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NIEUWSBRIEF #1
GTC Marathon NB-L-Z, augustus, seizoen 2021-2022

Marathon seizoen 2021/2022.
Een marathon Nieuwsbrief in augustus, u zult misschien denken
dat ze in de war zijn bij de GTC Marathon.
We weten dat het augustus is, ook al doet het weer anders vermoeden,
maar toch wat mededelingen van het GTC.
=======================================================
We hebben van de KNSB een mooi bedrag gekregen om de jeugd nog
meer bij het marathon schaatsen te betrekken. Hoe we dit gaan doen
hoort u nog van ons, maar ideeën zijn welkom.
=======================================================
Komende winter hebben we in ons Gewest drie landelijke marathons.
27-11-2021 Tilburg
18-12-2021 Breda
22-01-2021 Eindhoven
En het NK Masters ook op 18-12-2021 in Breda. Een goede reden
om er een extra schepje boven op te doen tijdens de zomer trainingen,
zodat er een mooie groep zuiderlingen op het NK staat.
=======================================================
Op zaterdag 11 september heeft Jan op ’t Hoog een mooie tocht uitgezet
ten zuiden van Tilburg. We verzamelen om 9.30u en vertrekken om
10.00u vanaf de Audacia aan de Molenstraat 4 in Moergestel.
De route is ongeveer 100 km. Halverwege stoppen we even voor koffie
met iets lekkers en rond 15:00u zijn we weer terug bij Audacia,
waar kunnen douchen.
Daarna sluiten we de dag af met een hapje en een drankje.
Om de kosten te dekken vragen we een bijdrage van € 15,00
voor de hele dag. I.v.m. Covid-19 graag contant en gepast betalen.
Het organisatie comité heeft geen wisselgeld
.
Via onderstaande link kunt u zich inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/1pRD2ix8drEM4hSKlhRXQXUys2hsSJpJ
iYilLiLcVU5c/viewform?edit_requested=true
========================================================
Om komende winter goed van start te gaan, is het van belang dat als u uw
licentie aanvraagt/verlengd, (op dit moment is dat nog niet mogelijk),
u aangeeft dat u ook marathons rijdt, standaard staat het ingesteld als
langebaan, maar u kunt kosteloos ook marathon aanklikken.
Als u dit doet dan verloopt de inschrijving en verwerking komende winter
nog makkelijker!

De GTC Marathon NB-L-Z
nieuwsbrief informeert u
over actuele
ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in
het Gewest NoordBrabant, Limburg en
Zeeland.

Deze nieuwsbrief
verschijnt onregelmatig
en zo vaak als er nieuws
te melden is.

Ga voor het meest
recente nieuws en meer
informatie naar:
www.knsbzuid.nl
www.schaatspeloton.nl

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

Links:
www.knsbzuid.nl
Marathon Breda
Marathon Eindhoven
Marathon Tilburg
Marathon Geleen

Allen een goede zomer toegewenst!
Groet GTC marathon.
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is bij de secretaris van de GTC Marathon.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven.

