Nieuwsbrief augustus 2018
Zomervakantie voorbij
Wat hadden we een prachtige zomer en wat een fijn weer is het nog steeds. We hopen dat
iedereen heeft genoten van een fijne vakantie. Het wordt ook tijd dat we aan het komende
winterseizoen gaan denken. Weer aan de slag met de binnen- en buitentrainingen en
voorbereidingen voor onze reis naar de echte sneeuw. Lees snel verder……
Trainingen 2018/2019
Meer ski plezier begint bij een goede conditie. Met een goede binnen- of buitentraining onder
leiding van ervaren trainers kom je fit de winter door en is de kans op blessures kleiner.
Op zondag 9 september beginnen we weer met verschillende trainingen op diverse locaties.
Hier kun je het trainingsoverzicht bekijken.
Alleen aanmelden voor de training als je nieuw bent of wat anders wilt
Heb je vorig jaar meegedaan een één of meerdere trainingen, dan gaan we er van uit dat je
dit jaar ook weer meedoet. Je hoeft je dan niet opnieuw aan te melden. Dit geldt alleen als je
aan dezelfde trainingen deelneemt. Kies je dit jaar voor een andere training of wil je een
extra les volgen, dan vul je daarvoor wel het formulier in.
Als je dan door alle trainingen superfit bent, wil je waarschijnlijk ook naar de echte sneeuw.
Dat kan! Ook dit seizoen gaan we weer een week op de latten in Frankrijk.
De wintersportreis van onze vereniging gaat deze keer naar Morzine Portes du Soleil.
We vertrekken op vrijdag 18 januari en komen terug op zondag 27 januari.
Meer weten en aanmelden? Klik hier voor alle informatie over het hotel en het skigebied.
Aanmelden kan tot 1 oktober. Dan sluit de inschrijving.
Meer over de Wintersportreis 2019
Na 11 jaar gaan we nog een keer terug naar Hotel Club Le Crêt in Morzine Frankrijk. Een
impressie kan je op de reis pagina vinden.
Skigebied: Portes du Soleil op de grens van Frankrijk en Zwitserland ten zuiden van het
meer van Geneve.
Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date
Verandert er iets aan jouw persoonlijke gegevens? Denk aan je huisadres, e-mail of
telefoonnummer. Geef dit dan altijd zo snel mogelijk door aan Piet Nieuwveld, onze
secretaris: info@ski-mh.nl Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date.
We wensen iedereen een sportief begin van het nieuwe seizoen!
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