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De Horaloop zit er weer op en het was weer een fantastisch
loopevenement met veel tevreden deelnemers. Er kwamen helaas
minder deelnemers dan in de afgelopen jaren aan de start. Volgend jaar,
op zaterdag van 25 november 2017, vindt de 50e Horaloop plaats. Noteer
de datum alvast in je agenda, want onze jubileum editie moet ook qua
aantal deelnemers fantastisch worden!
Binnenkort staan er weer evenementen van Climax, of waar Climax aan
meewerkt, op het programma, namelijk de Night Run in Ede, de Try Out
Games in Apeldoorn en de BVC cross in Ede.
De PR-commissie wenst alle lezers van de nieuwsbrief alvast prettige
feestdagen en een goede jaarswisseling.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 6 januari 2017 vanaf 19.30 uur. Naast een toast op het nieuwe
sportieve seizoen worden ook de certificaten voor de club- en
baanrecords uitgereikt. Het bestuur wenst alle leden en hun familie alvast
prettige kerstdagen en een blessurevrij, gezond en sportief 2017. Jij komt
toch ook?

Van de Bestuurstafel
De laatste bestuurstafel van 2016 is een mooi moment om terug te
kijken. Willemijn Ridderbos geeft haar kijk op 2016! Lees meer.

Climax heerst op korte afstanden bij Horaloop
Het weer was fantastisch, de sfeer was fantastisch, het parcours was
fantastisch en de prestaties waren fantastisch: de 49e editie van de
Horaloop was een groot succes. Alhoewel de organisatie graag meer
deelnemers had willen verwelkomen. Een record aantal deelnemers moet
dan maar bij de 50e editie in 2017 aan de start staan! Noteer de datum
alvast in je agenda: zaterdag van 25 november 2017. Als alle Climaxleden aan de start komen, dan moet dat lukken. Lees meer.

Roparun Team Climax Ede goed op dreef
Met de acties die we afgelopen maand hielden hebben we bijna € 1873,aan sponsorgelden opgehaald. Dank aan iedereen die een donatie heeft
gedaan bij de inschrijving voor de Horaloop en iedereen die een stuk taart
of erwtensoep is komen eten. Onze volgende koek-en-zopie is op 14
januari bij de BVC in Ede.
Na het goede nieuws ook nog een oproep: wij kunnen alleen met Roparun
2017 meedoen als ons team compleet is. We hebben nog een paar
chauffeurs nodig en ook een paar mensen voor de catering. Heb je
interesse? Laat het weten via info@teamclimaxede.nl

Column: Climax wordt groen
Nee, de clubkleuren veranderen niet, maar Climax gaat over op groene
energie. Op het dak van het clubgebouw zijn 68 zonnepanelen geplaatst.
Hetgeen een flinke besparing voor de clubkas moet opleveren. Lees meer.

Met 137 km/h door de bocht!
Bij de promotie-/degradatiewedstrijd voor het vrouwenteam van Climax
was ze nog aanwezig. Een paar weken later vertrok Kimberley Bos weer
naar koudere oorden om zich te meten met de wereldtop in het ijskanaal.
Dit jaar doet de Climax-atlete bij de wereldtop mee. Bij Inter Continental
Cup wist ze al wedstrijden te winnen. Vanuit Lake Placid (USA) laat ze ons
weten hoe de eerste maanden zijn verlopen. Lees meer.

Bos en Vallei Cross (BVC) Ede
Op 14 januari a.s. organiseert Climax de derde BVC cross van dit
seizoen. Het fraaie parcours is gelegen in de heuvelachtige bossen achter
kasteel Hoekelum. Voor-inschrijving is tot de woensdagavond vóór de
wedstrijd om 20:30 uur mogelijk met het web-inschrijf-formulier.
Eventueel, maar dit heeft niet de voorkeur, kun je tot een half uur voor je
onderdeel na-inschrijven op de wedstrijdlocatie. Gebruik dan wel het nainschrijfformulier dat je onderaan de pagina betreffende de wedstrijd in
Ede op www.bvccircuit.nl kunt vinden.
Lees meer.

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 20 januari 2017 aanleveren.
Afmelden

Verzonden met

