RUN 8 september 2018 Wandelen
Organisatie
Stichting Ultraloop Winschoten in samenwerking met AV AQUILO, onder auspiciën van de
Atletiekunie.
Startplaats
Alle starts vinden plaats vanaf de parkeerplaats bij het Boreas Atletiekcentrum aan de Bovenburen
104-110 in Winschoten.
Omschrijving wandeling
De NoordOostWandel RUN wordt voor de 5e keer gehouden.
Start en finish vinden plaats bij het Boreas Atletiekcentrum (Noorderhonk Aquilo) aan de Bovenburen.
De wandelaars worden met bussen weggebracht vanaf de parkeerplaats aan de Bovenburen in
Winschoten naar hun startpunt. De wandelaars lopen vanaf 3 verschillende startpunten terug naar
Winschoten. De wandelingen zijn ca. 30, 20 en 10 km. Er zijn routes aan de Zuidkant van Winschoten.
Op drukkere en onoverzichtelijke kruisingen staan verkeersregelaars. De route wordt gemarkeerd. Op
een aantal plekken langs de route wordt in toiletten voorzien. Er zijn verzorgingsposten. Een team van
EHBO’ers is aanwezig voor de medische zorg.
Inschrijving algemeen
Inschrijven tot en met 4 september 2018 24.00 uur.
Inschrijving via de website van MyLaps. U betaalt bij inschrijving met Ideal of credit card. Betalen
met Ideal levert geen meerkosten op. Bij betaling met credit card moet er helaas een bedrag van 3%
van de inschrijfkosten worden gerekend.
Let op: Door het busvervoer is het aantal wandelaars gemaximeerd. Schrijf u dus tijdig in.
U krijgt een automatische bevestigingsmail van uw inschrijving. U krijgt een wachtwoord waarmee u
op de website van MyLaps zelf wijzigingen kunt aanbrengen in de door u bij de inschrijving ingevulde
gegevens (zoals adres, email-adres, tel.nr).
Bij afmelding tot 22 augustus wordt het betaalde inschrijfgeld minus 5 euro administratiekosten aan u
teruggestort.
Inschrijfgeld Wandelingen
Alle afstanden € 10 ( € 9 voor leden KWBN)
Melden en afhalen routebeschrijving
Zaterdagmorgen 8 september in het Noorderhonk, de Aquilo kantine Bovenburen 104-110 in
Winschoten.
Informatie over de wandelingen
Meer informatie staat op de website: https://www.runwinschoten.nl/wandelen Op deze website staat
een verslagje en foto’s van de wandelingen van 2017.
Overnachting
Een lijst met overnachtingsmogelijkheden in hotels, bungalowparken, etc. is bij de organisatie
verkrijgbaar. Op de website van de VVV Oldambt staat ook informatie over
overnachtingsmogelijkheden https://oldambt.groningen.nl/overnachten-in-oldambt
Nog vragen?
Veel informatie is te vinden op: http://www.runwinschoten.nl
Vragen over de wandeling via e-mail: wandelen@runwinschoten.nl
Algemene informatie aan te vragen via e-mail: info@runwinschoten.nl

