Goedenavond allemaal,
Binnenkort gaat de inschrijving open voor HET grootste evenement op gebied van twinshock en pré 90/95
motocross ter wereld: Farleigh Castle. Al diverse jaren gaan er verschillende rijders van de VMCN hier naar
toe, en al een aantal jaren ook veel die deelnemen aan deze wedstrijd.
Dit jaar zal de inschrijving verlopen in 2 series. De eerste serie is van 1 februari tot 12 februari, en alleen voor
rijders ouder dan 30 jaar. Na 12 februari gaat de inschrijving open voor de rest (minimale leeftijd is 21 jaar).
Voor de VMCN leden verzorg ik al jaren de inschrijving, ook voor 2019 is dit weer de bedoeling. Wil je voor
2019 je eigen aanmelden voor deze wedstrijd, stuur mij dan VOOR 28 januari 2019 een mailtje, met daarin
de klasse waar je in wilt deelnemen.
De kosten van de inschrijving bedragen € 195,00 euro, en dan moet er een weekendverzekering van € 135,00
euro afgesloten worden.
Het is dus een evenement wat zeker niet voor niks is, maar zeker de moeite waard.
De volgende klassen staan er voor 2019 op het programma:

1

Klasse:
Twinshock under 50

2

Twinshock over 50

3

Up to 125 cc (Combinatie van pré 83 125 cc en EVO 125cc)

4

EVO 250

5

EVO 500

6

EVO over 50’s

7

EVO des Nations (landenklassement, teams van 4 rijders)

8

Twinshock des Nations (landenklassement, teams van 4 rijders)

9

Super-EVO

Leeftijd rijder:
21 t/m 49 jaar
oud
50 t/m 75 jaar
oud
21 t/m 75 jaar
oud
21 t/m 75 jaar
oud
21 t/m 75 jaar
oud
50 t/m 75 jaar
oud
- 1 rijder ouder
dan 32 jaar
- 3 rijders ouder
dan 40 jaar
- 1 rijder ouder
dan 32 jaar
- 3 rijders ouder
dan 40 jaar
21 t/m 70 jaar
oud

Leeftijd motor:
Nvt

Cilinderinhoud:
125 tot 600cc

Nvt

125 tot 600cc

1974 t/m
bouwjaar 1989
t/m bouwjaar
1989
t/m bouwjaar
1989
t/m bouwjaar
1989
t/m bouwjaar
1989

Maximum 125cc

Nvt

Maximum 250cc
Maximum 500cc
125 tot 600cc
125 tot 600cc

125 tot 600cc

Bouwjaar 1990
t/m 1996

Mocht je deel willen nemen, stuur mij even een mailtje naar: bart@vmcn.mx
Vermeld hierin duidelijk je voornaam, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, transpondernummer,
rijnummer, type motor en bouwjaar en in welke klasse je wil rijden.
Mocht je deel willen nemen aan het landenteam evenement (zowel EVO als Twinshock), neem dan even
contact met mij op. Op dit moment is er nog niet het idee om een team te maken, maar bij veel interesse
bekijken we de mogelijkheden voor 2019.
Met vriendelijke groet,
Bart van Dulmen
0651094534

