Onderlinge wedstrijden Turnen
zijn € 7,50. Dit geld moet samen met het inschrijfformulier in een envelop ingeleverd worden. In verband met gemaakte kosten kan het
inschrijfgeld bij annulering van deelname niet
worden teruggegeven.

Dit jaar gaan we het groots aanpakken!
De onderlinge wedstrijden van HLC zijn
zaterdag 30 juni in een echte wedstrijdhal
aan de Van Loenenlaan in Beverwijk. In deze
hal hebben we hele mooie turntoestellen
met een echte vierkante vloer en ook een
veel grotere tribune voor alle supporters.

Kledingvoorschriften

Dames dragen het zwart met rode HLC-turnpakje met eventueel een bijpassend broekje.
Dames geboren in 2005 of eerder mogen het
zwarte glitterpak HLC-turnpakje dragen met een
bijpassend broekje. De jongens dragen een
rood t-shirt met zwarte baan en korte zwarte
broek met rode baan. Deze kleding kunt u bestellen via www.kringelsport.nl of kopen in de
winkel tijdens de openingstijden. Met de volgende vouchercode ontvangt u 10% korting:
HLC10%

Leeftijd vanaf 7 jaar

Deze wedstrijd is voor jongens en meisjes vanaf
7 jaar. Turnsters kunnen niet inschrijven voor de
jeugdwedstrijd op 15 april én de onderlinge
wedstrijd op 30 juni. Indien beide een mogelijkheid is, kunt u met de leiding overleggen aan
welke wedstrijd de turnster kan deelnemen.
De indeling wordt uiterlijk 23 juni bekend gemaakt op www.sportclubhlc.nl

Publiek is welkom

Inschrijven voor 2 juni

Publiek is van harte welkom om te komen kijken
vanaf de tribune. Deelnemers die te vroeg aanwezig zijn, kunnen wachten in de kantine of in
de kleedkamer. Foto’s maken mag, maar zonder
flitser. Wij zullen ook foto’s maken en deze
plaatsen op onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan voorafgaand
aan de wedstrijd even weten bij de leiding.

Hieronder staat een inschrijfformulier die je
kunt inleveren bij de leiding van je recreatie uur.
Graag in een enveloppe met je naam erop. Na
deze data is het helaas niet meer mogelijk om je
in te schrijven.
Inschrijfgeld € 7,50

De kosten voor deelname aan deze wedstrijd

Inschrijfformulier ONDERLINGE WEDSTRIJDEN - 30 JUNI
INLEVEREN BIJ DE LEIDING (vóór 2 juni, in een enveloppe met €7,50)
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