NIEUWSBRIEF
2 maart 2017

Beste skiërs, ouders en trainers,
En dan zit de voorjaarsvakantie er alweer op en ‘lijkt’ het alsof ook het skiseizoen ten einde loopt. Nou mooi niet,
want we gaan bij Skiteam Hoofddorp voorlopig nog even door! Er staan nog een aantal puntenwedstrijden op de
wedstrijdkalender, het N(J)K komt er bijna aan en de clubkampioenschappen komen nog. Pas als het eindfeest is
geweest, sluiten wij het seizoen af.
Het is fijn om te horen dat – bijna – al onze leden gezond en wel zijn teruggekeerd van de afgelopen
vakantieweek. En het is ook erg leuk om alle foto’s te zien die zijn gemaakt voor onze foto-wedstrijd. Gisteren
was al de eerste jury-ronde; wij hopen volgende week de winnaar(s) bekend te maken. Dat zal in ieder geval op
onze nieuwe site én facebookpagina zijn.
Heb je overigens de vernieuwde site al gezien? Behalve het laatste nieuws en verslagen van wedstrijden kan je
hier ook op het markplaats-gedeelte jouw skispullen aanbieden of juist een oproep doen als je iets zoekt. Zeker
de moeite waard dus om even rond te klikken op de site www.skiteamhoofddorp.nl.
Neem een kijkje en laat het ons vooral weten als we nog iets kunnen verbeteren.
Tot slot. Afgelopen december (de 16e) hebben jullie allemaal via mail de factuur ontvangen voor de contributie
van dit seizone. Een groot aantal van jullie heeft inmiddels de factuur voldaan, maar nog niet iedereen. Diegenen
die nog niet niet hebben betaald, wil ik bij deze vriendelijk verzoeken om dat alsnog te doen. Is de factuur
onvindbaar geraakt in de stoffige hoekjes van je mailbox? Laat het even weten, dan sturen wij hem opnieuw.
1. Algemene inhaaltraining zondag 5 maart a.s.
Heb je de afgelopen weken ergens een training gemist, dan ben je van harte welkom tijdens de inhaaltraining op
zondag 5 maart a.s. (aanvang 15.30 uur).
Wil je meedoen; geef je dan op bij het skicentrum via info@skicentrum.nl
2. Extra training in Nieuwegein maandag 6 maart a.s.
Maandag 6 maart staat nog een extra training voor het N(J)K in Nieuwegein gepland. De training is van 18.00 tot
19.30 uur en kost € 15,00 per persoon.
Heb je belangstelling voor deze extra training op de baan in Nieuwegein, laat het ons dan weten via de
mail aan het skiteam. Deze training is met nadruk bestemd voor deelnemers aan de wedstrijd, maar is
toegankelijk voor al onze leden.
Overigens is de aanmelding voor het N(J)K via de site van de NSkiV
(https://www.wintersport.nl/evenement/nkbaan/) geopend!!!
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3. Materialenavond van Skiwinkel Hoofddorp
De Skiwinkel organiseert op woensdag 29 maart a.s. vanaf 18.00 uur weer de jaarlijkse materialenavond. Tijdens
deze avond tonen een groot aantal skisportmerken hun nieuwe collectie. Het gaat hierbij niet alleen om ski’s en
skischoenen, maar ook om andere (wedstrijd-)materialen zoals stokken, helmen en handschoenen. Skiteamleden
hebben de mogelijkheid om materiaal met zeer interessante kortingen aan te schaffen. Voor meer informatie kan
je contact opnemen met Karina van De Skiwinkel.
De uitnodiging van Karina is ook terug te vinden op de site van het skiteam
(http://skiteamhoofddorp.nl/materialenavond/).
4. Belangrijke data
- Zondag 5 maart – algemene inhaaltraining (doe je mee, geef je dan op bij het skicentrum)
- Maandag 6 maart – extra training in Nieuwegein
- Zaterdag 11 maart – NPWB in Dousberg/Maastricht
- Zondag 12 maart – NPWS in Landgraaf
- Zondag 19 maart – N(J)K in Nieuwegein
- Zaterdag 25 maart – Kidscup in Soesterberg
- Zondag 26 maart – NPWB in Uden
- Woensdag 29 maart – Materialenavond in Hoofddorp
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.
Aanmelden voor de baanwedstrijd kan bij de receptie van het skicentrum.
Aanmelden voor de KidsCup en N(J)K is rechtstreeks bij de Nederlandse Ski Vereniging.
Aanmelden voor een inhaaltraining (en ook afmelden voor een training) kan het beste via het skicentrum
(telefonisch of per mail).
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.
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