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Start wintersport in NL en Gelderse Vallei 
Onze 'moederorganisatie' Nederlandse Skivereniging doet het 
op velerlei manieren; wij willen als regionale skivereniging 
de wintersporters in de Gelderse Vallei fysiek ondersteunen. 
Vooral met het trainingsprogramma SneeuwFit en wie minder 

tijd heeft met Ski Compact. Het winterseizoen loopt vanaf 5 
oktober met de eerste lessen en clinics. Zo zijn er nieuw-
komers die zich via de AH sportclubactie aangemeld hebben 
voor een gratis proefles. Er is meer keus in avonden en 
locaties (zie advertentie en agenda hiernaast). Na de herfst-
vakantie gaan de winter- en krokusabonnementen SneeuwFit 
in. Het bestuur en de docenten nodigen u van harte uit! 
Het inschrijfformulier? Zie www.skigeldersevallei.nl. 
 

Kans op gratis SneeuwFit-training ! 

De drempel is laag om te komen SneeuwFitten. Iedereen kan 
in een groep naar eigen niveau meedoen. Deelnemers kunnen 
hun ervaring aan bekenden en relaties 'melden'. Als een soort 
ambassadeur kun je hem/haar ook meenemen naar een gratis 
proefles. Voor elk nieuw lid dat we zo kunnen inschrijven, 
ontvang je één lot. Voor elke 10 nieuwe leden voor 31 de-
cember, verloten we één jaar SneeuwFit-training. Daarmee 
kun je je abonnement of strippenkaart terugverdienen. 
 

Actie voor gratis ski-onderhoudsbeurt 

Begin december 2017 vindt de wintersportbeurs bij Intersport 
Winners in Wageningen plaats (zie agenda). Wij zullen daar 
met onze skisimulator zijn (foto). Als je voordien bij ons 
ingeschreven bent bij SneeuwFit of Ski Compact, vergoeden 
wij de kleine onderhoudsbeurt waxen & slijpen voor je ski's 
of snowboard ter waarde van 9,99 euro. Mooie actie, toch!   

 

*Een gedeelte van de advertentie onlangs in plaatselijke weekbladen. 
 

Ook SneeuwFit in Wageningen 
Bij voldoende deelname start op maandagavond 23 
oktober van 20.00-21.00 uur SneeuwFit in de gymzaal 
Schaepmanstraat 165 in Wageningen. Meld je aan! 
 

Agenda 
Donderdag  5 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, 
seizoenstart tevens clinic, zaal Verlengde Parkweg 
49a, Ede (gecomb. lesuur, idem 12 oktober; Ellen). 
Ma. 23 okt. 20-21u: SneeuwFit, startles seizoen in 
gymzaal Schaepmanstraat 165, Wageningen (Guno). 
Ma. 23 okt. 20-21u: SneeuwFit, seizoenstart sport-
zaal Soetendaal, Halderweg 48, Bennekom (Bauk) 
(verder elke ma t/m 18 dec. en vanaf 8 januari). 
Di. 24 okt. 20.30-21.30u: SneeuwFit, sportzaal 
Maandereng, Mesdagstraat 3, Ede (idem 31 okt., Bauk). 
Wo. 25 okt. 20.00-21.00u: Start SneeuwFit, gymzaal 
Zoete Inval 6, Veenendaal (idem 1 nov. enz.; Guno). 
Do. 26 okt. 20-21u en 21-22u : SneeuwFit, zaal Ver-
lengde Parkweg 49a, Ede (t/m 21 dec.+ vanaf 11 jan.). 
Di. 31 okt. 13.30-14.30u: Start Ski Compact, gymzaal 
Goudmos 1, Veenendaal (ovb op di. t/m 19 dec.). 
Di. 31 okt. 15.00-16.00u: Start Ski Compact, sportzaal 
Kernhem, Lagewoud 18, Ede (ovb op di. t/m 19 dec.). 
Vrijdag 1 dec. 9.30-21.00u, zat. 2 dec. 9.30-17.30u, 
zo. 3 dec. 12.00-17.00u.: Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen.   
Di. 2 jan. 13.30-14.30u: Start 2e serie Ski Compact, 
sporthal Kernhem, Lagewoud 18, Ede (di. t/m 20 febr.). 
Di. 2 jan. 15.00-16.00u: Start Ski Compact 2e serie, 
gymzaal Goudmos 1, Veenendaal (op di. t/m 20 febr.). 
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