
 
 

 

 

 

Inschrijvingsformulier 
 

11. Int. Möhnesee Mars 
(11. IMSM) 

 

27. April 2019 
 

Rond de Möhnesee: 

9 / 12 / 21 / 30 km 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving voor de 11. Internationale Möhnesee Mars 

op 27.04.2019 

 

1. Algemeen 

 

In het kader van een afdelings-evenement organiseert de RK Möhnesee op 

27.04.2019 de 11. Internationale Möhneseemars (www.rk-moehnesee.de). 

 

2. Deelnemers 

 

Reservisten en actieve soldaten van de Bundeswehr en soldaten of 

reservisten van bevriende strijdkrachten, evenals burgers. 

 

Het personeel voor de organisatie wordt ter beschikking gesteld door de  

reservistenkringen Möhnesee. 

 

3. Uitvoering 

 

 

Verantwoordelijke:  Command Sergeant Majoor d.R. Olaf Bock 

 

Kledij en uitrusting: 

Veldtenue volgens de weersomstandigheden, muts (optioneel rugzak met 

15kg gewicht voor de ‘Leistungsmarsch’-uithoudingsmars) 

 

 

Aanmelding: 
https://goo.gl/G5ejZt 
 

 

Einde aanmeldingen: 20.03.2019 

Veranderingen zijn niet meer mogelijk na de 5 April 2019. 

 

 

Aanmelding (Meldekopf): Caravanpark Strandbad Delecke, Linkstrasse 

20, D-59519 Möhnesee 

   

 

Reservistenkameradschaft Möhnesee 
Voorzitter: 

Olaf Bock 
Soestdorn 8 

59519 Möhnesee 
Telefon +49 2924 / 878214 
Mobil +49 177 / 7022464 
E-Mail IMSM@olafbock.de 
 www. RK-Moehnesee.de 

facebook.com/ReservistenkameradschaftMoehnesee 

 

 
 

http://www.rk-moehnesee.de/
https://goo.gl/G5ejZt


 
Catering: 

De deelnemers ontvangen gratis voor ontbijt en langs de route van 

koude dranken en fruit. 

Tip : Veldbestek meebrengen 
 

Prijzen: 

Elke deelnemer ontvangt een medaille en een oorkonde.  

De beste drie op elke afstand ontvangen een beker. 

(9/12km enkel als ‚Leistungsmarsch‘) 

Ook 2019 zal er een team kampioenschap. 4 Deelnemers zijn een team. 

Elke regel is voltooid door een teamlid, alle cruise keer worden bij elkaar 

opgeteld. Een trofee uitdaging krijgt het team met de snelste tijd. 

Bekeroverhandiging enkel aan aanwezige deelnemers. Geen nazending!! 

Kledij : Veldtenue of gelijkaardig. Deelnemers in sporttenue worden 

niet opgenomen in de rangschikking!! 

 

Inschrijvingsgeld:  15,00€ Gelieve over te schrijven bij inschrijving 

Deelnemers tot 12 jaar : 8.00€. 

 

Bij inschrijving voor 31.12.2018 13.00€ per deelnemer. 

Deelnemers tot 12 jaar : 7.00€. 

RK Möhnesee, VB-Hellweg 

BIC: GENODEM1SOE   IBAN: DE84414601165015773500 
 

Tijdplan:  

Ontvangst op zaterdag vanaf 08:00h, aantreden in formatie voorzien 

om 10.00u 

Start van de eerste deelnemers zaterdag om 10:15u tot uiterlijk 

11:00u. 

De prijsuitrijking vindt plaats om 17:00u.   

 

 

Slaapgelegenheid: 

Om organisatorische redenen is geen overnachting op de terrein meer 

mogelijk. Campers is beschikbaar tegen een extra vergoeding. Geen 

caravan. 
 

www.facebook.com/ReservistenkameradschaftMoehnesee 

Wijzigingen mogelijk 

 
    Notities: 

http://www.facebook.com/ReservistenkameradschaftMoehnesee

