Tijden
9-uurs
5-uurs

Briefing
8.00
10.00

Starttijd
8.30
11.30

Finishtijd
17.30
16.30

Locatie
De start- en finishlocatie is bij atletiekvereniging AV Iphitos in Losser.
Materialen
Houd onze website in de gaten want de materialen zullen af en toe nog iets worden gewijzigd. De
definitieve checklist staat 1 week voor start van de race op onze website. Voor de ouder/kind racers
is het belangrijk om te weten dat de ouders verplicht zijn een mondkapje mee te nemen.
Navigeren
Voor velen is dit de eerste keer dat ze meedoen met een adventure race. De volgende sites geven je
wat meer info over het navigeren, misschien handig om eens door te kijken:
 https://nl.scoutwiki.org/Co%C3%B6rdinatenroute
 https://nl.scoutwiki.org/Kompasgebruik
Overnachtingsmogelijkheden
Mocht je graag in de buurt willen overnachten, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar:
 Buitenverblijf en Camping Erve Punte te Losser www.ervepunte.nl
 Vakantiehuisjes en Mini Camping De Veldzijde te Losser www.develdzijde.nl
 Camping Erve Beernink te Losser www.ervebeernink.nl
Corona
Wij zijn heel blij dat onze race door kan gaan! Natuurlijk zullen wij ons wel aan een aantal regels
moeten houden, zoals het houden van 1,5m afstand tussen de teams. Om ons evenement zo goed
mogelijk te laten verlopen en daarbij de geldende regels in acht te nemen zullen wij een tijdschema
maken voor de aanmelding van alle teams, waarbij wij uiteraard zo veel mogelijk rekening houden
met de reistijd van de teams. Deze indeling zal in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Ook de briefing zal in verschillende groepen gehouden worden zodat we afstand kunnen bewaren.
We willen jullie vragen de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen en we gaan er vanuit dat een
ieder zich op een verantwoorde manier zal gedragen.

In onze volgende nieuwsbrief zullen in ieder geval de volgende punten naar voren komen:
 Race-schema
 Coronamaatregelen/indeling aanmelding
 Reglement
 Prijzen/categorieën
 Parkeren

Denken jullie er aan deze nieuwsbrief te delen met je racemaatje?
Wij hebben er zin in en kijken uit naar 11 oktober! Succes met trainen en tot snel.
Kevin, Kenny en Lotte

