
 

 

                

 

 

 

 

 

 Beste leden, 
 
Momenteel valt er sneeuw in de wintersportlanden en zijn we misschien ook weer aan het aftellen naar de 
kerstvakantie. Ondertussen trainen en oefenen we nog even in SnowWorld Rucphen! 
 
!!!! Op zaterdag 30 november rond 10.15/10.30 uur/aansluitend aan de training Sportief Skiën van de 
jeugd, maken we graag tijd voor een traktatie en verrassing van sinterklaas voor de jeugdleden t/m 11 
jaar. Graag na de training samen met de trainers verzamelen in de Nederlandse Alp. 
Zorg dat u/uw kind dit niet mist! 
Ook voor de overige leden en ouders van jeugdleden staat er een traktatie van sinterklaas klaar op vrijdag 
(29/11) en zaterdag. 
 
Het 1e blok sportief skiën zit er bijna weer op; op maandag 9 december, zaterdag 7 december, donderdag 
12 december of/en vrijdag 13 december zijn weer de laatste trainingen.  
Om het blok op een leuke manier af te sluiten kan je jezelf weer inschrijven voor de clubkampioenschappen 
op zaterdagochtend 14 december. Klik hier om aan te melden. 
Je ontvangt hiervoor begin december nog een uitnodiging via de mail. 
 
Dit betekent ook dat er weer ingeschreven kan worden voor het 2e blok. Dit blok start op zaterdag 11 
januari en donderdag 16 januari. Of er op maandag ook gestart wordt met slalomtraining door de 
licentieleden (jeugd) is nog onduidelijk. De training op vrijdag start niet het 2e blok, maar iedereen is 
welkom om zich in te schrijven voor de zaterdagtraining.  
Klik hier om aan te melden voor blok 2 Sportief Skien. 
In de praktijk bleek vorig seizoen dat er het 2e blok op vrijdag te weinig animo was. Men kan natuurlijk ook 
van de knippen voor vrij skiën (gekoppeld aan de lidmaatschapspas) gebruik maken, om op vrijdagochtend 
vrij te skiën. De knippen zijn overigens niet te gebruiken voor de baantoegang van de training Sportief 
Skiën. 
 
Er liggen nog steeds veel lidmaatschapspassen (met 2 knippen voor vrij skiën) klaar bij de receptie van 
SnowWorld. Vraag even aan de baliemedewerkster naar uw pas. 
 
Wensen we u veel plezier en succes met de (actieve) voorbereiding van de wintersportvakantie en het 
clubkampioenschap!  
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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https://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-activiteiten/
https://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-training/

