Beste vereniging,
De coronamaatregelen zijn deels afgeschaald en dat betekent dat we eindelijk
weer kunnen trainen en wedstrijden kunnen organiseren. Met deze brief willen we
jullie op de hoogte brengen van de invulling van het wedstrijdseizoen 2021/2022 in
District Noord.
We hebben hiervoor de volgende data gepland;
23 april 2022 en 11 juni 2022.
Beide try-out wedstrijden zullen plaats vinden in de turnhal van Heerenveen en zijn
voor onder-, midden-, en bovenbouw. Nadere gegevens volgen later.
De eerdere inschrijvingen in het loket zullen verwijderd worden. En zal het loket van
de KNGU met nieuwe wedstrijddata weer open gezet worden om de deelnemers en
juryleden weer in te vullen.
Het loket wordt weer opengezet ,en wordt weer gesloten op 1 april 2022.
In het vernieuwde inschrijfloket dienen de juryleden tegelijk met de turners
aangemeld te worden. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om turners in te
schrijven zonder toevoeging van gebrevetteerde juryleden. Mocht dit problemen
opleveren, neem dan contact op met de RTC zodat wij samen naar een oplossing
kunnen zoeken.
Zorg bij het toevoegen van de juryleden dat bijgeschreven worden in het vakje
“bijzondere opmerkingen”.
Deze try-out wedstrijden hebben als doel om de nieuwe oefenstof voor de turners en
het jureren ervan goed onder de knie te krijgen. We gebruiken de wedstrijden om te
leren van en met elkaar. Dit zal ons straks helpen om volgend jaar een “normaal”
seizoen te gaan draaien.
Voor het komende seizoen 2022 – 2023 hebben ook al vooruit gekeken, en een
wedstrijdplanning uitgewerkt.
Voorlopig schema 2022-2023 voor onderbouw
Wedstrijd 1 21 januari 2023
Wedstrijd 2 18 maart 2023
Wedstrijd 3 13 mei 2023
Voorlopig schema 2022-2023 voor midden en bovenbouw;
Wedstrijd 1 28 januari 2023
Wedstrijd 2 18 februari 2023
Wedstrijd 3 25 maart 2023
Wedstrijd 4 3 juni 2023 (toestelfinale)

Mochten er de komende periode dringende vragen zijn, of iets anders mail ons dan
gerust.
Mailadres; dtcthnoord@noord.kngu.nl
We hopen jullie allemaal weer te zien bij onze eerste try-out wedstrijd in april.
Met sportieve groet,

RTCTH Noord

