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We gaan er weer een echte IJCE clubavond van maken op maandag 2 maart a.s. 
De clubkampioenschappen marathonschaatsen zijn een niet meer weg te den-
ken activiteit van de IJsclub Eindhoven. Niet genoeg kan worden benadrukt dat 
deze kampioenschappen openstaan voor alle leden van de IJsclub Eindhoven. 
De wedstrijden zijn maar liefst in 8 verschillende leeftijdsklassen ingedeeld zo-
dat men steeds met leeftijdsgenoten rijdt. Onderstaand het programma.: 

Wanneer
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer shorttracken op het zomerijs! We starten op vrijdag 
3 april om 19uur met de gevorderden. Vanaf zaterdag 4 april bieden we een speciaal trai-
ningsuur voor de jeugd aan plus een uur voor de beginnende volwassenen. Het jeugduur 
begint om 8.45uur. Om 10.15uur gaan de volwassenen van start. Elke week drie shorttrack-
trainingen dus!! We zullen hiermee door gaan tot zaterdag 6 juni. Dat betekent 10 weken 
shorttrack!! Na de zomervakantie verwachten we te starten op 28 augustus. 

Kosten en aanmelden 
De volwassen leden (ouder dan 23) betalen € 45,- voor de 10 trainingen. Alle leden jonger 
dan 23 jaar betalen € 25,-. Iedereen is verplicht zich vooraf in te schrijven en te betalen. Na 
ontvangst van de betaling krijgen de deelnemers een toegangspasje thuis gestuurd. 
Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfsysteem op de website van IJCE. De deelname-
kosten kunnen alleen via automatische incasso voldaan worden. Hiervoor heb je een per-
soonlijk e-mailadres nodig en toegang tot internet. Inschrijven kan vanaf heden tot maan-
dag 16 maart a.s.
Ook niet-leden kunnen na aanmelding en betaling meedoen aan de trainingen. De kosten 
voor niet-leden bedragen € 60,-. Zij kunnen zich op dezelfde manier inschrijven als de leden 
van IJCE. Ook zij krijgen na betaling een deelnemerspasje thuis gestuurd. 
Aan een training kunnen maximaal zo’n 22 rijders deelnemen. Toelating geschiedt in volg-
orde van aanmelding. Wel hebben leden voorrang. 

Schaatsen beschikbaar
IJCE heeft in vrijwel alle maten een beperkt aantal schaatsen om uit te lenen. Deze schaat-
sen moeten na elke training ingeleverd worden. 

Helm en handschoenen verplicht!
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en de veiligheid van 
anderen. Draag altijd een helm en handschoenen.

LEt Op: 
IJCE hEEft DE vErmELDE tIJDEN aaNgEvraagD bIJ hEt IJsspOrtCENtrum. 
DE bEvEstIgINg kOmt EIND fEbruarI/bEgIN maart. DE tIJDEN zIJN Dus 
NOg ONDEr vOOrbEhOuD. hOuD Dus DE WEbsItE IN DE gatEN!!

Iedere deelnemer, veel plezier!

CLubkampIOENsChappEN marathON 2015

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we  
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

Dweilen: Ter plaatse te bezien na overleg met de ijsmeester.

Prijsuitreiken meisjes en jongens: 
Voor de jurytoren voor aanvang van de 55 + wedstrijd.
Prijsuitreiken senioren:  
Voor de jurytoren meteen na afloop.

INsChrIJvEN tOt 5 mIN vOOr aaNvaNgstIJD IN DE JurytOrEN
Na afLOOp kaN Er tOt 22.30 uur NOg vrIJ gEsChaatst WOrDEN.

aaNgEzIEN DE aaNvaNgstIJDEN vaN DE vErsChILLENDE WEDstrIJDEN 
kuNNEN afWIJkEN vaN DE gEbruIkELIJkE OpENINgstIJDEN DIENt vOOraL 
gOED gELEt tE WOrDEN Op hEt aaNvaNgstIJDstIp. 

starttijd groep Leeftijd aantal ronden

18.50 H-meisjes
G-meisjes

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr

7-binnenbaan
10-buitenbaan

19.20 F-jongens
E-jongens

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr

10-binnenbaan
15-buitenbaan

Prijsuitreiking jeugd Evt. dweil

19.45 D-mannen
B-Vrouwen

55 jr en ouder
16 jr en ouder

35-binnenbaan
25-buitenbaan

20.30 C-mannen
A-mannen

40 t/m 54jr
16 t/m 39 jr

40-buitenbaan
50-binnenbaan

Prijsuitreiking senioren * wijziging
voorbehouden

weer van start op het zomerijs
vooraf inschrijven noodzakelijk voor iedereen

shOrttraCk
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