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Er was weer een prachtige editie van de Groot Ginkelse Loop
met prachtige weersomstandigheden en weer goed georganiseerd. Dank
aan alle vrijwilligers! Ons Roparun Team had opnieuw een
geweldige ervaring gedurende het Pinksterweekend. Verder in deze
nieuwsbrief: een bericht van de Bestuurstafel van bestuurslid Marieke van
Hunen, een verslag van de Special Olympics en onderaan het
evenementenoverzicht. Namens de PR-commissie wensen wij jullie een
fijne zomer!

Van de Bestuurstafel
Zoals in elke nieuwsbrief, staat een bericht "Van de bestuurstafel". Dit
keer kijkt bestuurslid Marieke van Hunen terug naar de afgelopen
periode. Lees meer.

Groot Ginkelse Loop; elk jaar weer een
fantastisch evenement
Op zaterdag 17 juni vond de negentiende editie van de Groot Ginkelse
Loop plaats in het Veluwse Wekerom: een van Nederlands mooiste
hardloopevenementen georganiseerd door atletiekvereniging Climax. In
prima weersomstandigheden kwamen totaal 356 lopers over de
finish. Lees meer.

Roparun: Opnieuw een geweldige ervaring
Voor de 26e keer hebben vele teams, ook in 2017 weer meer dan 300, de
afstand Parijs – Rotterdam of Hamburg – Rotterdam in estafette-vorm
afgelegd. Ook ‘jullie’ Team Climax Ede was van de partij, voor het vierde
jaar op rij. Opnieuw een geweldige ervaring. Lees meer.

Win Anouk Vetter als je persoonlijke coach
Hoe? Heel eenvoudig. Koop nu online je tickets voor de ASICS NK
Atletiek, vul de actiecode: CLINICANOUK in en maak kans op de clinic van
Anouk bij jouw club! Tot en met 13 juli 2017 kunnen de actiekaarten
besteld worden. Lees meer.

Special Olympics Regionale Spelen in
Achterhoek
Op zaterdag 24 juni hebben de G-atleten van Climax hun prestaties weer
kunnen meten met conculega’s uit de regio. Een lange dag met mooie
sportieve prestaties en veel persoonlijke records. En voor de atleten een
mooie oogst aan vaantjes en medailles. Tim heeft van deze dag een mooi
verslag gemaakt. Lees meer.

Evenementen Climax 2017
zaterdag 19 augustus - City Run Ede
zaterdag 9 september - Finale Stedenwedstrijd pupillen / Athl.
Champs
zaterdag 30 september - clubkampioenschappen
zaterdag 25 november - Horaloop
vrijdag 22 december - Nightrun (datum onder voorbehoud)
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
Climax. Vragen, suggesties en kopij voor de nieuwsbrief kun je mailen naar pr@climax-atletiek.nl.
Wilt u kopij voor de volgende editie voor 15 september 2017 aanleveren.
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