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Voor baanatleten staat er nog een indoorwedstrijd in Dortmund op het
programma, maar voor de runners lijkt het voorjaar al te zijn
aangebroken. Met Racerunners bij de Trainingspakkenwedstrijd en een
bladerunner op de trainingen is het dit voorjaar een gevarieerd
gezelschap bij Climax. Eind maart staat de eerste baanwedstrijd op het
programma en een week later is de algemene ledenvergadering, waarbij
nieuwe bestuursleden moeten worden aangesteld.

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op vrijdag 30 maart a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van 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

Van de Bestuurstafel
Rik Hanswijk legt aan het eind van de maand de voorzitterhamer neer.
Voor de laatste keer heeft hij de tekst voor de Bestuurstafel geschreven.
Samen met Davey Beuving neemt hij tijdens de jaar-vergadering afscheid
van het bestuur van Climax. Lees meer

Kimberley Bos gehuldigd
Kimberley Bos heeft woensdagmiddag uit handen van Burgemeester René
Verhulst de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen en
de daarbij behorende oorkonde. Lees meer

Wat is Racerunning?
Racerunning betekent rennen op wielen. Het is een sport voor mensen
met een lichamelijke beperking. Sinds mei 2017 heeft Climax ook een
racerun-groep. De groep bestaat uit zes leden, in de leeftijd van 9 jaar tot
volwassen leeftijd. Lees meer

Column: Mijn Olympisch avontuur
Inmiddels is Kimberley weer een week thuis van haar Olympisch
avontuur. Ze vindt het nog steeds moeilijk te bevatten. Alles is nog een
beetje als een droom. Ze vond Pyeongchang geweldig, bizar, maar vooral
heel bijzonder. Lees meer

Trainingspakkenwedstrijd op 24 maart
Op zaterdag 24 maart opent Climax het outdoorseizoen weer met de
traditionele Trainingspakkenwedstrijd voor pupillen, junioren, senioren,
masters, G-atleten en voor het eerst ook voor Racerunners. Aanvang
10.00 uur. Voor publiek is de toegang gratis. Lees meer

Start to Run begint op 27 maart weer!
Ken je iemand die zich heeft voorgenomen om meer te gaan sporten en
lijkt hardlopen hem/haar leuk? Vindt hij/zij het echter ook zo moeilijk om
die eerste stap te maken? Dan is Start to Run misschien iets voor
hem/haar! Lees meer

Evenementen Climax 2018
zaterdag 24 maart - Trainingspakkenwedstrijd
vrijdag 8 juni - Olympic Moves (schoolsport)
zaterdag 9 juni - Open GOK individueel junioren CD
zaterdag 16 juni - 20e Groot Ginkelse Loop
zaterdag 30 juni - Competitiewedstrijd junioren CD
zaterdag 8 september - Finale Athletic champs (pupillen)
zaterdag 6 oktober - Clubkampioenschappen
zaterdag 24 november - 51e Horaloop
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.
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