NIEUWSBRIEF OKTOBER - 2012
*ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012 – 11 de MAASRUN. www.maasrun.be
We rekenen op deelname van al onze atleten. Vrijwilligers gevraagd om een hand te helpen.
*DINSDAG 9 OKTOBER 2012 – INFOVERGADERING OUDERS.
Waar ? Vergaderzaal ATLA kantine Hoe laat ? 19u00
Voor wie ? Alle ouders van jeugdatleten en zeker voor de ouders van nieuwe jeugdatleten is dit een aanrader
om kennis te maken met het reilen en zeilen van onze club.
*KAMPERSMEETING VOOR DE JEUGD - FINALE ATLA JEUGDCRITERIUM
ZATERDAG 13 OKTOBER 2012 ATLA PISTE – LANAKEN – AANVANG 10u00
Programma: Benjamins Hockeybal-Kogel
Pupillen
Hockeybal-Kogel
Miniemen
Speer-Kogel
Opgelet!! Dit is een wedstrijd alleen voor ATLA atleten. Een fijne, gezellige wedstrijd samen met je
vrienden en vriendinnetjes. De inschrijving is gratis. De meisjes en jongens zullen per categorie samen hun
wedstrijd doen. Men krijgt 3 pogingen en naar gelang het aantal deelnemers kan er nog een poging
bijkomen. Medailles voor de winnaars
Uurrooster:
10u00 Benjamins Hockey 10u40 Benjamins Kogel
11u20 Pupillen Hockey
Pupillen Kogel
Miniemen Speer
Miniemen Kogel
*ZONDAG 14 OKTOBER 2012 Start van de veldlooptrainingen voor de jeugd,van benjamin tot en
met miniem. Deze worden geven door Jimmy Mebis, aanvang 10u30. Op de eerste training krijgt men dan
een schema voor de hele winter.
*OEFENVELDLOOP - ZATERDAG 20 OKTOBER 2012
ATLA PISTE – LANAKEN – AANVANG 10u30
Om vooral onze nieuwe atleetjes te laten kennis maken met een veldloop organiseren we een
oefenveldloop. Hoe verloopt een veldloop ? Hoe schrijven we in ? Hoe warmen we op ? Alles zal uitgelegd
worden. Inschrijvingen (GRATIS) om 9u30 op het secretariaat in onze ATLA kantine. Medailles 1–2–3.
Cadetten-scholieren 1 categorie.
Opgelet !! Categorieindeling voor het nieuwe seizoen. Er wordt niet op spikes gelopen.
Uurrooster :
10u30 Benjamins meisjes geboren in 2004-2005-2006
1000m
10u40 Benjamins jongens geboren in 2004-2005-2006
1000m
10u50 Pupillen meisjes
geboren in 2002-2003
1500m
11u00 Pupillen jongens
geboren in 2002-2003
1500m
11u10 Miniemen meisjes
geboren in 2000-2001
2000m
11u25 Miniemen jongens geboren in 2000-2001
2000m
11u40 Cadetten-scholieren meisjes en jongens
geboren in 1996-1997-1998-1999
2600m
*ZONDAG 21 OKTOBER 2012 – ATLA RESTAURANTDAG. Kom samen met je familie eten aan
democratische prijzen en steun zo je club. Kaarten zijn in onze kantine te verkrijgen.

*ZONDAG 21 OKTOBER 2012 – LOTTO CROSSCUP RELAYS – GENT
De start van het nieuwe veldloopseizoen wordt op gang geblazen met een aflossingscross. Men kan per
categorie deelnemen met een ploeg van 3 atletes. Vraag inlichtingen aan uw trainer of Cor.
*HALLOWEEN – DINSDAG 30 OKTOBER 2012
*JEUGDSTAGE
Zoals elk jaar, organiseren we ook deze kerstvakantie onze jeugdstage.
Van woensdag 26 december tot en met vrijdag 28 december 2012 logeren we in het verblijfscentrum van
Pietersheim.
Tijdens deze stage zullen we trainen, spelletjes spelen & zoveel meer.
Wie kan deelnemen aan deze trainingsstage?
Deze stage is voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar.
Let op! Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang om in te schrijven. De wedstrijdatleten
en atleten die mee hebben gedaan aan de Beker van Vlaanderen krijgen voorrang op de andere atleten.
Indien je wilt deelnemen, stuur je een mailtje naar kenny.atla@hotmail.com met vermelding van:
1) naam + voornaam
2) volledig adres
3) Geboortedatum (dag/maand/jaar)
4) Telefoonnummer (liefst GSM nummer)
5) E-mailadres (voor verdere informatie naar toe te sturen)
6) Eventuele allergieën of medicaties
Na betaling van €75,00 aan Kenny Hermans in een gesloten envelop met de vermelding JEUGDSTAGE
ATLA 2012 + NAAM van het kind is je inschrijving definitief.
De betaling moet ten laatste 10 november 2012 gebeurd zijn.
Hopelijk zien we jullie allemaal op deze stage!
*VERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2012-2013.
Iedereen heeft de nieuwe aansluitingspapieren gehad. Breng deze zo vlug mogelijk in orde. Wie nog geen
heeft gehad meldt u aan bij iemand van het bestuur.
*VEILIGHEID. Het is nu vroeger donker. Iedereen is nu verplicht om een fluo-vestje te dragen wanneer
hij/zij buiten de piste gaat lopen. Het is al gevaarlijk genoeg. Daarom is zichtbaarheid prioriteit nummer 1.
*AANDACHT!! Breng nieuwe sponsors aan en verdien er zelf iets aan. Vraag inlichtingen aan onze
voorzitter Theo of iemand van het bestuur.
*CLUBTRUITJE, TOPJE, TRAININGSPAK, trainingstrui, regenjack bestellen bij Cor.
*VRIJWILLIGERS. Wil je ergens als vrijwilliger aan meewerken, wedstrijden, kantine, activiteiten,
Maasrun, klusjes, enz…… Meldt u aan bij onze voorzitter Theo/bestuursleden.
*VERTROUWENSPERSOON. Weten jullie dat we in onze club een vertrouwenspersoon hebben,
namelijk bestuurslid Bert Breems. Bij problemen allerhande zal hij u graag helpen.

