Beste pupillen en ouders van pupillen van Swift,
Na de kou van de afgelopen weken merken we tijdens de trainingen op woensdagavond dat het steeds
langer licht blijft. Kortom het buitenseizoen staat alweer voor de deur!
Op zondag 22 april zijn er meteen twee wedstrijden op 1 dag; de Roermond City Run en de eerste
Athletics Champs wedstrijd te Someren. Het is jammer dat beide wedstrijden op dezelfde dag vallen,
maar we zorgen er voor dat op allebei de wedstrijden er trainers van Swift aanwezig zijn voor de
begeleiding. Je kunt dus zelf kiezen welke wedstijd je het leukste lijkt.

Roermond City Run
Voor de achtste maal wordt de Roermond City Run georganiseerd, de kinderen rennen door het
centrum van Roermond met de finish op de markt. De kinderen starten dit jaar in de middag:
15.30 uur

Bambinorun 4 t/m 6 jaar

400 m

15.40 uur

Kidsrun 7 t/m 8 jaar

1000 m

15.50 uur

Kidsrun 9 t/m 10 jaar

1000 m

16.00 uur

Kidsrun 11 t/m 12 jaar

1000 m

Inschrijven voor de City Run kan direct via http://www.roermondcityrun.nl/runs/inschrijven. Schrijf je in
voor 1 april om zeker te zijn van deelname. De inschrijfkosten zijn € 2,50 voor leden van de atletiekunie.
Het startnummer kan opgehaald worden in de Oranjerie, dit dien je daar zelf op te halen op zaterdag of
zondag. Om 14:45 uur verzamelen we op de Roerkade bij de ingang van de parkeergarage van de
Jumbo voor een gezamenlijke warming-up.

Athletics Champs in Someren
AV ’t Jasper Sport in Someren organiseert de eerste Athletics Champs buitenwedstrijd in 2018. De
volgende onderdelen zijn gepland:
A pupillen: Team estafette, 60m horden, Kogel, Vortex, Hoog, Polsver en Duur.
B/C en minipupillen: Team estafette, 40 meter, 40 meter horden, Slingeren, Vortex Hurkhoog en Duur.
Inschrijven kan via de inschrijfbutton op de Swift website:
https://swiftatletiek.nl/index.php?page=33&id=https://swiftatletiek.nl/index.php?page=33&id=344 (s.v.p.
niet inschrijven via atletiek.nu omdat we dan de groepjes niet zelf kunnen indelen).
Om 9:15 uur verzamelen we op de atletiekbaan van ’t Jasper Sport, Potackerweg 21 in Someren en
starten we met de warming-up. Het wedstrijdprogramma is om 13:00 uur afgelopen.

Het belooft een sportieve zondag te worden en we hopen jullie allemaal te zien in Roermond of in
Someren op één van deze wedstrijden.

Met vriendelijke groet,
De pupillentrainers

