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Maart is een drukke maand bij Climax. Start to Run, de
trailtrainingen en NLdoet beginnen komend weekend. Een week
later gaan Climax-atleten met eventuele aanhang naar Dortmund
en een week daarna staat de eerste outdoor wedstrijd, onze eigen
Trainingspakkenwedstrijd, op het programma. De Activiteiten
Commissie daagt jullie op zaterdag 1 april uit met de Enigma Trip.
Op 7 april !!!! is de algemene ledenvergadering. En zoals altijd is
jullie aanwezigheid bij deze evenementen, als deelnemer of als
vrijwilliger, ten zeerste gewenst! Ook zaterdag nog in het kader
van NLdoet, want ook niet aangemeld ben je toch welkom!

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op vrijdag 7 april a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van
C.A.V. Climax gehouden. Het Bestuur nodigt hiervoor alle leden,
ouders van de jeugdleden en buitenleden uit. Aanvang 19.30 uur.
Het Bestuur rekent op je komst. Lees meer.

Opening baanseizoen: 25 maart
Trainingspakkenwedstrijd
Climax opent op zaterdag 25 maart het outdoor seizoen weer met
de traditionele Trainingspakkenwedstrijd. Voor pupillen, junioren
CD en G-atleten staat een meerkamp op het programma. Het
programma voor junioren AB, senioren en masters bestaat uit
100 en 1500 meter, speerwerpen, discuswerpen, verspringen en
hoogspringen. Aanvang 10.00 uur. Voor publiek is de toegang
gratis. Lees meer

Van de Bestuurstafel
De berichtgeving van het Bestuurtafel komt deze keer van Evert
Schipper, waarin hij o.a. aandacht besteedt aan de komende
activiteiten en hoopt veel mensen te mogen begroeten. Voor
twijfelaars heeft hij het volgende advies: Laat je eens verrassen,
want het is vaak erg gezellig!! Lees meer.

Acties Roparun Team Climax Ede
Na een geslaagde BVC met een koek & zopie opbrengst van ruim
€ 550,- maakt het Roparun Team van Climax zich op voor de
volgende acties, zoals de Matties4Life Run, de paasbrodenactie en
een Tientje voor een vriendje! Lees meer.

G-team krijgt Pluim van gemeente Ede
Vijf G-atleten van Climax zouden op zaterdag 4 maart met hun
trainers gezellig gaan bowlen. Het werd voor hen misschien wel
de spannendste dag uit hun leven. Uit handen van Burgemeester
Van der Knaap kregen ze namelijk een Pluim van de gemeente
Ede. Lees meer.

Column: Kimberley op weg naar
Pyeongchang
Onlangs werd Climax-atlete Kimberley Bos, samen met
clubgenote Eva Hovenkamp, uitgekozen voor het Gelders Tiental.
Reden daarvoor is onder andere de goede resultaten in haar
eerste World Cup seizoen. Het is alweer drie maanden geleden
dat Kimberley haar verhaal deed in de nieuwsbrief van Climax. En
sindsdien is er veel gebeurd. Lees meer.

Evenementen Climax 2017
zaterdag 11 februari - bowlingavond Activiteitencommissie
zaterdag 11 maart- NL doet
zaterdag 25 maart - trainingspakkenwedstrijd
zaterdag 1 april- Enigma Trip 3
vrijdag 7 april - algemene ledenvergadering gewijzigd
zondag 30 april - competitiewedstrijd senioren nieuw
zaterdag 10 juni - competitiewedstrijd c/d junioren
zaterdag 17 juni - Groot Ginkelseloop
zaterdag 30 september - clubkampioenschappen
zaterdag 25 november - Horaloop
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax
georganiseerd worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de
WCU.

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden, vrijwilligers en sponsors van atletiekvereniging
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