DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

9-OKT-20

PLAATSINGSBEVESTIGING
Alle leden die zich op gegeven hebben voor de schaatstraining in Breda hebben als het
goed is een plaatsingsbevestiging gekregen via de mail van Esther. Heb je deze niet ontvangen en wel opgegeven? Stuur dan even een mail! Met deze PL brief en je schaatspas
kun je de trainingen voor komend seizoen weer opwaarderen. Heb je nog geen schaatspas? Deze kun je aan de kassa kopen.
Let op: i.v.m. de maatregelen en om de drukte te spreiden zijn de tijden voor het opwaarderen van het pasje al verruimd voor de opening van de ijsbaan:
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober

17.00-20.30u
8.00-9.45u

Opladen van de passen zoveel als mogelijk tijdens deze uren.
Houd pas en plaatsingsformulier (PL-brief) klaar.
Volg de aanwijzingen van de medewerker ter plaatse nauwkeurig op.

VIRUS-MAATREGELEN
Belangrijke Corona-maatregelen Kunstijsbaan Breda:
- Er zijn looproutes en éénrichtingverkeer ingesteld.
- Om de drukte te spreiden zijn er extra opstapplaatsen gecreëerd.
- Toegangspoortjes en kassa’s gaan pas 10 minuten voor aanvang van trainingsuren
open. Houd hier rekening mee!
- Warmlopen naast de baan is niet mogelijk, aangeraden wordt dit buiten te doen.
- Dringend advies om mondkapjes buiten het ijs te dragen.
- Lees het bijgevoegd coronaprotocol goed door.

START TRAININGEN BREDA
Na goedbezochte zomertrainingen staan de trainers weer klaar op het ijs! Ze hebben er
zin in! Aanstaande dinsdag starten de trainingen in Breda om 18.45-20.00 uur. Jelle Luijendijk zal de trainer zijn op de dinsdagavonden. Lees voor de training goed het bijgevoegde Corona protocol Breda door!
Voor de eerste training op zaterdag komt volgende week nog een nieuwsbrief uit met de
indeling en informatie. Probeer wel voor 17 oktober de schaatspas op te waarderen aan
de kassa! Voor iedereen geldt, handschoenen verplicht. Voor pupillen is er dit jaar een
helmplicht, voor de overige schaatsers een helmadvies!

BELANGRIJKE DATA
•
•
•

14 november pupillenwedstrijd, deze wedstrijd is de enige dit seizoen waarbij
ook kinderen zonder wedstrijdlicentie mee mogen doen
20 december pupillenwedstrijd waarbij DHW, mensen voor de jury moet aanleveren. Wie zou er willen klokken?
27 februari clubkampioenschappen DHW

Vanwege de coronamaatregelen zijn de chocomomenten voorlopig niet toegestaan.
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