Nieuwsbrief 1
Beste fietsliefhebber,
Hiermee nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de 52e editie van de
Elfmerenfietstocht op 25 mei 2019. Deze tocht staat te boek als één van de
populairste en mooiste eendaagse toerfietstochten van Nederland en is een
zeer goede voorbereiding op de Elfstedenrijwieltocht.
Ook als stepper kunt u deelnemen aan deze tocht en is deze tocht een zeer
goede voorbereiding voor de step-elfstedentocht.

Voorinschrijven is mogelijk vanaf 2 januari 2019 tot en met 23 mei 2019
via de website van de Elfmerenfietstocht: www.elfmerenfietstocht.nl

Inschrijven:
De inschrijfprocedure is gewijzigd:

Als u op inschrijven klikt wordt u verzocht om u te registreren. Daar kunt u
aangeven hoe vaak u de tocht gereden heeft. In 2017 en 2018 waren wij
genoodzaakt te stoppen met het registreren van het aantal keren dat was
deelgenomen aan de tocht. Middels dit nieuwe registratiesysteem kunnen we
weer de aantal keren dat u hebt deelgenomen vastleggen en worden ook weer
de bijzondere beloningen uitgereikt. Als u recht heeft op een bijzondere
beloning dan kunt u deze na afloop van de tocht, op vertoon van de
bevestigingsmail, af komen halen. Ook als u in 2017/2018 recht had op een
bijzondere beloning verkrijgt u op vertoon van uw bevestigigsmail de
bijzondere beloning alsnog.
Na de registratie komt u automatisch op de site van de NTFU terecht waar u
verder gaat met de inschrijving. Registratie is niet verplicht, heeft u geen
interesse in het vastleggen van uw deelnames dan kunt u gewoon verder gaan
met de inschrijving. Wij wijzen er op dat er per mailadres één persoon kan
worden geregistreerd. (omdat uw mailadres gelijk is aan uw gebruikersnaam
kan per mailadres één persoon geregistreerd worden)

De tarieven voor de tocht zijn:

Afstand

Voorinschrijving

Voorinschrijving NFTU leden

aan de start

50

€ 5,-

€ 3,-

€ 7,50

100

€ 13,-

€ 10,-

€ 15, -

150

€ 13,-

€ 10,-

€ 15, -

De organisatie zet zich elk jaar in om verbeteringen door te voeren, zodat de
tocht de twee-sterrenwaardering van de NTFU blijft verdienen. Deze toertocht
is gezellig en bovendien toegankelijk voor iedereen. U kunt steppen, fietsen
met ondersteuning, ligfietsen kortom alles wat twee of meer wielen heeft en
door spierkracht voortbewogen wordt is welkom.

De organisatie van deze 52e editie van de Elfmerentocht is in handen van de
Rijwiel- en Toerclub Rally uit Sneek (http://www.rtcrally.nl). De tocht wordt
verreden onder auspiciën van de NTFU.
Voor alle informatie over de startplaats, starttijden, routes, verzorging, etc., zie
hiervoor op onze website. Kent u meer belangstellenden? Stuur deze mail
door!

Wij zien u graag op 25 mei 2018 aan de start in Sneek!

Wij wensen u prettige feestdagen en een sportief, gezond en mooi 2019

Organisatie Elfmerenfietstocht
RTC Rally, Sneek

