Ruggeveldje januari 2014
Beste leden en ouders,
Hierbij het eerste Ruggeveldje van 2014.
Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig Nieuwjaar met supertoffe schaatsmomenten!
Elke maand brengt iets nieuws met zich mee en dat laten wij jullie op deze manier weten.

1. Onze Rivierencup c-wedstrijd
Afgelopen zaterdag, 4 januari, hielden we op onze schaatsbaan een c-wedstrijd.
Rune, Zen en Emmi namen deel in de categorie novice.
De demogroep deed mee in de categorie ‘groep’.
De resultaten waren merkwaardig!
Van de 16 deelnemers in de novice-groep waren het, jawel, ONZE drie leden die de top 3 haalden!
De eerste plaats ging naar Emmi, de tweede plaats ging naar Zen en de derde plaats was weggelegd
voor Rune, die deelnam aan haar derde wedstrijd!
Onze groep was de enige groep die deelnam en behaalde uiteraard de eerste plaats.
Ze hebben allen hun beste schaatsbeentje voorgezet!
Proficiat aan al onze deelnemers!
Ook willen we alle helpers bedanken. Zonder hen zou het niet zo vlot verlopen zijn.

2. Wedstrijden januari
Onze c-wedstrijd is alreeds gepasseerd.
Maar er zijn nog andere wedstrijden in januari.
Zo zal Yana Hanssens deelnemen aan de Kempentrophy op 30 en 31 januari.
Geen wedstrijd, maar wel een belangrijke test, vindt plaats op zaterdag 25 januari: de MIF testen!
Deze testen zijn vooropgelegde schaatspassen die je als schaatser moet kunnen uitvoeren. Dit is een
belangrijke test voor wedstrijdschaatsers. Deze bepalen ook in welke wedstrijdcategorie je
terechtkomt.
Drie van onze leden zullen hieraan deelnemen: Yana, Zen en Emmi.

3. Doktersbewijs binnenbrengen + betaling verzekering
Leden die nog geen doktersbewijs hebben binnengebracht en die de verzekering nog niet betaald
hebben, dienen dit zo snel mogelijk in orde te brengen!
Verzekeringsgeld (1 x per jaar betalen) = 60 euro
op het clubrekeningnummer BE90 1430 8448 9832.
Vermeld (naam lid) en lidgeld 2014.

4. !!! Belangrijk !!!
Stage
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de schaatsstage die we organiseren in juli. Vergeet je niet in te
schrijven … het is er sneller dan je denkt! Schrijf je snel in zodat we tijdig nog kamers kunnen
aanvragen. Zij die wensen deel te nemen, schrijven 100 euro over op de rekening van de club met
vermelding (naam lid) + voorschot Duinkerke.

25 januari: geen les!
Op zaterdag 25 januari zullen er op onze ijsbaan MIF testen gehouden worden.
Hierdoor zullen de lessen op zaterdag 25 januari niet kunnen doorgaan!

Ons jaarlijks gala op 14 maart
Noteer alvast deze datum in je agenda: 14 maart 2014! Dit is de datum waarop ons jaarlijks gala zal
doorgaan.
Het thema voor dit jaar wordt: ‘KDR @ the movies’.
We nemen iedereen mee op schaatsreis doorheen verschillende filmen!
Voor iedereen is er een rol weggelegd.

Clubtesten
In februari zullen onze clubtesten doorgaan. Hier kan iedereen aan meedoen. Het is een leuke
ervaring die tijdens de les gebeurt.
Oefen alvast op de pasjes. Je krijgt binnenkort een mailtje met meer uitleg over welke pasjes je moet
kennen en kunnen voor een bepaalde test.

Nieuwjaarsdrink op 25 januari
Iedereen is uitgenodigd om met hun gezin te komen genieten van een hapje en een drankje om het
jaar goed in te zetten. Leuk dat de Phantoms de organisatie hiervan op zich willen nemen.
Deze drink zal doorgaan op zaterdag 25 januari vanaf 19.00 uur. Iedereen zal ook vrij kunnen
schaatsen dus vergeet je schaatsen niet!

Valentijnsbrunch op zondag 16 februari
Op zondag 16 februari organiseren we een brunch, in ons zaaltje voor alle kinderen, ouders,
grootouders, …
Je kan er komen genieten van een lekker uitgebreid ontbijtbuffet.
Om 10.00u staat de koffie, thee, fruitsap, chocomelk en “cava” klaar en ook veel lekkere spijzen!
Volwassenen betalen 12 euro per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee. Kinderen van
4 tot en met 12 jaar betalen 7 euro per kind.

