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Een paar belangrijke
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Enschede
6-2-2016
S.T.G. Elburg staat voor Schaatstrainingsgroep Elburg. De
schaatstrainingsgroep is opgericht op 16 mei 1989, als onderdeel van

Clubkampioenschappen bij
Leisure World

IJsclub Toch Gekregen. Sinds 30 maart 2009 is S.T.G. Elburg een
zelfstandige vereniging.
Wij willen graag schaatsliefhebbers uit Elburg en de regio het gehele
jaar door plezier bieden in de schaatssport. Iedereen, jong en oud, op
hun eigen niveau. Respect voor elkaar en een positieve, gezellige sfeer
staan hierbij centraal.
Bij ons kun je het gehele jaar terecht voor gezellig sporten bij de
vereniging. In de zomer kun je deelnemen aan de droog-, fiets-, of
skeelertrainingen. En in de winter is het natuurlijk tijd om te schaatsen!
De schaatstrainingen vinden plaats op de overdekte ijsbaan Leisure
World Ice Center in Dronten tijdens speciale trainingsuren. Als er

Belangrijke
mededeling
STG Elburg heeft een nieuwe
sponsor, Timmer
Accountantskantoor uit Doornspijk,
gevonden voor nieuwe jassen voor
onze trainers. De jassen zijn in
productie. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij de nieuwe
jassen laten zien. STG Elburg is
heel blij met deze nieuwe sponsor!

natuurijs is, worden er extra trainingen gegeven op het Veluwemeer of
op de ijsbaan in Elburg.
S.T.G. Elburg heeft op dit moment ongeveer 90 actieve leden. De
schaatstrainingsgroep kent de volgende opbouw (peildatum is 1 juli
volgens de KNSB richtlijnen):
- De pupillen, kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.
- De junioren, jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.
- De recreanten, volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar en ouder
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Wat speelt er op dit moment binnen onze club!
Het winterseizoen is weer in volle gang. De schaatsers zijn het ijs weer
op om hun techniek en snelheid te verbeteren. Iedere dinsdagavond en
woensdagavond trainen de pupillen en junioren bij Leisure World te
Dronten en zelfs is er een groep recreanten actief aan het trainen op de
woensdagavond. Wij kunnen u vertellen dat vele pupillen en junioren
iedere week meedoen met een wedstrijd bij Leisure World. Ook worden
er pupillen en junioren uitgenodigd voor andere belangrijke wedstrijden,
zoals het internationaal pupillen toernooi in Deventer, Theo de Wals
toernooi in Enschede. Interclub wedstrijd te Assen. Rijders van STG
Elburg ziet u door het hele land. Een van onze junioren heeft
meegedaan met Kardinge Bokaal te Groningen. Diverse rijders doen ook
mee aan marathon schaatsen.
Half maart sluit de ijsbaan weer en gaan wij verder met droogtraining en
fietsen en skeeleren. U leest het goed, STG Elburg is een actieve
vereniging!
Wij hopen dat u zo weer een beetje op de hoogte bent van het reilen en
zeilen van onze club. Wij willen proberen om 3x per jaar een nieuwsbrief
te versturen naar al onze sponsoren. Namens STG Elburg hartelijk dank
voor al uw sponsoring!

Zonder uw steun kan onze club niet
bestaan!!
Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd een kijkje nemen op:
Onze website: www.stgelburg.nl
Facebook: www.facebook.com/stgelburg
Twitter: www.twitter.com/stgelburg
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen
met Jan Remijn, email: pr@stgelburg.nl

STG Elburg wenst u allemaal hele
fijne feestdagen en een goed,
gezond en sportief 2016!
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