
JEUGD SCHAATSEN                                        !  

Schaats mee! 
Wil jij net zo hard schaatsen als die snelle mannen en vrouwen op tv? Dat kun je leren. 
Ballangrud is een schaatsclub met trainers die jou daar graag bij willen helpen. Samen met je 
nieuwe schaatsmaatjes ga je op noren schaatsen. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Maar, als 
je een doorzetter bent, vlieg je binnen de kortste keren over het ijs. 

Ballangrud… Wat een gekke naam! 
Ivar Ballangrud was één van die snelle mannen op schaatsen, hij kwam uit Noorwegen. Hij 
heeft vier gouden medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Maar dan wel een hele tijd 
geleden.  
De schaatsvereniging Ballangrud is opgericht in 1965. We schaatsen op de ijsbaan in Breda. 
 
Wanneer kun je schaatsles krijgen? 
In de winter kun je schaatsen bij Ballangrud. Je krijgt dan schaatsles van 
jeugdtrainers. Als je op de basisschool zit kun je schaatsles krijgen op:  

- Maandagmiddag van 16.30-17.30 uur 
- Maandagavond van 18.15-19.45 uur 
- Vrijdagmiddag van 16.30-17.30 uur 

En in de zomer? 
In de zomer is het te warm om te schaatsen, er ligt dan geen ijs op de 
ijsbaan. Naast de ijsbaan ligt een skeelerbaan. Daar kun je in de zomer 
skeeler- of skateles volgen.  
Je kunt ook meedoen aan hardloop trainingen, die trainingen zijn in het Mastbos in Breda. 
Als je lid bent van de vereniging kosten die trainingen niets. 
Ook organiseren we ieder jaar een heel leuk zomerkamp!  

Wat kost het? 
Wat het precies kost kun je vinden op www.ballangrudbreda.nl/lid-worden 
Als je lid wordt van onze vereniging kun je aan alle trainingen meedoen. Als je in de winter wil 
gaan schaatsen tijdens de trainingsuren moet je nog wel een baanabonnement nemen.  

Heb je er zin in? 
Kijk dan op www.ballangrudbreda.nl/lid-worden. Daar staat hoe je lid kunt worden. Op de site 
kun je nog veel meer informatie vinden over onze vereniging. Ook kun je voor al je vragen, 
contact opnemen met Marry Elzinga-van Benthem 0162-434954 van de ledenadministratie. 

Hopelijk tot ziens op het ijs!
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