2e Trial-info dd. 07-02-2019
Hallo Trialrijders en trialliefhebbers

Trialinfo
Met deze extra trialinfo willen we graag de aankomend trial trainingsweekeind onder de aandacht brengen.
In deze 1e trialtrainingsweekeind is het trialterrein open op
Zaterdag 9 Februari geopend van 13.30uur tot 17.30uur
Zondag 10 Februari geopend van 10.00uur tot 17.00uur
Er zijn op deze 2 dagen geen extra activiteiten gepland, gewoon lekker trainen en bijpraten.
Mocht er spontaan begeleiding of een trainingssessie ontstaan dan zou dit helemaal goed zijn.
Meerder trialcommissieleden zullen aanwezig zijn .
TRIALGP
Heeft u de 2e nieuwsbrief al gelezen ?
Zo nee? Dan klik op deze link of kijk op deze site https://nb2.trialgp2019.nl/
TrialGP Netherlands present op Motorbeurs Utrecht. Hal 10 - C003
De organiserende ZAMC doet er werkelijk alles aan om de WK bij het grote publiek
onder de aandacht te brengen. Geloof het maar, dat is best een lastige klus. Daarom
wordt alles uit de kast gehaald en worden kosten noch moeite gespaard. Deelname
aan de Motorbeurs in Utrecht leek eerst een ver van mijn bed show, maar nadat de
“knopen waren geteld” werd snel een mooie stand in de Jaarbeurs gehuurd.
Vervolgens een duidelijk plan gemaakt, je moet immers een forse en opvallende
stand hebben om op te vallen. We denken dat we er best in geslaagd zijn er iets
moois van gemaakt te hebben, in elk geval staan we daar volop in de spotlights in het
centrum van de Nationale motorsport. Kom ook kijken is het credo, onze gastvrouwen
staan klaar om voor jou een kopje koffie in te schenken, of een cool blikje Red Bull aan te reiken ( ja ja ook
sponsor van onze WK )
En…..…speciaal voor ZAMC leden staat een kop koffie met een broodje klaar !
Agenda

9 en 10 Februari trial training weekeind
11 Februari Algemene ledenvergadering
14 t/m 17 Februari Motorbeurs - Utrecht.
24 Februari 2e clubtrial
Met sportgroeten Trialcommissie ZAMC
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