
SAV JEUGDCROSSEN 
2022 – 2023 

 
Iets later dan normaal, maar ook dit 
jaar organiseren we weer een viertal 
onderlinge jeugd-crossjes in het 
winterseizoen. Wij hebben er zin in 
en hopen natuurlijk dat jullie daar 
ook weer zin in hebben.  

De eerste cross is op de 
atletiekbaan, de overige drie in het 
streekbos. De start is telkens op 
zaterdagochtend om 11:00 uur, waarbij de jongste jeugd als eerste start. De 
startgroepen hangen af van leeftijd en het aantal deelnemers. 

De categorieën zijn: pupillen mini (2016/2017), pupillen C (2015), pupillen B 
(2014), pupillen A (2012/2013), junioren D (2010/2011), junioren C (2008/2009), 
junioren B (2006/2007) 
 
Zaterdag 17 december 2022 inschrijven op de SAV baan 

Zaterdag 28 januari 2023 inschrijven in het Streekbos 

Zaterdag 18 februari 2023 inschrijven in het Streekbos 

Zaterdag 4 maart 2023 inschrijven in het Streekbos 

 
Na de vier crossjes wordt het eindklassement opgemaakt, waarbij de jongens en 
meisjes worden gescheiden. De prijsuitreiking vindt plaats op een algemene 
trainingsavond zo snel mogelijk na de laatste cross, na afloop van de 
pupillentrainingen. Iedereen die aan minimaal twee crossjes heeft deelgenomen 
ontvangt een herinnering.  
 
De kosten zijn 3 euro per cross. Doe je aan vier crossjes mee dan kost dat 10 euro.  
Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op NL29BUNQ2033538583 t.n.v. 
jeugdcommissie SAV o.v.v. de naam en geboortedatum van de deelnemer, of 
contant bij de inschrijving van de eerste cross. Bij de eerste cross verwachten we 
veel drukte met inschrijven en betalen, dus kom op tijd! 

Het startnummer wat je krijgt is voor alle vier de crossen, dus bewaar het 
goed! Je loopt alle crossen dus met hetzelfde startnummer, maar moet je wel 
melden voor de start (ook als je al betaald hebt).  
 
Uiteraard hopen we dat er zoveel mogelijk SAV atleten aan meedoen, maar 
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen meedoen! Hopelijk tot dan. 

Jennefer, John, en Leonie 
 


