NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013
FINALE BEKER VAN VLAANDEREN
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013
MALDEGEM
Jeugdcoördinator Kenny heeft de meeste pupillen-miniemen meisjes al ingelicht. Indien er
nog meisjes interesse hebben om mee te doen, laat het ons weten. We hebben een bus
ingelegd en rekenen er dus op dat alle atleetjes ook met bus meegaan. Supporters en trainers
mogen natuurlijk ook mee. Inschrijvingen bij Kenny. Kostprijs € 7,00. De atleetjes die
meegaan krijgen 10 bonuspunten voor het Jeugdcriterium.Vertrekuur wordt nog
bekendgemaakt.

WEDSTRIJDEN PISTE + INFO
-Zaterdag 31 augustus 2013 - Belgisch kampioenschap cadetten-scholieren in Moeskroen.
-Zondag 1 september 2013 – Belgisch kampioenschap cadetten-scholieren in Moeskroen.
Belgisch kampioenschap aflossingen juniores 4x1500 ATLA team.
-Vrijdag 6 september 2013 – Memorial Van Damme Brussel.
Onze scholieren jongens 4x100m zijn al zeker van hun deelname in het voorprogramma.
-Week van de Sportclub - 7 tot 15 september 2013.
Open deurdagen en op donderdag 12 september de Kids Athletics.
-Zaterdag 14 september 2013 – Interprovinciale cadetten-scholieren in Brugge.
Atleten bevestigt zeker u deelname en of jullie met de bus meegaan.
-Zaterdag 14 september 2013 – Finale Beker van Vlaanderen pup.-min. meisjes in Maldegem
-Zondag 15 september 2013 – Belgisch kampioenschap juniores-beloften in Vilvoorde.
-Dinsdag 17 september 2013 – Oefenloop Maasrun Lanaken. Info, zie website.
-Zondag 22 september 2013 – Belgisch kampioenschap aflossingen in Merksem
-Zaterdag 28 september 2013 – Limburgs + Vlaams kampioenschap masters in Brasschaat
-Zaterdag 28 september 2013 – Nationaal jeugdcriterium in Nijvel.
Atleten die in aanmerking komen worden door de trainers aangesproken. Inschrijvingen sluiten op zondag 8
september 2013 om middernacht.
-Zondag 29 september 2013 - 12de Maasrun Lanaken - www.maasrun.be
-Zaterdag 5 oktober 2013 – Dag van de atletiektrainers – Provinciehuis Leuven.
Info nog niet beschikbaar
-Zaterdag 12 oktober 2013 – Provinciale talentendag in Heusden 10u00.
Uitsluitend voor miniemen-cadetten-scholieren.
-Zaterdag 19 oktober 2013 – Oefenveldloop ATLA
-Zaterdag 19 oktober 2013 – Prijsuitreiking OLIMPIC meerkampcriterium 2013.
Poorthuis Peer – aanvang 20u00.
-Zaterdag 19 oktober 2013 – Belgisch kampioenschap Ekiden – Brussel.
-Zondag 27 oktober 2013 – Crosscup Relays in Gent
-Dinsdag 29 oktober 2013 – Halloween ATLA
-Donderdag 5 december 2013 – Sinterklaas ATLA

§

ZONDAG 20 OKTOBER 2013
ATLA RESTAURANTDAG
§

JEUGD
*Op onze website staat in de JEUGDHOEK het schema van alle jeugdtrainingen.
*Elke vrijdag zijn er specialisatietrainingen. Hoog trainer Kian / Speer trainers Bruni Marco/Maarten Meers.

OPROEP VAN DE SPORTIEVE COMMISSIE !!! JEUGDATLETEN-OUDERS
PROBEER HET AANTAL WEDSTRIJDEN TE BEPERKEN
DIT IN HET BELANG VAN DE ATLEETJES ZELF.

JURYLID
ATLA heeft een tekort aan juryleden. Wie zich geroepen voelt, meldt u aan bij onze voorzitter Theo.

VEILIGHEID
OUDERS, zet u kinderen af aan de poort en kom ze ook halen aan de poort.

SPONSORS
Breng nieuwe sponsors aan en verdien er zelf iets aan. Inlichtingen bij het bestuur.

VRIJWILLIGERS
Wil je ergens als vrijwilliger aan meewerken, wedstrijden, kantine, activiteiten, Maasrun, klusjes, enz……
Tevens zijn we op zoek naar ouders van kinderen die willen zetelen in de jeugdcommissie. Meldt u aan bij
onze voorzitter Theo/bestuursleden.

BESTELLING CLUBUITRUSTING
Sweaters, regenjacks en trainingen kunnen vanaf dinsdag 3 september bij Cor besteld worden.
Wedstrijdtruitjes-topjes zijn vanaf half oktober terug beschikbaar.

VERTROUWENSPERSOON
Bert Breems. Bij problemen allerhande zal hij u graag helpen.
*NIEUWS voor onze website (uitslagen enz..) info@atla.be. Webmaster Harry Bulté helpt u graag verder.
*OPMERKINGEN VOOR IEDEREEN
- Opruimen materiaal/lege flesjes piste. - Sluiten materiaalhok.
- Zuiver houden douches.
- Doven van de lichten.

Het ATLA bestuur

-Niet met spikes binnen.
-Vergeten kleding.

www.atla.be

