GAV – NIEUWS
JULI 2022
TRAININGEN JULI EN AUGUSTUS 2022
We trachten de trainingen tijdens de grote vakantie zoveel mogelijk te laten doorgaan.
Het inschrijvingssysteem blijft van toepassing zowel voor de kinderen als voor de jeugdtrainingen
en de looptrainingen (info verder).
Voor juli hebben we alvast goed nieuws: alle trainingen op dinsdag en zondag gaan door. Als er
toch nog een training tussenuit zou vallen zal dit aangegeven worden via het inschrijvingssysteem.
De trainingen voor augustus zullen in de loop van juli aangevuld worden. Dit kan je zelf
terugvinden in SuperSaas.
Je zal zien dat er bij de inschrijvingen voor de trainingen slechts één groep open staat. Zo kunnen
we zoveel mogelijk ateleetjes ontvangen, ongeacht de categorie. Gelieve wel je geboortejaar te
vermelden zodat we afhankelijk van het aantal inschrijvingen per training relevante groepen
kunnen maken volgens leeftijd.
De looptraining op donderdag wordt even tijdens de vakantie on hold gezet op deze dag. De
jeugd en de volwassenen kunnen op dinsdag aansluiten bij de training van 19u45 tot 21u. Tijdens
dit uur zullen er zowel disiplines als looptraining aan bod komen, dit afhankelijk van de interesses
van de deelnemers. Als de groepen worden samengenomen, is het looptraining. => Dus de
looptraining zoals bij jullie gekend, wordt verplaatst naar dinsdagavond.
De inschrijvingslink blijft dezelfde (wordt hier niet gepubliceerd wegens privacy)

JOGGERSINFO
Voor de joggers verandert er tijdens de vakantiemaanden niets. Via de Whatsapp-groep kun je
op de hoogte blijven van de trainingen en de joggings/lopen in (of buiten) de buurt.

TRAININGSINFO VANAF SEPTEMBER
GROEPSINDELING PER CATEGORIE
De categorie waartoe jij behoort wijzigt officieel vanaf 1 oktober (vanaf het veldloopseizoen).
Voor de wekelijkse trainingen wijzigen wij de groepen reeds vanaf september.
Bijvoorbeeld, je bent van °2013 en momenteel train je bij de benjamins, vanaf september
train je bij de groep pupillen.

Je geboortejaar bepaalt in welke groep je traint. Deze verdeling vind je terug op de website
https://www.gav.be/onze-club/reeksindeling

GEWIJZIGDE TRAININGSMOMENTEN VANAF SEPTEMBER !!
Om de drukte wat te spreiden op de piste en om tegemoed te komen aan de noden van de
trainers hebben we een herverdeling gemaakt van de trainingsmomenten:
•
•

Op dinsdag blijft alles zoals het was
Op zondag is er voor de kinderen een verschuiving:
o BENJAMINS: training van 9u30 tot 10u30
o PUPILLEN en MINIEMEN: training van 10u45 tot 11u45

NIEUWE LEDEN VANAF SEPTEMBER
September staat voor velen gelijk aan nieuwe uitdagingen, nieuwe hobby’s, …
Zo kennen we in september meestal ook een toeloop van nieuwe leden. Zoals de voorbije jaren
kan men 1 à 2 keer deelnemen aan een training zodat men meteen kan testen of atletiek iets is
voor jou. Je registreren voor een testtraining zal vanaf eind augustus kunnen via de website. Deze
info kan je reeds doorgeven aan geïnteresseerde vrienden/vriendinnen.
Voor onze bestaande leden geven we de tip mee om zeker tijdig in te schrijven voor de
trainingen omdat er ook plaatsen voorzien zijn voor de testtrainers.

CLUBKLEDIJ
Wens je clubkledij te bestellen? De volgende besteldatum is voor 1 oktober.
https://www.gav.be/onze-club/clubkledij-1
Neem je deel aan de veldloop einde oktober, denk er dan zeker aan om tijdens deze
bestelronde je GAV-T-shirt te bestellen.

BELANGRIJKE DATA
•
•
•
•
•
•

Van 4 t/m 8 juli
Van 8 t/m 12 augustus
Zondag 25 september
14-15-16 oktober
Zaterdag 29 oktober
Zondag 18 december

TE NOTEREN IN JE AGENDA
atletiekkamp feesteditie 10-jarig bestaan
atletiekkamp
GAV-clubkampioenschap
GAV-weekend jeugd
GAV-veldloop
Santarun @ Kerstmarkt Gooreind

