
 

 
Het winterseizoen gaat weer van start. Hiermee starten eveneens de S.A.V. jeugd crossen weer. 
 
Deze gezellige competitie bestaat uit een 4-tal crossen. 
 
Je hoeft niet lid te zijn van een atletiekvereniging om mee te doen. 
 

Doe jij ook mee? 

 
Zaterdag 21 november 2015 inschrijven in de kantine van SAV  
Zaterdag 19 december 2015 inschrijven in het streekbos  
Zaterdag 30 januari 2016 inschrijven in de kantine van SAV  
Zaterdag 12 maart 2016 inschrijven in het streekbos 
 
De start van alle 4 de S.A.V. crossen is om 11.00 uur.  
Er wordt gestart met de jongste jeugd. 
 
Voor welke jeugd is de cross bedoeld: 
* pupillen mini  (geb. 2010 / 2009) * pupillen A  (geboren 2006 / 2005) * junioren B  (geboren 2000 / 1999) 
* pupillen C  (geboren 2008) * junioren D  (geboren 2004 / 2003) * junioren A  (geboren 1998 / 1997) 
* pupillen B  (geboren 2007) * junioren C  (geboren 2002 / 2001) 
 
Uiteraard verwachten we ook dit jaar weer zoveel mogelijk S.A.V.ers aan de start. Niet S.A.V.ers zijn ook van harte welkom! 
Dus neem je broer, zus en/of vrienden mee om samen aan deze gezellige crossjes mee te doen. 
 
Inschrijven kan op de volgende manieren: 
* Doe het briefje en geld in een envelop in de brievenbus op de baan (bij de kantine of via je trainer). Schrijf op de buitenkant 
 van de envelop: SAV-jeugdcross. Dit kan tot één week voor aanvang van elke cross. 
* op de dag van de cross zelf 
* per e-mail: inschrijvenpupillen@savatletiek.nl 
 
Bij de start van de 1

ste
 cross kan het druk zijn bij het inschrijven. Het start nummer dat je krijgt is voor alle 4de crossen! 

Deze dien je goed te bewaren en bij de volgende cross weer mee te nemen. Je loopt dus alle crossen met hetzelfde nummer. 
Voor elke cross dien je je te melden. Ook als je al een nummer hebt. Zo weten we wie er die dag meeloopt 
 
De kosten zijn € 2,50 per cross. Doe je aan alle 4 mee zijn de kosten € 7,50. 
 
Na 4 crossen wordt er een eindklassement opgemaakt. Iedereen ontvangt een aandenken en diploma. Ook als je 1 of 2 
crossen meedoet. De prijs uitreiking zal niet direct na de vierde cross zijn maar op een later nog bekend te maken datum. De 
datum wordt bekend gemaakt via de SAV-site en via e-mail. Geef bij opgave je e-mail adres op! Jongens en meisjes worden 
in het klassement van elkaar gescheiden. 
 
Vragen?  Robin van Kalsbeek (0228-561879) 
 John Boogaard (0228-512536) 

of per e-mail via inschrijvenpupillen@savatletiek.nl 
 
Een sportieve groet,  
 
De Jeugd Commissie van SAV 
 

 

 
…………………………………….…………………………………………………………….. geeft zich op voor de S.A.V. crossen 2015 – 2016 

Ik wil graag meedoen met de volgende crossen: Mijn geboortedatum is: ………………………………………… 

o zaterdag 21-11-2015 Mijn E-mail adres is: …………………………………………… 
o zaterdag 19-12-2015 (ivm doorgeven datum prijsuitreiking) 
o zaterdag 30-01-2016  
o zaterdag 12-03-2016 Mijn licentienummer is: …………………………………………  

 (alleen van toepassing voor K.N.A.U atleten) 

mailto:inschrijvenpupillen@savatletiek.nl

