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MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC 
 

Training na aanmelding nu ook voor buitenlandse rijders beperkt mogelijk op de 
Itter-Cross-Bahn tijdens Corona 

 
 
Vanaf woensdag, 1 juli hebben ook weer rijders uit het buitenland de mogelijkheid op de Itter-Cross-
Bahn te trainen.  
Clubleden hebben voorrang bij de aanmelding.  
Het toelaten van buitenlandse rijders beperkt zich vooralsnog tot de woensdag training en zal 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen ook op zaterdag uitgebreid worden. 
 
Schriftelijke aanmelding is (per rijder) absoluut noodzakelijk: 
anmeldung@mscniedergrafschaft.de   deadline voor de woensdag training is ‘s maandags 18.00 uur  
 
Trainingstijden:  woensdag: 14:00 – 20:00 uur  

zaterdag: 8:30 – 12:00 en 14:00 – 18:00 uur 
 
We verwerken de registraties naar volgorde van ontvangst. Niet elke mail wordt direct beantwoord, je 

ontvangt van ons een bevestiging of annulering of een ander voorstel na de registratietermijn.  

 

Op het terrein mogen de deelnemers alleen verblijven voor de uitoefening van hun sportactiviteiten en 

moeten het terrein onmiddellijk na afloop van de training verlaten. De deelnemers hebben de mogelijkheid 

om één begeleider mee te nemen, uitzonderingen zijn van toepassing op personen die in hetzelfde 

huishouden wonen of ouders van minderjarige deelnemers. Alle begeleiders moeten met naam vermeld 

worden. (Nachweis Kontaktketten, formulier als download).  

Alleen gezonde mensen hebben toegang tot het terrein. Wij behouden ons het recht voor om dit op 

het inschrijfformulier te vragen voor zowel coureur als begeleiders (vrijwillig), in geval van twijfel zullen we 

gebruik maken van ons huisrecht en zullen de toegang van geregistreerde personen weigeren. 

 
Daarnaast is het van essentieel belang dat de hygiënemaatregelen en gedragsvoorschriften in acht 

genomen worden. Dit wordt gecontroleerd door clubleden tijdens de training, in geval van overtreding 

wordt je weggestuurd. 

 

Alleen door het correct opvolgen van de regels kan de baan open blijven. Iedereen denkt mee, iedereen 

houdt afstand, alleen op deze manier krijgen we hopelijk snel weer een beetje normaliteit terug.  

 

Openingstijden rennerskwartier – let op: beperkte toegangstijden!  

Openingstijden rennerskwartier:   

 woensdag van 13.15 tot 14.00 uur en van 16.30 tot 17.30 uur 

 zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur en van 13.15 uur tot 14.00 uur 

 Buiten deze tijden is het rennerskwartier gesloten en kom je er dus niet op 

 Vertrek is te allen tijde mogelijk  

 Clubleden controleren de ingang, toeschouwers zijn niet toegestaan 

 Eventuele wijzigingen worden in de bevestigingsmail aangegeven  
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Rennerkwartier:  

Het rennerskwartier is onderverdeeld in genummerde "boxen".  

Rijders en begeleiders blijven tijdens de trainingspauzes zoveel mogelijk in deze "boxen" en zorgen zo 

voor de minimale afstand van 2 meter.  

BBQ’en en kamperen op het terrein is niet toegestaan.  

 

Inschrijving:  

Neem het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend me om wachttijden te voorkomen.  

(Het inschrijfformulier is te downloaden op onze homepage).  

Het inschrijfformulier via het raam bij het terras afgeven en contant betalen.  

 

Rijgedrag op de baan: 

Rijden op de baan is enkel voor training en elke rijder wordt aangeraden om voorzichtig te zijn met andere 

deelnemers. Geen riskante inhaalmanoeuvres, geen gewaagde sprongen, dus we verminderen het risico 

(hulpdiensten en artsen hebben genoeg te doen op dit moment). Diegene die zich niet aan de regels 

houdt, wordt indien nodig naar huis gestuurd! Na het verlaten van de baan gaat de rijder rechtstreeks naar 

zijn box. De instructies voor het op- en afrijden van de baan moeten in acht genomen worden.  

 

Sanitaire voorzieningen:  

De sanitaire voorzieningen in het clubhuis kunnen alleen individueel worden betreden. Papieren 

handdoeken, zeep en ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar. Uiteraard worden de voorzieningen 

meerdere keren gecontroleerd en gereinigd. De douches blijven voorlopig gesloten.  

 

Vertrek na de training:  

Vertrek alleen via de hoofdingang van het terrein, het terrein van het bedrijf Van Almelo is niet toegankelijk 

tijdens de trainingstijden.  
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