1 juni 2018
Beste deelnemers,
Over een week dan is het zover! Dan starten we in Wolvega de zesde Silverlegrally en wij durven
opnieuw te stellen dat het een bijzonder mooie route is.
Vooraf verwijzen wij u graag naar het reglement van de rally en naar een beschrijving van de
toegepaste rally-systemen (onder downloads op de site). Eind volgende week zal ook de definitieve
startlijst op de site worden geplaatst, zodat u vooraf weet welk equipe-nummer u heeft. Deze is
handig om vooraf te kennen, omdat op het parkeerterrein per equipe een parkeerplaats is
gereserveerd. Dat vereenvoudigt het oprijden naar de start. Denk erom, u dient bij het oprijden de
pion met equipenummer mee te nemen naar de start. Benodigd zijn een dagteller of tripmaster,
vergrootglas en een pen of potlood. Bij inschrijving tekent u de verklaring " Vrijwaringsclausule
Silverleg Rally 2018".
Anders als voorgaande jaren, wordt het routeboek van de ochtend en de middag separaat 10 min
voor de betreffende start uitgereikt!
Het dagprogramma:
Vanaf 08.00 uur is de ontvangst op het centrumplein van Wolvega ( restaurant het Lagerhuis). Wees
alstublieft op tijd, want teveel deelnemers inschrijven op het laatste moment zal lastig worden.
Bovendien moeten er schildjes en stickers op de auto en het is prettig als u daar de tijd voor heeft.
Om 09.00 uur is de officiële opening en briefing. Vanaf 9.15 uur begint het oprijden van de equipes.
De start van de eerste equipe is om 09.30 uur, daarna vertrekt om de halve minuut steeds een
volgende equipe.
Er is zowel in de ochtend als de middag de mogelijkheid voor een koffiestop en vanaf circa 12.35 uur
komen de deelnemers aan bij restaurant Het Gerecht in Heerenveen. Na de lunch wordt er vanaf ca
13.45 uur weer gestart en finishen de eerste auto’s rond 16.45 uur in Giethoorn bij Restaurant
Beachclub Bodelaeke.
Om 17.45 uur geeft de wedstrijdleiding tekst en uitleg over de route die u heeft gereden.
Om 18.15 uur start het dinerbuffet en om 19.30 uur is de prijsuitreiking en officiële afsluiting.
Graag attenderen wij u nog op het volgende: De lunch en het avondeten voor de deelnemers is
inbegrepen, indien partners of bekenden op lunch of eind locatie mee willen eten dient dit vooraf te
worden aangegeven middels een mail naar de organisatie.
Kosten lunch 15 Euro p.p. en diner 25 Euro p.p.
In verband met voorbereiding en bestellingen van lunch en diner vernemen we dit graag
uiterlijk dinsdag 5 juni a.s.
We zien u graag volgende week zondag 10 juni en wensen u succes met de voorbereiding.

Met vriendelijke groet,
Team Silverlegrally
Lions Wolvega e.o.

