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Agenda

Beste leden,
Dit keer vooral kort nieuws en een reminder
voor het ophalen van je kaart en het bestellen van kleding en een helm!
Houd de website in de gaten, want daar is
veel nieuws te vinden!
De redactie

23 september Kaarten ophalen
23 september Zomercompetitie
junioren
27 september Begin schaatsen
13 oktober Ledenvergadering
18 maart Einde schaatsen

Hot
Zorg dat je je kaart hebt als je
naar Thialf gaat!

Redactie
leden@stgiethoorn.nl
roel@broer.us

Kaarten
De kaarten voor Thialf
moeten gehaald worden op vrijdag 23 september in Kultuurhus
in Giethoorn. Tussen
19.00 uur en 20.00
uur. Junioren die meedoen aan de zomer-

competitie mogen hun
kaart na afloop daarvan ophalen.
Er is ook info van
STGiethoorn over kleding, wedstrijden, training, materiaal, etc,
etc.

Kleding

Wil je iets bestellen
Maak gebruik van de
doe dat dan voor 25
mogelijkheid om
september
schaatskleding te beMen peilt ook de bestellen. Informatie op
langstelling voor
de website
hoofdbescherming in
www.stgiethoorn.nl
de vorm van de
onder de knop
Smartcap in de STG"Kleding" in het linkermenu en in de vori- blauwe kleur met STGlogo. Bij voldoende
ge nieuwsbrief.

De kaarten voor het
jeugdschaatsen zijn op
die datum nog niet
klaar. Maar voor de
info zijn ook die van
harte welkom.

belangstelling zullen ze
worden besteld. De
kosten van een Smartcap: € 50,-.
Ook hiervoor geldt:
Uiterlijk 25 september
je belangstelling aangeven.

Schaatsen onder, helm op?
Er rijden op Thialf al flink wat schaatsers met
een helm op, maar dat zouden er nog veel
meer kunnen worden. Zeker als je leest dat er
bij één op de vijf schaatsongevallen sprake is
van hoofdletsel. Stichting Consument en Veiligheid zegt dat er met name als gevolg van ongevallen op kunstijsbanen zelfs in relatief warme winters 3300 schaatsers met spoed naar
het ziekenhuis moeten. Het schaatsen is dus
niet zonder gevaar, maar dat wisten we al. Nu
doet de club een aanbieding om voor betrekkelijk weinig geld in het bezit te komen van een
helm. Op www.smartcap.nl staat meer informatie.

Opgave
Wie mee wil doen aan wedstrijden moet er op tijd bij zijn, want de
wedstrijden zitten sneller vol dan in voorgaande jaren. Via de site kun
je je opgeven!

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een maatschappelijke stage volgen. Dat kan ook bij een sportvereniging. Dus waarom niet
bij STG? Kun je de flyer niet lezen, kijk dan eens op www.schaatsen.nl.

