FK GROEPSSPRINGEN A - B - C
24 november 2018
Locatie:
Sporthal de Doelstien
Woudweg 142
9101 VP Dokkum
Tel. 0519 - 295200
GV Hercules doet op zaterdag 24 november met 2 teams mee, verdeeld over 2 wedstrijden.
Omdat het een groepswedstrijd betreft is het belangrijk dat iedereen op het juiste tijdstip op de
locatie is! Daarom vertrekken we gezamenlijk vanuit Akkrum of Aldeboarn. We hebben een
rijschema gemaakt. Mocht de indeling problemen geven of zie je het anders, wil je dat dan zelf
oplossen? Voor het gemak zijn de telefoonnummers erbij vermeld. Zorg je ervoor dat je op tijd
bij het vertrekpunt bent?!
De turnsters moeten drie kwartier voor start van de wedstrijd in Dokkum aanwezig zijn. Dan is
er genoeg tijd voor het omkleden en de warming up. De turnpakjes worden tijdens de training
voorafgaande aan de wedstrijd uitgedeeld. De jasjes en broeken worden in Dokkum uitgedeeld.
Denken jullie er ook aan je zwarte turnbroekje mee te nemen, i.v.m. nieuwe regels mogen deze
gedragen worden tijdens de wedstrijd!!!

Ochtend wedstrijd:
GV Hercules jeugd C
Malou Blom (verslagje schrijven)
Lindy Folkertsma
Janna Kalsbeek
Maaike de Jong
Hiske Pater
Freya Goerres
Femke Haanstra
Marijn Nijboer
Middag wedstrijd:
GV Hercules senior B
Berrit Alkema (verslagje schrijven)
Baukje Haanstra
Sanne de Groot
Vera van Rooijen
Emma van Rooijen
Marlies Stokman
Melissa Brouwer

Het volledige programma staat vanaf maandag 19 november op de site van GV Hercules en is
ook te bekijken op de site van KNGU noord.
Voor de deelnemers en andere belangstellenden is het leuk om een verslag van de wedstrijd te
kunnen lezen op de site. Per team is er iemand aangewezen om een verslagje te schrijven.
Mail dit verslag voor maandag 3 december naar info@gv-hercules.com
Doe je turnkleding alvast aan en zorg dat je haar goed vast zit. Glitters, nagellak en sieraden
zijn niet toegestaan!
GV Hercules jeugd C
Vertrek: 7.20 uur Akkrum (Brede school) de Boarne (Aldeboarn)
Aanwezig: 8.15 uur
Wedstrijden: 8.50 uur / 9.20 uur / 9.50 uur / 10.50 uur
Ouder Janna Kalsbeek rijdt vanuit Terhorne
Janna Kalsbeek
Ouder Lindy Folkertsma rijdt vanuit Akkrum
Lindy Folkertsma
Maaike de Jong
Hiske Pater
Ouder van Femke Haanstra rijdt vanuit Akkrum
Femke Haanstra
Malou Blom
Ouder van Marijn Nijboer rijdt vanuit Aldeboarn
Marijn Nijboer
Freya Goerres
GV Hercules senior B
Vertek: 11.30 uur Akkrum (Brede School)
Aanwezig: 12.30 uur
Wedstrijden: 13.20 uur / 13.50 uur / 15.20 uur / 16.30 uur
Melissa Brouwer gaat op eigen gelegenheid
Baukje Haanstra gaat op eigen gelegenheid

Ouder van Emma en Vera van Rooijen rijdt vanuit Aldeboarn
Emma van Rooijen
Vear van Rooijen
Marlies Stokman (oppikken in Akkrum)
Ouder Berrit Alkema rijdt vanuit Akkrum
Berrit Alkema
Sanne de Groot

