Sleins’Skip
Nieuwsbrief februari 2016

1. 2016 … een jaar vol nieuwe uitdagingen voor Sleins’skip
Beste skippers, beste ouders,
Namens het bestuur en trainsters willen we alle skippers en hun familie een gelukkig, gezond en sportief 2016
toewensen. Ook in 2016 staat het bestuur en alle trainsters klaar om jullie te begeleiden om verder te groeien
binnen de rope skipping. Ongeacht als je nu een competitie-springer bent of puur recreatief
Heb je nog vragen, aarzel niet en neem contact met iemand van het bestuur of via mail : info@sleinsskip.be

2. TRAININGSUREN TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE
Trainingsuren krokusverlof :
 WEL training op vrijdag 5 feb en zaterdag 6 februari.
 GEEN training op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari.
 Er is GEEN turntraining voor de competitie op woensdag 10 februari
 Competitiegroepen worden op de hoogte gebracht door de trainsters van de uurregeling tijdens de
vakantie.

3. Kersttraining – Evaluatie!
Op zaterdag 26 december organiseerde het feestcomité een eerste kersttraining voor alle skippers. Recreanten en
competitiespringers konden een uur lang nieuwe trucks aanleren, ook vele ouders kwamen eens langs om hun
skippers aan het werk te zien. Een hapje en een drankje zorgden voor de nodige ontspanning tijdens en na de
training. Wie de foto’s nog niet gezien heeft kan doorklikken naar onze website :
http://sleinsskip.be/FOTO/2015%2012%2026%20-%20kersttraining.html

1

4. AGENDA WEDSTRIJDEN 2016
Noteer alvast in uw agenda … alle info te vinden op :
http://brsfvlaanderen.be/index.php/component/ohanah/?view=events&ohanah_category_id=3&ohanah_venue_id=&filterEvents=notpast
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5. ZOMERKAMP ROPE SKIPPING
Tijdens de zomervakantie gaat een 5-daags rope skipping kamp voor 10-14 jarigen door in Blankenberge (18-22/7).
Onder begeleiding van ervaren en gekwalificeerde trainers staat een gevarieerd rope skipping aanbod op het
programma.
Heb jij ook zin in 5 dagen plezier en ontelbare nieuwe skills?
Praktische info te vinden op www.brsf.be /recreatie/sportkampen
Schrijf je dan nu in via info@brsf.be.
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6. Varia


Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur maar door naar :
koen@sleinsskip.be



Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be



Heb je suggesties of ontdek je foutjes op onze website … stuur ze allemaal door naar : info@sleinsskip.be



Heb je info/foto’s/… stuur ze gerust door naar info@sleinsskip.be en we proberen ze in te passen op onze
website.

Met dank aan onze sponsors !
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