
Eenhoorn Demo’s  Elst op zondag 21 juni 2015. 

                                            

Stichting Eenhoorn Federatie AANGESLOTEN CLUBS: AJS & MATCHLESS – ARIEL – BSA – 

NORTON – ROYAL ENFIELD – TRIUMPH – VELOCETTE – VINCENT HRD 

 

Op zondag 21 juni 2015 kunnen SEF leden deelnemen aan demo-ritten tijdens een  

evenement georganiseerd door de SAM. Zie ook: http://www.sammotorsport.nl/tt-van-elst-2/ 

SEF leden mogen op zondag 21 juni in totaal 3 sessies over het circuit rijden. De deelname 

wordt begeleidt door de SAM. Dus als je altijd al eens lekker wat rondjes op een circuit hebt 

willen rijden is dit een unieke kans. In het rennerskwartier zal ook een centrale Eenhoorn-

stand aanwezig zijn. Inschrijving is beperkt tot 45 motoren dus schrijf snel in, uiterlijk 15 mei!! 

De voorwaarden voor de deelname zijn als volgt: 
- De deelnemende motor moet van originele Engelse makelij zijn; 
- De motor moet een bouwjaar hebben van vóór 1988; 
- De deelnemer moet lid zijn van een van de aangesloten merken clubs van de SEF. 

 
De SAM verstrekt een dagverzekering waarbij een WA dekking en een persoonlijke 
ongevallen dekking inbegrepen is, 
 
De kosten bedragen 30 euro inschrijfgeld en voor de daglicentie, 20 euro voor de 
verzekering en voor onkosten dekking van de SEF wordt 10 euro gerekend waarmee het 
totale inschrijfbedrag op 60 euro komt. 

De deelnemer dient zelf over een ziektekosten verzekering te beschikken. Bij inschrijving 

tekent de deelnemer een verklaring waarbij hij de organisatie vrijwaart van iedere 

aansprakelijkheid.  

Voorafgaand aan het evenement zal de motor technisch gekeurd worden.  

De keuringseisen zijn: 

Algehele deugdelijke staat van de motor dit ter beoordeling door de keurmeester. 

- verwijderen of afplakken met name het koplampglas, achterlicht en eventuele knipperlichten! 

- Tankdoppen, olie en benzine, moeten eveneens worden afgeplakt 

- Jiffy en sidestand verwijderen dan wel deugdelijk borgen. 

- Motor dient olie droog te zijn!!! Voor uw eigen en andermans veiligheid  

- De motor moet over goede banden beschikken, geen droog scheurtjes. 

- Ook remwerking, vering, frame en balhoofd speling worden gekeurd 

- Een goedgekeurde helm. 

- motorkleding laarzen en handschoenen zijn verplicht!!  



Inschrijving: 

Eenhoorn Demo’s     Elst op zondag 21 juni 2015. 

                                                

Stichting Eenhoorn Federatie AANGESLOTEN CLUBS: AJS & MATCHLESS – ARIEL – 

BSA - NORTON – ROYAL ENFIELD – TRIUMPH – VELOCETTE – VINCENT HRD 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………….. 

Straat:………………………………………………………Huisnummer……………................... 

Plaats:………………………………………………………Postcode…………………………….. 

E-Mail ………………………………………………………Telefoon …………………………….. 

Motor: …………………. …Type…….……………………Bouwjaar…………………………….. 

Cylinderinhoud……………Lid van………………………………….Club. 

Dit formulier mailen naar john.nienhuis@intravacc.nl of hegmond@gmail.com onder 

vermelding inschrijving Demo Elst. 

 


