Groomroute:
Startterrein – GP1
Het terrein af links.
Eind van de weg Links de Geskesdijk op.
Deze weg 1.3 km volgen, eind van de weg rechts de N350 op.
Gelijk de 1e weg links de lichtenbergerweg op.
Deze weg 3.1 km volgen/uitrijden, ga hier links de lichtenbergerdijk op.
Volg deze 1 km GP1 bevind zich aan de linker kant.
Graag de auto voor het GP links in de berm parkeren of op de parkeerplaats aan de linker
kant.
GP1 – GP5
Rijd terug nar de N350.
(1 km terug kruising rechts de lichtenbergerweg op deze 3.1 km volgen)
Einde weg rechts de N350 op.
Deze volgen tot de rotonde, rotonde rechts de drostenstraat op.
De tweede weg rechts/het spoor over, de reebokkenweg uitrijden.
Einde links forthaarsweg, en de eerste rechts de Eekhoornweg op.
Deze uitrijden daar is ook het GP.
Pas op voor passerende ruiters!!
GP1 – GP2
De weg verder vervolgen, scherpe bocht naar rechts lichtenbergerweg op.
Na 1.4 km links de lage esweg.
Deze weg 1.7 km volgen tot je nijverdal inrijd dan gelijk de eerste weg links de
bergleidingweg op ongeveer 400 meter (dit word een zandpad maar kun je gewoon door
rijden).
De eerste weg rechts en na 50 meter parkeren op de parkeerplaats van het nationaal park de
sallandse heuvelrug.
Dan loop je terug naar de kruising waar GP2 is aangegeven
GP2 – GP3
De parkeerplaats af rechts de holterweg op, deze 1.3 km volgen daar ga je op de kruising links
naar de Smidsweg.
Door rijden tot aan de stoplichten hier links afslaan de grote straat op.
Bij de stoplichten linksaf de N35 op.
Na de stoplichten na ongeveer 70 meter krijg je een afslag naar links het bos in.
Hier gewoon het bospad in rijden na ongeveer 150 meter kom je op een kruising hier links
parkeren.
GP3 – GP4
Zelfde weg terug het bos uit rechts de N35 op.
1e stoplicht rechts grote straat, volgende stoplicht ook rechts nijverdalsebergweg op.
Deze weg 3.5 km volgen het GP bevind zich aan de linker kant.
De grooms mogen hier de ruiters helpen met oversteken!!

GP4 – GP5
De weg 5.4 km vervolgen, daarna links de wullenbergweg op.
Eind van deze weg links na 200 meter bevind zich GP5.
Pas hier op voor passerende ruiters!!
GP5 – Startterrein
Zelfde weg terug, op de kruising rechtdoor (eekhoornweg blijven volgen).
Eind van de weg links forthaarsweg.
De eerste weer rechts de Reebokkenweg, deze helemaal uitrijden.
Einde links de drostenstraat volgen, rotonde rechtdoor en gelijk links de paralelweg op
richting landal twhenaarsveld.
Einde van de weg rechts de landuwerweg op.
Na 400 meter links de velddijk op.
Na 1 km bevind zich het terrein zich aan de linkerkant.

