Stehmann Inline-Skate Competitie
Het schaatsseizoen nadert haar einde, trainingswedstrijden, competitiewedstrijden, club- gewestelijke- en
landelijke kampioenschappen zijn gereden.
Voor de liefhebbers staat het in-line skate seizoen (skeeleren) voor de deur. Ook voor de in-line skaters wordt
binnen ons gewest een echte competitie georganiseerd door de Stehmann-competitie.
De Stehmann-competitie wordt ieder jaar georganiseerd voor de rijders uit de provincies Brabant, Limburg en
Zeeland. In een reeks van 7 tot 8 wedstrijden rijdt de jeugd baanwedstrijden op verschillende banen in Brabant
en Limburg.
Voorlopig geplande data van de wedstrijden dit seizoen zijn: 21 en 28 april, 26 mei, 2 juni, 23 juni, 8 en 15
september.

Stehmann-Jeugdcompetitie
Tijdens iedere wedstrijd rijden de pupillen, kadetten en junioren steeds 3 verschillende afstanden:
• De eerste en kortste afstand is individueel en op tijd
• De tweede middellange afstand wordt in groepen van 4 tot 6 rijders gereden en wordt afhankelijk van het
totaal aantal deelnemers meer dan één keer gereden
• De laatste en langste afstand is met alle deelnemers tegelijk over meerdere kilometers en heeft vaak een
afvalsysteem en/of puntensysteem d.m.v. tussensprints.
Het gaat dus om baanwedstrijden op een afgezet parkoers. Meer info over deze wedstrijden is te vinden via de
Wedstrijdkalender en via Facebook.com/SkatecompetitieZuid.

Meedoen & Inschrijven
Iedereen kan meedoen aan de Stehmann-competitie. Inschrijven kan via de wedstrijdkalender en op de dag
zelf, ten minste een uur voor aanvang van de wedstrijden.
Voor de Stehmann-competitie zijn de deelnamekosten voor de jeugd 15 euro voor de gehele jeugdcompetitie
of 3 euro per wedstrijd.
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden moet je een geldige licentie van de KNSB hebben. Als je een
KNSB licentie hebt krijg je je eigen KNSB startnummer.
Ballangrud wedstrijdteam
Vanuit onze eigen vereniging rijden al enkele jaren (jeugd) wedstrijdrijders mee in de Stehmann-competitie.
Ieder op zijn eigen niveau en met veel enthousiasme. Als clubrijders zijn we niet altijd herkenbaar omdat we
geen eigen clubkledinglijn voor het in-line skate hebben.
Inmiddels zijn een aantal sponsoren gevonden die het leuk vinden om de jeugdwedstrijdrijders te voorzien van
een mooi herkenbaar wedstrijd in-line skatepak.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de pakken geheel gesponsord of deels gesponsord en wordt in
het laatste geval een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage hangt af van het aantal benodigde pakken.
Om een wedstrijdteam samen te stellen hebben de sponsors een ondergrens bepaald van minimaal 10
jeugdwedstrijdrijders. Als we meer dan 10 wedstrijdrijders hebben is dat natuurlijk fantastisch, vanaf 12
deelnemers, zal een eigen bijdrage voor een in-line skatepak worden gevraagd. De vereniging wordt
gesponsord, dat betekent dat de in-skatekleding eigendom is van de vereniging en dat je het in bruikleen krijgt.
Op je pak moet je wel zelf je startnummer laten naaien. Je nummer krijg je als je je aanmeldt voor een
wedstrijdlicentie.
Vindt jij het ook leuk om echte wedstrijdrijder van Ballangrud te worden in de Stehmann-jeugd competitie
meldt je dan aan bij Claus Meijer: claus.coach@outlook.com voor 18 maart 2018.
Voor 21 maart a.s. wordt je dan geïnformeerd of het Ballangrud jeugdwedstrijdteam wel of niet doorgaat.
Er wordt van je verwacht dat je echt gaat deelnemen aan de jeugd in-line skate competitie en dat je de
gesponsorde kleding tijdens de wedstrijden ook draagt. Vanzelfsprekend is er begrip voor dat je misschien een
enkele keer niet kunt komen.

