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Laatste nieuws: Van 6 tot 10 juli is het EK atletiek in
Amsterdam. Een spectakel met de Europese atletiek top,
waaronder natuurlijk Dafne Schippers, maar ook onze eigen Eva
Hovenkamp zal bij het EK voor Nederland uitkomen op de 4x400
meter. Om nog meer van dit geweldige sport evenement te
genieten gaan we live kijken onder het genot van een heerlijke
BBQ. Kom dus allemaal! Aanmelden kan via de lijst in de hal van
het clubgebouw, en kosten zijn €5 per persoon.
In deze nieuwsbrief: De Nederlandse
Kampioenschappen zijn achter de rug, met prima resultaten van
onze Climax atleten. Het Europees Kampioenschap komt er aan.
Dit jaar is het in Amsterdam. Eva Hovenkamp heeft zich
geplaatst en Climax leden zijn actief als jurylid. Roparun Team
Climax Ede heeft een mooie Roparun achter de rug. Lees dit en
meer in deze nieuwsbrief. Wij wensen je een mooie zomer.

Van de Bestuurstafel
"De zomervakantie staat voor de deur. Wanneer ik naar buiten
kijk, is dat moeilijk te beseffen"; aldus bestuurslid Davey
Beuving. Lees hier "Van de bestuurstafel".

Roparun Team Climax Ede
Roparun 2016 ligt alweer ruim een maand achter ons. Lees hier
een overzicht van de resultaten voor de goede doelen.
Een oproep voor nieuwe deelnemers aan Team Climax Ede voor
2017 staat hier.

Eva en Climax juryleden naar EK
Van 6 t/m 10 juli vindt het EK Atletiek plaats in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Hierbij zullen negen leden van
Atletiekvereniging Climax als jury of vrijwilliger worden
ingezet Lees meer. Zaterdag 9 juli loopt Eva Hovenkamp in de 4
× 400 meter op het EK in Amsterdam. Eva loopt zaterdag om
13.55 uur in de serie en hopelijk zondag om 18.40 uur in de
finale. Lees hier het EK programma.

Climax dames door naar
promotiewedstrijd
Afgelopen zondag was de laatste wedstrijd voor de dames
senioren in Almelo. Het team bestaande uit 10 atleten hield
goed stand in de poule waar ze als tweede eindigden. Ook
landelijk staan ze er goed voor en kunnen ze in september
meedoen met de promotiewedstrijd. In Almelo hebben de
dames weer goed gepresteerd. Lees meer

Climax toppers tijdens NK
Diverse Climax atleten waren aktief bij de Nederlandse
Kampioenschappen.Lees hier hoe onze Climax atleten
presteerden bij diverse disciplines. Lees meer.

Vrijwilligers bij Climax: broodnodig
Bij elk evenement dat Climax organiseert zijn veel vrijwillers
aanwezig, maar ook op allerlei andere manieren zorgen
vrijwilligers dat onze vereniging blijft draaien. Annemarie was
vrijwilliger bij de Groot Ginkelse Loop en heeft daar een
leuk stukje over geschreven. Lees meer

Cityrun Ede
Voor het eerst in de geschiedenis van de Heideweek gaat er een
hardloopevenement plaatsvinden en wel de City Run Ede.
Climax sponsor Runnersworld Ede is ook sponsor van de Cityrun
Ede. Climax verzorgt voor dit evenement een aantal
proeftrainingen. Meer informatie volgt. Lees hier meer over de
Cityrun Ede

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden, vrijwilligers en sponsors van atletiekvereniging
Climax. Vragen, suggesties en kopij voor de nieuwsbrief kun je mailen naar pr@climax-atletiek.nl.
Wilt u kopij voor de volgende editie voor 16 september 2016 aanleveren.
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