Wist je dat voor de Jeugdspringers
o

o

Je als je trainer doorgeeft dat je wedstrijden mag springen
o Je tijdens de wedstrijden een wit Jeppie-shirt moet dragen en er
minimaal 2 moet hebben
o Je deze via je vereniging kan kopen, net als een harsbus
o Je als je 2x nat gegaan bent een heel wit (reserve)shirt moet hebben
om te springen
o Als je geen PBH broekjes koopt deze helemaal zwart moeten zijn geen
strepen of afbeeldingen mogen hebben. En dat deze niet meer
gedragen mogen worden op de grote schans als je licentie
gesprongen hebt.
o Je de PBH broekjes via je vereniging of bij Christa Faaij kunt kopen
o Je de PBH broekjes zolang je springt om kan ruilen voor een grotere
maat als je eruit gegroeid bent (als ze niet kapot zijn en nog netjes).
o Jeppie-shirts weer mooi wit worden als je ze een nacht in “Vanish”-wit
laat weken
Je (of je ouders) een aanmeldlink krijgt zodat je je voor de wedstrijden aan of
af kan melden
o Je 2 uur voor de wedstrijd op internet kan zien in welke groep je
ingedeeld bent.
o Je als je voor het eerst wedstrijd mag springen je als (een van) de
eerste(n) aan de beurt bent
o Je 15 minuten voor de wedstrijd aanwezig moet zijn zodat je je kan
melden bij de schrijvers van de jeugdwedstrijd
o Je dan een nummer op je hand krijgt voor dit is de volgorde waarin
gesprongen word, nummer 1 springt als eerste enzovoort.
o Je goed op moet letten wanneer je (weer) aan de beurt bent en dus
op tijd je warming up moet doen en je band om moet hebben.
o Als je zover bent je bij de wedstrijden met de 7 meter stok mag
springen, je trainer dat eerst moet laten verwerken in de administratie.
Er komt dan op de wedstrijdlijst een 7 achter je naam te staan. Als dit
niet op de wedstrijdlijst staat mag je nog niet met de 7 meterstok
springen.
o Als er nog vragen zijn dit kan bij de jeugdcommissie via
jeugd@pbholland.com of het commissielid van je vereniging
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