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Atletiekvereniging AV Daventria 1906 organiseert op zondag 11 december 2022 de 
dertiende bunkercross. Deze cross vindt plaats op het prachtige landgoed ‘De Haere’
tussen Deventer en Olst. Er is keuze uit vier afstanden: 1 - 2 - 5,5 en 10 kilometer.

VEEL SUCCES TIJDENS DE DERTIENDE BUNKERCROSS!

Start & Finish
Het prachtige Landgoed De Haere, Haereweg 4 - 8121 PJ  Olst (via Bockhorsterstraat).

Inschrijving
Let op! Alleen online inschrijven tot 10 december 2022 via www.mijninschrijving.nl tot 30 min. 
voor de start van de afstand waaraan je meedoet. Er is dus géén papieren na-inschrijving!

Inschrijfgeld
Afstand: Online inschrijving:    Start: Categorieën:
1 km € 1,00 10.45 uur jongens en meisjes t/m 9 jaar
2 km € 2,50 11.15 uur jongens en meisjes 10 t/m 12 jaar
2 km € 2,50 11.15 uur jongens en meisjes 13 t/m 15 jaar
5,5 km € 9,00 12.00 uur alle dames en heren
10 km € 9,00  13.00 uur dames 40- / 40+ en heren 50- / 50+

Parcours
Het parcours gaat over de bospaden van het landgoed De Haere en loopt na een aanloop via 
een korte klim over de commandobunker van de IJssellinie. 
De 1 km bestaat uit 1 ronde van een kilometer, de 2 km doet deze ronde 2 maal. De 5,5 km 
bestaat uit 2 rondes van 2,75 km. En de 10 km bestaat uit 2 rondes van 5 km.

Prijzen
1 en 2 km: bekers nummers 1, 2 en 3 per afstand en categorie.
5,5 en 10 km: prijzen in natura nummers 1, 2 en 3 per afstand en categorie.

Voorzieningen
Voldoende parkeergelegenheid. EHBO aanwezig. Omkleedtent aanwezig maar géén douche-
gelegenheid. Wel is de horeca van Culture Club De Haere geopend.

Eigen risico
Deelnemen is op eigen risico. Aanwijzingen gegeven door de organisatie aangestelde 
medewerkers moeten worden opgevolgd. 
De organisatie heeft het recht om bij slechte weersomstandigheden of omstandigheden van 
bijzondere aard de wedstrijd af te gelasten, in te korten of vroegtijdig te beëindigen. In andere 
gevallen beslist de wedstrijdleider.

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of door de deelnemers geleden 
materiële of immateriële schade.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met AV Daventria 1906 via 
bunkercross@avdaventria.nl of kijk op onze website: www.avdaventria.nl.

Onze sponsoren


