Beste deelnemer,
Wat leuk dat je je hebt ingeschreven voor de Eindejaarstrail 2019!
Je bent een van de vijfhonderd deelnemers die een startbewijs heeft weten te bemachtigen!

Lees deze mail zorgvuldig en helemaal door, deze bevat belangrijke informatie voor je
deelname aan de Eindejaarstrail!
Op zondag 29 december 2019 is het zover, dan gaat de 3e Eindejaarstrail op Giersbergen van start.
Het programma ziet er als volgt uit:
8:30
9:30
10:00
13:30

Afhalen startnummers
Start 22 km trailrun
Start 12.5 km trailrun
Sluiting trailrun parcours

Route
De routes zijn dit jaar voorzien van pijlen met het Eindejaarstrail logo. Na 3.1 km is er een splitsing
waarbij de 22 km een extra lus maakt, om vervolgens weer uit te komen op het parcours van de 12.5
km. Op beide routes zul je een aantal keer de mountainbikeroute oversteken. Hier staan vrijwilligers
om een en ander in goede banen te leiden. Let, op deze oversteekplaatsen, zelf ook goed op. De
mountainbikers hebben hier voorrang.
De routes zijn ook beschikbaar als GPX bestanden. Deze zijn te vinden en te downloaden op de
website.
Parkeren
Je parkeert op de parkeerplaats nabij Café De Drie Linden (zie onderstaande afbeelding). Aangezien
er maar beperkte parkeerruimte is op Giersbergen, wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te
komen of te carpoolen. Via Google Maps kun je de volgende coördinaten invullen voor de
parkeerplaats: 51.657007, 5.152191. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de start- en finishlocatie.

Bagage
Op het start/finish terrein is een tent aanwezig voor bagage. De
organisatie is niet aansprakelijk voor de bagage die je achterlaat in de tent.
Na afloop
Nadat je gefinisht bent, ligt er voor iedere deelnemer een klein aandenken klaar, is er iets lekkers en
kun je je opwarmen bij het haardvuur.
Ongevallen
Op het start/finish terrein is een EHBO-post aanwezig. Indien er zich een ongeval voordoet, meld dit
bij de dichtstbijzijnde vrijwilliger. Deze staat in contact met de organisatie. In zeer urgente gevallen;
bel 112.
Tot slot
Volg ons via Facebook en Instagram en kijk op de website voor meer informatie.
Wij wensen je een mooie loop en vooral ook veel plezier!

www.eindejaartrail.nl

