
INFO TRAMPOLINE 03 

Kledij 
Oktober is onze kledij maand. 
Voor ons maillot wachten wij de resultaten af van onze enquête. 
Ook al wordt er gekozen voor een nieuw model, onze eerste wedstrijd zullen wij toch nog  in onze oude maillot 
moeten springen. 
Als de meerderheid echter kiest voor behoud maillot, blijven wij nog zeker dit seizoen met deze maillot verder 
springen. 
Daarom pas thuis al uw kledij, maillot, sweater, T-shirts wit en/of blauw. 
Past alles nog, maar wil je een extra T-shirt meldt dit dan onderaan op  het invulstrookje.  
Invulstrookje moet binnen zijn ten laatste op vrijdag 14 oktober 2022. 
Niet binnen, gaan wij ervan uit dat alles nog past. 

ESTHETICA CUP - Brecht 
Op vrijdag 11/11 heeft onze eerste cupwedstrijd plaats. Dit is vooral een testwedstrijd om eens te toetsen 

hoever wij staan met onze reeksen op de Dubbel mini. Reglement = reglement Gymfed. Uitgezonderd de lange 

mat reeks voor de 9 en 10-jarigen, die valt weg. 

Wie mag hier aan deelnemen? Al onze gymnasten vanaf 8 jaar, als ze zonder problemen 3 reeksen kunnen 

springen volgens de opgelegde regels. 

Denk eraan inschrijven is deelnemen. Bij niet deelname betaald u het inschrijvingsgeld en de bijhorende opleg 

terug (20€). De dagindeling wordt maar opgemaakt na de uiterste inschrijvingsdatum. (23/10). 

Toeschouwers 8€. Leden Gymfed 6€. Vergeet dus niet uw lidkaart Gymfed te downloaden. 

 

TRAINING HERFSTVAKANTIE 
Er is geen extra trainingsstage tijdens de Herfstvakantie. Normaal is dit steeds op dinsdag. Maar mits 01/11 

een feestdag is, gaat deze extra training dit jaar niet door. Trainingen op woensdag, vrijdag en zondag gaan 

wel door. Laat ons tijdig weten of je al dan niet kan aanwezig zijn op de trainingen. Bij te veel afwezigen 

kunnen wij dan met de twee groepen samen trainen. 

Verslag oudercontact: Zie website AKTIVA onder Media/ Trampo info 

 

 

 

 

 

 Naam……………………………………………..…………………… 

Wenst te bestellen:  Hoody  □  T-shirt wit □  T-shirt blauw □ 

Kledijmaat sweater kinderen:  6j   8j   10j   12j     Sweater unisex:  XS   S   M   L   XL   XXL   XXXL 

Kledijmaat T shirt kinderen: 110/120   130/140  150/160    Kledijmaat T shirt Heren: S   M   L   XL   XXL 

Kledijmaat T shirt dames:  S   M   L   XL   XXL 

Maillot:  past nog   te klein 

Bestelbriefje terug bezorgen ten laatste vrijdag 14/10 

Naam………………………………………………………… 

Schrijf mij in voor de Esthetica cup DM C □ DM B □ 

Inschrijvingsbriefje terug bezorgen ten laatste woensdag 19/10 

 


