KORTE TOELICHTING DEELNEMERS
BBQ-buffet / Ongedwongen gezellig samenzijn
We hebben weer een ouderwets gezellige zaterdagavond voor uw in petto met een
overheerlijk BBQ-buffet (buffet geopend 18.30 uur), aansluitend de ‘Koningsspelen’
(waaronder het traditionele Koningsschieten). Alle leden, familieleden en buren/vrienden zijn
uitgenodigd. De prijs voor het uitgebreide BBQ-buffet bedraagt € 15,00 p.p. voor personen
vanaf 13 jaar en € 7,50 p.p. voor kinderen tot 13 jaar (reservering zie onder). Het BBQ-vlees
zal door gerenommeerde koks worden bereid, zodat u zelf niet hoeft te bakken en volop
kunt genieten. De toegang tot het gezellige samenzijn is gratis (consumpties dient
u wel zelf te betalen). In een ongedwongen sfeer kunt u een gezellig praatje maken. Zo zie je
maar weer kom en reserveer voor deze mooie avond. Onze vrijwilligers en de medewerkers
van 'vleesboerderij Garritsen' zorgen dat u niets te kort komt!

Kamperen
We bieden deelnemers die zich tevens aanmelden om te komen kamperen de gelegenheid
om vanaf vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur aan te rijden en er een heel gezellig weekend van te
maken. U dient het terrein op maandag uiterlijk om 12.00 uur te hebben verlaten. Neem
daarbij zoveel mogelijk uw eigen afval mee naar huis.
Wedstrijd-Trekkertrek
Dit jaar kunt u ook weer meedoen aan wedstrijd-trekkertrek (alleen op zondag Baan 2) met
de sleepwagen van de groep Trekkerspoor uit de regio Megchelen. Als u aan wedstrijdtrekkertrek wenst deel te nemen dient u zich van tevoren digitaal aan te melden (op het
digitale inschrijfformulier treft u meer info aan)! Uitsluitend bij wedstrijd-trekkertrek mogen
standaard tractoren deelnemen (ook Youngtimers). Voor het meedoen aan wedstrijdtrekkertrek wordt een bijdrage gevraagd die u bij de digitale aanmelding uitsluitend per
iDEAL-betaling dient over te maken. De gelamineerde startnummers worden u bij
aankomst op het evenemententerrein tijdens de inschrijving bij het secretariaat uitgereikt.
De deelnemers-lijsten met startnummers per klasse worden vlak voor aanvang van het
AVH per mail aan de trekkertrekdeelnemers toegezonden. U dient aan de veiligheidseisen
en het trekkertrekreglement (zie de infopagina van Het AVH) te voldoen. Hier zal door de
technische commissie nauwlettend op toe worden gezien.

Trekkerslep
Op zaterdag en zondag (Baan-1) is tevens gelegenheid om mee te doen aan Trekkerslep met
een handbediende sleepwagen. Deelname aan Trekkerslep is vrij, gratis en zonder wedstrijdelement. Voor Trekkerslep hoeft u zich niet apart op te geven, maar u dient wel showdeelnemer van het AVH te zijn! Ook hier zijn Youngtimers van harte welkom. U dient de
veiligheidseisen in acht te nemen. Hier zal door de technische commissie nauwlettend op
toe worden gezien.
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