STARBALM Strandlopen 2017
Inschrijven?
Let bij het inschrijven op de volgende regels:
• Met dit formulier schrijf je je in als Klassementloper
voor de Strandlopen. Loop je maar een keer mee, dan
kun je op strand gewoon een kaartje kopen
• Maak voor je inschrijving gebruik van het
onderstaande inschrijfformulier (een per deelnemer).
Vul het in, print het uit en neem het mee naar strand
• De tijd wordt bijgehouden met een chip. Voor deze
chip dient 10 euro borg betaald te worden bij het
inschrijfgeld. Bij inlevering van de chip na je laatste
loop ontvang je dit contant terug.
• Ook dit jaar is het weer mogelijk om voor € 5 een
parkeerkaart aan te schaffen. Vergeet niet de juiste
vakjes op de kaart weg te krassen en je kaart duidelijk
zichtbaar neer te leggen

Klassement
Klassement
Afstand
Voorinschr.
Jeugd t/m 8 jr
2 km
€ 24
Jeugd 9 t/m 12 jr
2 en 4 km
€ 24
Jeugd 13 t/m 15 jr
4 en 8 km
€ 24
Senioren tot 40 jr
4 en 8 km
€ 28
Veteranen 40 +
4 en 8 km
€ 28
Veteranen 50 +
4 en 8 km
€ 28
Veteranen 60 +
4 en 8 km
€ 28
Parkeerkaart
€ 5
Bedragen zijn inclusief 10 euro borg. De borg wordt
bij inlevering op het strand contant geretourneerd

Vragen?
Meer info over de Strandlopen kun je vinden op
www.strandlopen.nl Heb je nog vragen neem dan
contact op via inschrijvingen@strandlopen.nl of per
telefoon 06-15121900

Like de STARBALM Strandlopen
op Facebook en laat wat van je
horen deze zomer….

Strand-Inschrijfformulier STARBALM Strandlopen 2017
Voornaam: ………………………………….………………. Achternaam: …………………………………………………………………
Adres: ………………………………………….….………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………….………. Woonplaats: ………….……………………………….………………………………………………….
E-mailadres: ………………….…………………… ……..…………………………………...… Telefoon: ….……….………………….
Je wordt ingedeeld op basis van leeftijd, geslacht en afstand:
Geboortedatum: …………….....……… Geslacht: □ M / □ V
□ Ja ik wil ook een parkeerkaart

Afstand: □ 2 km - □ 4 km - □ 8 km

Mijn club is : …………………………………………………

Kosten deelname STARBALM Strandlopen
1. Mijn leeftijd:
Kosten Chipborg* Parkeerkrt. € 5
□ Jeugd t/m 15 jr
€ 14
€ 10
€
□ Senioren/Veteranen v/a 15 jr
€ 18
€ 10
€
* Chipborg ontvang je retour na inlevering van de chip en enkelband
Organisatie
Borstnummer:
Chipnummer:

AACR-

Handtekening:

Totaal
€
€

Paraaf ontvangst

