Beste skiërs, ouders en trainers,
Het is oktober en voor vandaag staat de eerste baanwedstrijd van dit seizoen op de planning. Met een
kleine groep reizen wij zo af richting Soesterberg voor deze eerste puntenwedstrijd. De skiërs staan
natuurlijk alweer ruim een maand op de baan, maar ook de wedstrijden komen er aan. Het
wedstrijdseizoen is nu ook gestart.
In deze korte nieuwsbrief nog wat laatste informatie voor de komende periode. Héél belangrijk is het
tijdig opgeven voor alle wedstrijden en evenementen. En heb jij al nagedacht over wat je op je
pannenkoek gaat doen??

In deze nieuwsbrief kan je de volgende informatie vinden:
1. Pannenkoekenslalom op 9 oktober; je kan je nog 2 dagen opgeven
2. Eerste begeleide wedstrijd is op zaterdag 8 oktober a.s.
3. Training externe baan op zaterdag 29 oktober a.s.
4. Belangrijke data

1. Pannenkoekenslalom op zondag 9 oktober a.s.
Volgende week staat de pannenkoekenslalom op het programma. Opgeven kan nog net…, graag voor
maandag 3 oktober a.s. via eventsskiteamhoofddorp@gmail.com.
In het kort: 9 oktober a.s. | 15.00 uur inskiën | 15.30 uur start | 18.00 aan tafel | gratis voor leden |
pastabuffet € 10,00 | broertjes/zusjes-pannenkoeken € 7,50 .
En… we hebben de Grote Club Actie loten voor alle leden klaar liggen! Per lid hopen wij op afname van
minimaal 5 loten (€ 15,00).

2. Eerste begeleide wedstrijd is op zaterdag 8 oktober a.s.

Zaterdag 8 oktober a.s. zal de puntenwedstrijd in Nieuwegein begeleid worden door onze trainers.
Aanmelden kan nog tot en met morgen, zondag 2 oktober, via onze PWS
(pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). De uitnodiging is te vinden op
https://www.wintersport.nl/OWR/uploads/1473146913.pdf Benjamins en Aspiranten kunnen vanaf
09.30 uur de startnummers ophalen en starten met inskiën; Scholieren en JSV zijn vanaf 12.45 uur
welkom.

3. Training in Huizen op zaterdag 29 oktober a.s.
Ondanks de enorm drukke kalender hebben we toch een moment kunnen prikken voor een training op
een externe baan. Zaterdag 29 oktober, van 18.00 tot 19.00 uur, organiseren wij een training op de
baan van de Wolfskamer in Huizen.
Wij adviseren vooral (nieuwe) leden die nog niet op een andere baan dan in Hoofddorp hebben
geskied, deze training te volgen. Je maakt dan niet alleen kennis met een andere ondergrond, maar
ook met een andere lift. En dat is veel prettiger tijdens een eigen training met bekende trainers, dan bij
een wedstrijd.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het niveau van de aanmeldingen zetten wij een of
meerdere trainers in. De eigen bijdrage van deze training is € 10,00. Om 17.45 uur verwachten wij dat
alle deelnemende skiers klaar staan.
Doe je mee? Laat het dan even weten via een mail aan het skiteam.

4.

Belangrijke data

- Vandaag! – NPWB* in Soesterberg
- Zaterdag 8 oktober – NPWB* en 2R@ce in Nieuwegein – dit is een wedstrijd met begeleiding!
- Zondag 9 oktober – NPWS* in Velsen-Zuid
- Zondag 9 oktober – Pannenkoekenslalom (vóór 3 oktober aanmelden)
- Zaterdag 29 oktober – NPWS* in Zoetermeer
- Zaterdag 29 oktober – training bij de Wolfskamer in Huizen (aanvang 18.00 uur)
- Zondag 30 oktober – NPWB* Speedlink Cup in Hoofddorp – begeleidingswedstrijd!

Aanmelden voor een NPW is altijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijddatum via onze eigen PWS
(pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). De afkorting NPWB staat voor Nationale Punten Wedstrijd Baan,
NPWS staat voor Nationale Punten Wedstrijd Sneeuw.
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Spreek ons aan bij een training of stuur een mail
naar skiteamhoofddorp@gmail.com
Met vriendelijke groet,
namens Skiteam Hoofddorp
Ellen Vierveijzer / José van den Haak,
secretaris / bestuurslid.

