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Van het bestuur
Met de Clubkampioenschappen op 24 en 25 september hebben
we traditioneel het baanseizoen afgesloten. Intussen maken we
ons op voor het winterseizoen en hopen we dit weer als vanouds
te kunnen invullen. Afgelopen jaar moesten we de Kerstcross en
de Oudejaarsloop nog laten vervallen, dit seizoen hopen we weer
volop te kunnen genieten van deze en andere mooie
evenementen. In deze Nieuwsbrief blikken we kort terug op de
Clubkampioenschappen en kijken we vooruit naar het Cross- en
indoorseizoen. Verder aandacht voor de Feestavond (nog maar 6
weken en dan is het al zover!), de Grote Clubactie (nog 3 weken
de tijd om onze Club te steunen!) en de maatregelen i.v.m. het
energieverbruik op de baan en in de kleedkamers.
Veel leesplezier!

SPONSOREN

Clubkampioenschappen
Het begon helaas met regen, op vrijdagavond en ook op
zaterdagochtend. Even leek het erop dat de hele dag in het water
zou vallen; het springkussen werd onverrichterzake weer
teruggestuurd. Gelukkig viel het uiteindelijk mee, en scheen de
zon tijdens de prijsuitreiking en de barbecue! De sfeer was goed
en er zijn mooie prestaties neergezet, niet alleen door de
Clubkampioenen, maar door alle atleten én de vele vrijwilligers
die dit weekend (en ook daarvoor) in touw waren. Dank aan
iedereen die er was! Een nieuw onderdeel, voorafgaand aan de
prijsuitreiking, was de huldiging van alle (15!) leden die het
afgelopen jaar op een (inter)nationaal podium hebben gestaan.
Wij zijn trots dat wij als kleine vereniging zoveel talenten en
kampioenen in huis hebben!
Grote Club Actie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al
aangekondigd doen wij dit jaar weer eens
mee met de Grote Club Actie. We zijn al
erg blij met de opbrengst die op het
moment van schrijven ongeveer €700 is.
Maar het zou fantastisch zijn als we dit
minimaal kunnen verdubbelen. Door de
QR-code te scannen kom je op onze verkooppagina. Je kan daar
natuurlijk loten kopen waar we al heel blij mee zijn, maar daarna
ga je die pagina delen met kennissen die onze verenging ook een
warm hart toedragen. De opbrengst van deze actie gaat naar de
jeugd van onze club. Ken je een jeugdlid die ook een eigen QR
code heeft, dan is het leuker voor dat jeugdlid dat je daar je lot
koopt. Hij of zij maakt dan zelf ook nog kans op mooie prijzen.

Feest
Vrijdagavond 18 november is het dan eindelijk zover! Het
langverwachte Jubileumfeest; we vieren met alle leden en
vrijwilligers 25 jaar AV Isala’96, bij Moods&Roots. Je kunt je nog
opgeven t/m 4 november via deze link. Samen maken we er een
mooi feestje van!
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Nieuwe website
Binnenkort hebben we nog iets te vieren. want na maanden van
voorbereiding gaat de nieuwe website live. Hiermee is de website
toekomstbestendig!

Cross seizoen
Op zaterdag 26 november trapt AV Isala’96 het crosseizoen af.
We combineren de eerste wedstrijd van de IJsseldelta
Crosscompetitie met onze eigen Wintercompetitie. Dit zal
gebeuren op de “bult” bij de Kamper Wieler Club, waar we weer
een mooi uitdagend parcours gaan maken. Er worden
verschillende afstanden gelopen waarmee punten verdiend
kunnen worden voor het eindklassement van de regio én van de
club. Binnenkort meer informatie hierover op de website, maar
houd deze datum alvast vrij, evenals de data die op
onderstaande kalender staan vermeld. We zien graag zoveel
mogelijk leden verschijnen aan de start! Inschrijven kan hier.

Energie en kleedkamers
Als bestuur hebben we besloten om vanaf nu, gedurende het
winterseizoen, de achterste kleedkamers niet te gebruiken.
Belangrijkste reden is het besparen van energie, niet alleen goed
voor onze eigen portemonnee, maar ook om onze bijdrage te
leveren aan het terugdringen van het algehele energietekort. Alle
kleine beetjes helpen. Het is niet nodig om tijdens de
trainingsavonden 4 kleedkamers te verwarmen en verlichten, als
deze allemaal maar half gebruikt worden. Ook hoeft er zo minder
te worden schoongemaakt. Vanaf nu is de linker kleedkamer voor
de heren en de rechter voor de dames. Dit is ook te zien aan de
bordjes op de deuren en zal door de trainers worden
gecommuniceerd.
Verder vragen we iedereen die ’s avonds gebruik maakt van de
baan de baanverlichting niet onnodig te gebruiken. Het is niet
altijd nodig om alle lampen aan te zetten; de “bosverlichting” gaat
alleen aan als daar ook echt wordt gelopen, en zodra de baan
weer leeg is gaan de lampen zo snel mogelijk weer uit.
Alvast dank voor de medewerking.

Floorever Kerstcross en Papegaaij en Tegelaar
Oudejaarsloop
Na twee jaar afwezigheid zijn ze weer terug: onze traditionele
Floorever Kerstcross op maandag 26 december in het
Roggebotsebos en de Papegaaij en Tegelaar Oudejaarsloop op
zaterdag 31 december in het stadspark. Houd dus deze data
alvast vrij, deze leuke loopjes mag je niet missen!

Ned Air 2Bruggenloop
De inschrijving is geopend, zorg dat je erbij bent! Op zaterdag 25
maart 2023 zal de 4e Ned Air Twee Bruggenloop worden
gehouden. De organisatie heeft er weer zin in, jullie ook? Schrijf
je hier in.

Clubkleding
Goed nieuws! De online kledingwinkel van Isala is online. Klik
hier om te zien wat allemaal te koop is. Belangstelling voor een of
meerdere artikelen? Bestel direct online Wil je liever eerst
passen? Ga dan even langs bij Sport-Inn.

Looptips
16 okt: Marathon Amsterdam
6 nov: Berenloop Terschelling, Najaarsloop Epe
12 nov: Zandenplasloop Nunspeet
12 nov: Orderbostrail Apeldoorn
19 nov: Indoor Heerde
26 nov, KWC-terrein: 1e wedstrijd IJsseldelta Cross/AV Isala’96
wintercompetitie,
8 dec: Baanloop AV Isala’96, 2e wedstrijd wintercompetitie
18 dec: Leisure World Kerstloop, Dronten
2 feb: Baanloop AV Isala’96, 3e wedstrijd wintercompetitie
11 mrt: AH Cross AV Isala’96, finalewedstrijd wintercompetitie
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