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Een paar belangrijke
evenementen
28 januari – 1 februari 2016
International toernooi in
Tonsberg te Noorwegen
30 januari 2016

Overhandiging nieuwe trainersjassen
Op woensdagavond 6 januari 2016 zijn de nieuwe jassen voor de trainers en
coaches uitgedeeld door vader en zoon Timmer van accountantskantoor
Timmer B.V. te Doornspijk. De trainers en coaches zijn zeer blij met deze
nieuwe jassen, nu kunnen ze er tegen aan; laat de kou maar komen !!
Tevens is er een interview geweest door de Bottercourant, benieuwd klik dan
op interview. Wat moet een club zonder zo’n sponsor, in een woord
fantastisch!

Nederlands Pupillentoernooi
te Groningen
6 februari 2016
Clubkampioenschappen bij
Leisure World
6 februari 2016
Nederlands kampioenschap
Marathon te Groningen

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
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Clubkampioenschappen 2016!
Graag nodigen wij u, als sponsor van onze club uit voor: De
clubkampioenschappen op zaterdag 6 februari bij Leisure World te Dronten.
We beginnen om 17.00 uur ’s middags met de wedstrijd, eerst de pupillen
dan de junioren en senioren.
De wedstrijd voor junioren en senioren begint rond 18.45 uur. De avond zal
waarschijnlijk rond 21.15 uur afgelopen zijn.
De koffie staat voor u klaar! Graag tot dan!

Wat speelt er op dit moment binnen onze club!
Het winterseizoen is alweer in volle gang. De schaatsers zijn het ijs op om
hun techniek en snelheid nog meer te verbeteren. Iedere dinsdagavond en
woensdagavond trainen de pupillen en junioren bij Leisure World te Dronten
en is er zelfs 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.
Een van onze pupillen Lars Remijn mag aankomende zaterdag 30 januari
starten op het Nederlands Pupillen toernooi te Groningen als B pupil.
Zaterdag 6 februari mogen drie junioren starten op het Nederlands
kampioenschappen marathon te Groningen. Noél Peek, Lian Klaren en
Annelinde Kortlever. Wat een prestaties!
Verder gaan vier van onze junioren donderdag 28 januari tot en met
maandag 1 februari een lang weekend naar Noorwegen om daar mee te
doen aan een internationale schaatswedstrijd in de plaats Tonsberg.
Kortom: De rijders van STG Elburg ziet u door het hele land en zelfs al
buiten Nederland!
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 proberen om 3x per jaar een nieuwsbrief te
versturen naar al onze sponsoren. Namens STG Elburg willen we u allen
hartelijk dank voor uw sponsoring!
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