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De zomer zit er weer even op en de herfst is aangebroken. Dat merk je
ook aan de evenementen van Climax, want de Clubkampioenschappen,
het BVC seizoen en de Horaloop staan voor de deur. Aansluitend aan de
Clubkampioenschappen is er een extra ledenvergadering! De PRcommissie heeft in de zomermaanden gezocht naar uitbreiding van de
redactie voor de website en de nieuwsbrieven en is daarin geslaagd.
Margit Ashman-Govers zal de publicaties over de runners gaan
verzorgen.

Extra algemene ledenvergadering
Op zaterdag 30 september is er om 18.00 uur, na uitreiking van de
prijzen van de Clubkampioenschappen en vóór aanvang van de
barbecue, een korte extra Algemene Ledenvergadering. Op de agenda
staat slechts één punt; het benoemen van een nieuwe
penningmeester. Na het benoemen van de penningmeester zal deze
extra ledenvergadering omstreeks 18.10 uur gesloten worden.
Kandidaat penningmeester: Wiebe Rengelink. Tegenkandidaten kunnen
zich melden bij de voorzitter.

Van de Bestuurstafel
Het is weer voorbij die mooie zomer! Voor de meesten van ons is de
zomer een periode om even bij te komen en op vakantie te gaan, maar
voor onze topatleten de tijd om te schitteren op de nationale
wedstrijden. Lees meer

Clubkampioenschappen
Op zaterdag 30 september worden de jaarlijkse Clubkampioenschappen
weer gehouden. Samen plezier maken en gezelligheid staan voorop. Het
deels nieuwe programma is daar helemaal op afgestemd met als
afsluiting de traditionele BBQ. Voor pupillen en junioren CD staat er een
individuele meerkamp (vijfkamp) op het programma en voor junioren B
en ouder (ook runners) een duo-meerkamp (zevenkamp). Je kunt je tot
28-9-2017 om 19:00 uur inschrijven. Lees meer

50e Horaloop (met record deelname!?)
Op zaterdag 25 november a.s. vormen de heuvels van het Hoekelumse
Bos en het glooiende landschap van het beekdal van de Renkumse beek
voor de 50e keer de schitterende entourage van de Horaloop. Voor
iedere 50e inschrijver is de deelname aan deze jubileum editie gratis
(uitgezonderd koop van een groene chip). Bij een jubileum editie hoort
een record deelname. Schrijf je dus snel in, want bij een jubileum editie
hoort een record deelname!!! Lees meer

Race in een race bij Horaloop!
Voor Climax-leden is er nog een extra wedstrijd-element tijdens de 50e
Horaloop. Zij kunnen zich via de trainers opgeven voor een
teamklassement. In teams van vijf kunnen Climax-leden ook tegen
elkaar lopen. Dit kan zowel met teams op de 5 km, de 10km als op de
10 EM. De vier snelste tijden van de vijf teamleden tellen mee voor dit
speciale klassement. Dus geen aparte wedstrijd, maar een extra
klassement voor Climax-teams. Hier zijn extra prijzen aan verbonden.
De trainers van de loopgroepen zijn hierover op de hoogte. Let op:
Iedereen moet zich wel gewoon afzonderlijk voor de Horaloop inschrijven!
Ook voor de Climax-loopgroep met de meeste deelnemers bij de 50e
Horaloop (verdeeld over de 5 km, 10 km en 10 EM) is er een extraatje.
De loopgroep met de meeste deelnemers krijgt bij de eerstvolgende
koffieavond taart aangeboden!

Grote Clubactie 2017
Climax doet ook dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie. Met de
opbrengst wil Climax de toiletten in het clubgebouw renoveren. Je kunt
van 16 september t/m 23 november 2017 loten kopen. De loten kosten
slechts € 3,- per lot! Van de opbrengst gaat maar liefst 80% naar onze
vereniging. Lees meer

Trainingsweekend voor B-junioren en ouder
Op 13, 14 en 15 oktober organiseert de ActiviteitenCommissie weer het
jaarlijkse trainingsweekend. Ga mee en leg de basis voor een goed
winterseizoen. Ben je B-junior of ouder, dan kun je je t/m 7 oktober
inschrijven. Lees meer

Krachthonk klaar voor het nieuwe
trainingsseizoen
Het krachthonk is in de zomermaanden weer eens door een groep
atleten en vrijwilligers onderhanden genomen. Er is veel meer ruimte
gecreëerd, zodat meer atleten tegelijkertijd kunnen trainen. Wil je ook
een keer een kijkje nemen in het krachthonk? Lees meer

Het nieuwe BVC seizoen komt eraan
De wedstrijddata voor de vier wedstrijden zijn vastgesteld. Er is een
aanpassing van het programma bij alle vier de BVC-wedstrijden. Omdat
er meestal weinig deelnemers bij de Jongens junioren B en de Meisjes
junioren A zijn, gaan die tegelijk en over dezelfde afstand lopen als
de Jongens junioren C en de Meisjes junioren B. Als gevolg hiervan zal
de lange cross in Veenendaal en Ede 20 minuten eerder starten. Lees
meer

Evenementen Climax 2017/2018
zaterdag 30 september - clubkampioenschappen
zaterdag 30 september - extra ledenvergadering
zaterdag 30 september - bbq
zaterdag 25 november - Horaloop
13 t/m 15 oktober - trainingsweekend
vrijdag 22 december - Nightrun (datum onder voorbehoud)
zaterdag 13 januari 2018 - BVC Ede
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 3 november 2017 aanleveren.
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