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Prettige feestdagen en een
voorspoedig en sportief 2016.
Bestuur skivereniging Gelderse Vallei

Nieuw jaar: stap in bij SneeuwFit
Telkens weer blijkt de jaarwisseling een ‘prikkel’ voor
menig wintersporter om alsnog te gaan SneeuwFitten.
Natuurlijk willen we deze nieuwe deelnemers graag
verwelkomen in een van onze avondtrainingen.
Aanmelden kan door secretaris Fenna Fleer te bellen
of te mailen. In overleg kan dan afgesproken worden
welke zaal en lestijd beschikbaar is.

Uitnodiging avondje curling op 2 januari
Via deze Nieuwsbrief nodigen wij de leden-deelnemers van de
SneeuwFit-trainingen uit voor onze nieuwjaarsontmoeting, die
we combineren met een kennismaking met de curlingsport.
Ons ‘nieuwjaarsevenement’ vindt plaats op zaterdag 2 januari
2016 van 20.00 tot 22.00 uur op de ijsbaan van Friends on Ice
op het Raadhuisplein in Ede. We willen er graag een gezellige,
informele ontmoeting van maken. Na de ontvangst tussen
19.45 en 20.00 uur is er warme chocolademelk met slagroom
of glühwein en we trakteren op allerlei smakelijke hapjes.
Daarna kunnen we van het curlingspel genieten.
Curling is sinds 1998 een officiële Olympische wintersport. Het
lijkt op bowls en petanque, maar wordt op ijs gespeeld met
stenen (schijven) in plaats van metalen ballen. Een handvat
helpt om de stenen naar het andere einde van de curlingbaan
te schuiven, zo dicht mogelijk bij het doel in de cirkels (dolly).
Dat gebeurt op eigen schoenen; u hoeft dus niet te schaatsen.
Een curling-begeleider is aanwezig voor uitleg en
demonstratie. We spelen vervolgens enkele onderlinge
wedstrijden op een voor ons gereserveerd deel van de ijsbaan.

*Intensief trainen als voorbereiding op de wintersport.

SkiCompact bij snel aanmelden
Om de Ski Compact trainingen (= verkorte cursus
SneeuwFit overdag) te laten doorgaan, zijn nog
enkele inschrijvingen nodig. De planning was een
start op dinsdagmiddag 29 december in Ede en op
donderdagmiddag 31 december in Veenendaal. Als
dat beter uitkomt, willen we deze samenvoegen en
in overleg met de deelnemers een week later van
start gaan, dus op 5 of 7 januari, aanvang 14.00 uur.
Ski Compact duurt tot de Krokusvakantie en sluit op
16 of 18 februari af met een praktijkles op een
kunststof skibaan. Tarief: slechts 60 euro. Tip: je
kunt familie en kennissen hier attent op maken!
Mail de secretaris of zie www.skigeldersevallei.nl

Agenda
Tot genoegen van velen deden we dit ook enkele jaren geleden
(foto), dus we bieden het opnieuw aan.
Dit curlingarrangement kost € 24 per persoon, waarvan de
skivereniging de helft betaalt en u bij deelname als lid slechts
de resterende 12 euro voor uw rekening hoeft te nemen.
U kunt zich tot en met dinsdag 29 december a.s. aanmelden
bij Fenna Fleer, e-mail: skigeldersevallei@hetnet.nl, tel.
(0318) 641124. Bij geen gehoor tel. (0317) 415140.
Ons verzoek is om ook tijdig uw bijdrage van € 12 over te
maken naar rekeningnummer NL60 INGB 0003 8867 97 t.n.v.
Skivereniging Gelderse Vallei, onder vermelding van uw naam
en ‘Curlingavond 2 januari’.
Meer informatie over de ijsbaan: www.friendsonice.nl

Dinsdag 29 dec. (of 5 januari) 14.00-15.00u: Start
Ski Compact, sportzaal Kernhem, Laagwoud 18, Ede.
Donderdag 31 dec. (of 7 januari) 14.00-15.00u:
Start Ski Compact, gymzaal Goudmos 1, Veenendaal.
Zaterdag 2 jan. 20.00-22.00u: Nieuwjaarsontmoeting
incl. curling, overdekte ijsbaan, Raadhuisplein, Ede.
Dinsdag 5 jan. 20.30-21.30u: SneeuwFit, gymzaal
Platanenweg 2a, Bennekom (t/m 16 febr.+in maart).
Woensdag 6 jan. 20.00-21.00u: SneeuwFit, gymzaal
Kofschip 4, Veenendaal (elke wo. t/m 17 februari).
Donderdag 7 jan. 20-21u en 21-22u: SneeuwFit, zaal
Verlengde Parkweg 49a, Ede (t/m 18 febr.+in maart).
Dinsdag 16 febr./donderdag 18 febr. ‘s avonds:
(optie) praktijkuur skitraining op kunstskibaan Huizen.

