Scheemda, 8 juli 2018. Het 50cc classic grasbaanteam is vandaag voor de derde maal naar
het prachtige Scheemda afgereisd, een wereld van uitersten. Waar we twee jaar terug nog
moesten strijden op een extreem natte baan, hadden we vandaag te kampen met een
extreem droge baan. De organisatie heeft echter alle zeilen bijgezet om de baan mooi
geprepareerd te krijgen. Dit, in combinatie met het mooie weer, zorgde voor een opperbeste
stemming.
De dag startte, zoals gewoonlijk, met een briefing voor de rijders. Alle regels en belangrijke
punten werden kort doorgenomen om iedereen optimaal voor te bereiden. De trainingen
konden beginnen! Het stof laaide al snel hoog op, waardoor de baancommissarissen extra
alert waren. Zeker de bochten waren moeilijk te overzien, maar op een kleine schuiver na is
alles goed gegaan.
Uiteindelijk konden de eerste rijders aan de start verschijnen. In totaal waren er vandaag
tien klassen, waarin de organisatie flink had gehusseld. Dit zorgde voor een leuke,
competitieve strijd. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd helaas besloten om de
handicaprace te laten vervallen. De veiligheid van de rijders kon gewoonweg niet
gegarandeerd worden.
Misschien nog wel het mooiste van deze dag was de publiciteit. RTV Noord kwam op bezoek
met Expeditie Grunnen. Gedurende de dag hebben zij vele mensen geïnterviewd en daar is
een mooi item van gemaakt, wat diezelfde avond op tv en facebook te zien was. Mooie
publiciteit voor onze fijne club!
We sloten de dag af met de gebruikelijke prijsuitreiking. Altijd weer een mooie beloning voor
rijders van het grasbaanteam, maar ook voor lokale rijders. En vandaag extra speciaal door
de KISS MISS die aanwezig was bij de uitreiking van de bekers.
Het was weer een geweldige dag op de grasbaan, met dank aan de organisatie en alle
vrijwilligers die met man en macht hebben gewerkt!
Groet A/HGS team

