Uitnodiging vrijwilligers voor de Survivalrun in Harreveld op zondag 18 juni 2017

Beste vrijwilligers,
Wij zijn blij dat wij weer op jullie kunnen rekenen als vrijwilliger(s) voor de survivalrun in Harreveld. De 21ste editie
beloofd ook weer een speciale te worden. Net als vorig jaar is dit jaar de start en finish van de Survivalrun op het
kerkplein voor café De Boer (Kerkstraat 36 7135 JL in Harreveld).
Wij willen jullie vragen zondag 18 juni om 8.15 uur te verzamelen in de grote witte tent bij de eindhindernis. Daar
beginnen we met een kop koffie of thee en krijgen jullie de verdere instructies van de rayonhoofden.

U bent dit jaar ingedeeld bij rayon .., waarbij u zich ’s morgens kunt melden
in de grote witte tent bij uw rayonhoofd.
Sommige posten willen graag de startlijst met deelnemers hebben. Deze lijsten zijn te downloaden via:
www.survivalharreveld.nl (deze lijsten zijn zondag niet verkrijgbaar). Een plattegrond van het parcours en
wedstrijdinformatie ontvangen jullie zondag van de rayonhoofden.
Voor een lunchpakket en drinken wordt door ons gezorgd. Elke vrijwilliger krijgt, na het inleveren van de hesjes e.d.,
tevens een aantal consumptiebonnen voor een drankje bij de bar in de tent en een snack naar keuze bij de Timp
op het finishterrein.
Neem indien mogelijk een mobiele telefoon mee, zodat bij ongevallen direct de EHBO gebeld kan worden. I.v.m. de
bereikbaarheid op het parcours is het wenselijk dat jullie mobiele nummers ook bekend zijn bij het rayonhoofd. Dit
nummer kunnen jullie zondag bij het ophalen van de instructies, bij je rayonhoofd op de lijst zetten. Denk aan een
klapstoel, om het jezelf wat gemakkelijker te maken tijdens het posten.
Aan het einde van de run kunnen jullie na het passeren van de bezemloper de registratieformulieren inleveren bij de
infotent op het finishterrein. Hier krijg je dan meteen de consumptiebonnen voor een drankje en iets te eten welke op
het start-/ finishterrein genuttigd kunnen worden.
Wij hopen dat jullie een mooie, zonnige en plezierige dag zullen beleven!
Graag begroeten wij jullie zondag 18 juni 2017 om 08.15 uur in de infotent
Bij verhindering of minder/meer personen (dan bij ons bekend) graag even bellen met Jacco Koert (06-18919284).
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Indien Uw mailadres niet bekend is bij de organisatie dan verzoeken wij U om ons een mail, met Uw gegevens, te
zenden aan ssh-vrijwilligers@hotmail.com zodat wij U kunnen bereiken middels de mail.
Met vriendelijke groeten,
Mark, Tiemen, Marga, Sander, Karen, Werner, Patrick en Jacco.
Stichting Survival Harreveld.
Wij willen jullie attenderen op de mogelijke aanwezigheid van teken en eikenprocessierupsen in het natuurgebied en in bermen (onder eikenbomen).
 Vermijd elk contact met de rupsen of nesten
 Gooi geen nesten in het water
 Draag kledij die hals, armen en benen bedekt.
 Ga niet op de grond zitten (neem een klapstoel mee).
 In geval van huidirritaties de huid spoelen met water en zeep (niet droogwrijven) of de huid strippen met zelfklevende tape en evt. afkoelen met
een ice-pack, een menthol -of kamfercrème.
 Controleer uzelf na afloop goed op de aanwezigheid van teken.

