Spelregels
Clubevenementen
COVID - 19
■
■

Wij volgen nauwlettend de adviezen van het RIVM en passen deze toe tijdens
evenementen.
Volg de specifieke aanwijzingen die tijdens een evenement worden gegeven.

Algemeen
■

■
■

Met goed gedrag blijven we als club ook een graag geziene gast op terreinen en
campings.
Realiseer je dat één iemand ervoor kan zorgen dat we in de toekomst ergens
niet meer welkom zijn.
Respecteer de aanwijzingen van onze vrijwilligers. Ook voor vragen kun je bij
hen terecht.
LRCH staat achter de Groene (4x4 off road) code FNTC. Raadpleeg onze website.

Route info
Groene pijlen: verhard rijden
Blauwe pijlen: route voor iedereen
Rode pijlen: route voor gevorderden en licht geprepareerde auto’s
Zwarte pijlen: extreme route voor
extreem geprepareerde auto’s
Let ook op verder aanwezige
borden in de route, bijvoorbeeld:
verboden in te rijden!

The 4x4 OFF-ROAD CODE

Driving with respect for
nature and environment
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Vrijwilligers

Volg altijd de aanwijzingen en
instructies van onze commissieleden en marshalls

Commissieleden van LRCH zijn herkenbaar aan hun clubkleding

Rijden in terrein

Rij rustig, er lopen mensen
rond!

Alle personen in een auto hebben een zitplaats en
gebruiken die

Bij lieren met een staalkabel is
het verplicht een veiligheidsvoorziening te gebruiken over
de gespannen kabel

Gebruik je gezonde verstand
bij slepen of lieren, bij twijfel
vraag een marshall of commissielid

Honden aan de lijn!

Geen personen ‘los’ achterin
de pickup en of laadbak

Vervoer geen personen op
treeplanken of roofracks

Algemeen

Laat geen afval achter in
het terrein

Kijk voor de meest actuele informatie op onze website:

www.lrch.nl
Facebook
Open vuur of BBQ
alleen in toestellen op
poten, zodat het gras niet
wordt beschadigd.

www.facebook.com/LRCH.nl
Instagram

www.instagram.com/landroverclubholland

