Nog 1 week om in te schrijven!!!
Jan Linders Niersdal Survivalrun, NIET voor watjes, WEL voor kanjers
Dit wil je niet je niet missen. Ben jij tussen de 10 en 99 jaar en heb je wel zin in een uitdaging?
Schrijf je dan in voor de Jan Linders Niersdal Survivalrun 2013 op 8 september a.s.
Dit jaar wordt de run nog Groter, Specialer en vooral Gezelliger. We maken een feestelijk Start- en
Finishplein aan de Gennepse kant van de Niers achter de kerk, compleet aangekleed met DJ, sambabands en een mini-VIP tribune.

De editie 2013 gaat uit van recreatieve en wedstrijdcategorieen. Ze beslaan 5 en 8 km, richting Roepaen
en richting Genneperhuys. De run is toegankelijk voor sportieve getrainde maar ook voor minder
sportieve mensen. De ca 30 (!) hindernissen over en rondom de Niers vormen uitdagende obstakels en
er komt zelfs een kraan-hoogwerker aan te pas. Het belooft een topfeest te worden, we zitten nu – 2
weken voor de Run – al op honderden inschrijvingen!

Meedoen kan al vanaf €7,50, inclusief gratis uniek “I survived” T-shirt en goodiebag.
Meer weten? Surf dan naar : www.niersdalsurvivalrun.nl.

Vrijwilligers gezocht
De Jan Linders Niersdal Survivalrun heeft de ambitie uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend bovenregionaal evenement georganiseerd van, voor en door bewoners van de gemeente Gennep en in nauwe
samenwerking met het lokale verenigingsleven. De organisatie is al in volle gang en veel plaatsen zijn al ingevuld, maar we zoeken nog enkele vrijwilligers.
Voor de opbouwdag (7 september) zijn wij op zoek naar:
• alle werkzaamheden zijn reeds door vrijwilligers ingevuld
Voor de wedstrijddag (8 september) zijn wij op zoek naar:
• Bemanning van de hindernissen
• Bemanning catering
• Bemanning inschrijfbureau, T-shirtuitgifte en omkleedfaciliteiten in Pica Mare
• Bemanning wedstrijdleiding (startvakken, tijdregistratie, etc.)
• Bemanning verkeersregelaars
Wat krijgt u er voor terug:
• Een fantastische sfeer en clubgevoel
• Een lifetime experience, oftewel onvergetelijke ervaring op 8 september van 9.00 tot 16:00u
• Gedegen professionele instructie en uiteraard koffie/thee en een stevig lunchpakket
• Een gezellige afsluiting van de dag samen met de gehele organisatie

• Eeuwige roem, u kunt zeggen tegen uw kleinkinderen straks: Ik was erbij de Eerste Niersdal Survivalrun vanuit
Gennep
Meld je aan op : http://www.sportenspeelstraatdebrink.nl/niersdalrun/vrijwilligers

Oja, wij zijn ook op Facebook te vinden:https://www.facebook.com/NiersdalSurvivalRun

