Programma
11.00u
melden bij de infobalie (SnowWorld)
11.00u
team captains meeting
(uitleg aan begeleiders, startnummers)
12.00u
training
13.00u
wedstrijd (2 doorgangen)
tot 16.00u vrij skiën deelnemers
±15.30u
prijsuitreiking

Aanmelden kan individueel, indien je geen team hebt,
en via jouw club of skibaan als jullie als team naar Landgraaf komen (één contactpersoon). Vermeld naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, leeftijd, skiclub/skibaan
en toestemming van een ouder (contactgegevens). Mail
dit vóór 10 april a.s. aan snellerhogerverder@gmail.com
onder vermelding van ‘Kids Indoor Ski Jump aanmelding’.
Deelname is op eigen risico.

Beste kinderen, beste ouders,
beste trainers en begeleiders
Op zaterdag 10 april a.s. vindt in
SnowWorld Landgraaf de eerste Kids Indoor
Ski Jump wedstrijd plaats ooit gehouden in Nederland. Een unieke belevenis voor jonge kinderen in
de leeftijd 6-12 jaar om te ervaren wat het is om een skispringer te zijn. Skispringen is – mits aanwijzingen goed
opgevolgd, vertrouwd zijn met alpineskiën en bekend zijn
met de basistechnieken – een veilige sport. Tevens is de
schans aangepast naar deze leeftijdsgroepen. Deelname aan
de wedstrijd is mogelijk voor kinderen met toestemming
van een ouder. De beschikking over eigen alpineuitrusting
is een pre, het dragen van een helm is verplicht!
De organisatie van de Kids Indoor Ski Jump wedstrijd
is een samenwerking tussen de Nederlandse Ski Vereniging,
SnowWorld Landgraaf en Dutch Nordic Ski Jumping
Team. Contactpersoon is Erik van Leeuwen, leider van het
skispringproject Sneller Hoger Verder, te bereiken op 0628429707 of via email snellerhogerverder@gmail.com.
De wedstrijd vindt plaats op de 520 meter lange, blauwe piste in SnowWorld Landgraaf. Op deze piste is een
schans gemaakt en is de aanloop en uitloop afgezet voor

De inschrijfkosten bedragen € 5,00 voor leden van
SnowWorld Landgraaf en € 22,50 voor niet-leden (dit
is inclusief 4 uur toegang tot de pistes). Dit is exclusief
eventueel te huren skimateriaal. Na de wedstrijd kun je
nog even vrij skiën. Kortom een toffe dag! Kosten zijn
per persoon en dienen te worden betaald aan de infobalie van SnowWorld Landgraaf. Ouders en begeleiders
krijgen een stempel “Snowy” en kunnen hiermee op de
piste komen om je aan te moedigen/coachen (kan niet
geskied worden).

de deelnemers. Ouders en
begeleiders kunnen achter
de afzetting aanmoedigen. Vooraf
aan de wedstrijden kunnen één of meerdere trainingssprongen worden gemaakt om de
schans te leren kennen. Tijdens de wedstrijd maak
je 2 sprongen, die een jury zal beoordelen en er punten
aan zal toekennen. Zo kunnen we aan het eind van de
wedstrijd de einduitslag opmaken.
Naast de individuele prijzen is er ook een prijs beschikbaar voor het beste team. Hiervoor tellen de beste
5 resultaten van het gehele team. Zorg dat jouw team zo
groot mogelijk is, dat verhoogt de kans op winnen, vraag
dus je vriend(inn)en ook mee te doen! Iedere deelnemer
krijgt na afloop een mooie oorkonde toegestuurd.

Meer info staat binnenkort op internet. Meld je
aan via snellerhogerverder@gmail.com. Je wordt dan
automatisch in de mailing meegenomen en regelmatig
geïnformeerd aangaande deze wedstrijd en andere activiteiten. Nog niet helemaal overtuigd, kijk dan eens
op www.goldi-cup.at/goldicup/fotos.php. Hier
zijn actiefoto’s geplaatst van wedstrijdjes
die eenzelfde opzet hebben als de onze.
Het project is in Oostenrijk zeer populair onder de jeugd. Ik kan me
bijna niet voorstellen waarom
dit niet zou gelden voor de
Nederlandse jeugd.
Tot 10 april in
Landgraaf!
Erik van
Leeuwen

