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Interclub teamwedstrijd

Competitiekalender

Stages

Onze competitie springers zullen ook dit jaar weer
deelnemen aan heel wat wedstrijden van GYMFED.

Alle wedstrijden zijn te vinden via de site van GYMFED.

Twee weken op voorhand kan je via de GYMFED site tickets
bestellen voor de wedstrijd. 

Wanneer ? Zaterdag 12 februari
Waar ? Sporthal Kattenbroek
Uur ? 09:00-12:00

Kom tussen 09:00 en 09:30 naar Kattenbroek om je brevet(ten) te
behalen. De brevetten zullen afgenomen worden door een jury.
Je lesgever helpt je naar het juiste veld om daar het brevet te
springen dat je in de les oefende.  

Voor wie ? Groep 1 t.e.m. groep 8
 

Ook dit seizoen organiseren we weer kei toffe stages in de
vakantie.

Onderstaande stages staan al vast.
Voor de krokus en de paasvakantie zijn we nog druk bezig.
 
Zomervakantie : Maandag 4 - Vrijdag 8 juli 2022
Competitiestage : Woensdag 6 - Vrijdag 8 juli 2022

Meer info ? www.skipup.be/ 

Activiteiten
Seizoen 2021 - 2022

skipup.be Skip up skip.up Skip Up

Volg ons op onze online kanalen!

Wanneer ? Zaterdag 12 februari
Waar ? Sporthal Kattenbroek
Uur ? 13:00-18:00 

Maandenlang trainen onze springers in hun team voor de
interclub teamwedstrijd. Ze zullen speed en dubbels springen,
maar ook een freestyle die gejureerd wordt door een jury. 
Vanaf 12 jaar is er ook een double dutch wedstrijd bij. 
 
Voor wie ? gevorderden , premini's , beloften C 
Kan je niet deelnemen ? Verwittig dan zeker je lesgever. 

 

Wanneer ? Zaterdag 14 mei
Waar ? Sporthal Kattenbroek

Hou zéker zaterdag 14 mei vrij voor onze show. Al onze groepen
zetten hun beste beentje(s) voor en tonen hun interpretatie van
'girl power'. Benieuwd welke artiesten er allemaal gekozen zijn
door de verschillende groepen ? Je komt het zaterdag 14 mei te
weten.  
 
Voor wie ? Al onze groepen.  
Kan je niet deelnemen ? Verwittig dan zeker je lesgever. 

 


