XTREME ICESKATING

For those who don’t drive in circles.
SEIZOEN 2021-2022V1

Beste schaatsliefhebbers,
De recreatieve schaatsers bestempelt U als een roekeloze springer, een gekke danser of een maffe bochtenfreak en
ziet U liever komen dan gaan, ‘tja wellicht bent U dan een Next Level Iceskater !
Weinig schaatsbanen bieden de mogelijkheid om Next Level Iceskating te beoefenen tenzij de piste wordt afgehuurd,
hetgeen individueel (bijna) onbetaalbaar is.
Om ongestoord de passie voor Next Level Iceskating te kunnen delen werd er in 2014 besloten een vereniging op te
starten die het mogelijk maakt om op een volwaardige ijspiste, vrij van recreatieve schaatsers, de adrenaline ten top
te brengen. Deelnemers van de private iceskate-sessies dienen zich één maal per jaar vooraf administratief in orde
te stellen.
Hoe stel ik me administratief in orde ?
Bent u minstens 10 jaar ? Vul uw gegevens onderaan dit formulier dan in, onderteken het en betaal 230,00 euro
lidgeld.
Zo simpel is het,.. U krijgt van ons een aansluitingsnummer en u bent gedurende de periode van 01/09 tm 31/08
verzekerd voor schaatsongevallen en bij aangekondigde groepsuitstappen naar het buitenland !
Wanneer zijn er sessies en wat kost een deelname ?
De sessies gaan door op de ijspiste van Hasselt.
De kalender is vanaf 1 juli te downloaden via de site: www.icefreestyle.club
Om deel te mogen nemen aan een sessie dient u administratief in orde te zijn dient het volledige lidgeld betaald te
zijn.
Wat krijgt u in ruil ?
Ongestoorde ijstijd, de mogelijkheid om schans te springen, de mogelijkheid om ver te springen over obstakels, de
mogelijkheid om over vuur te springen, een parcours af te leggen of tricks te delen met anderen…
Via uw mutualiteit kan U een gedeelte van het administratief bedrag terugbetaald krijgen, via een ingevuld
document.
Zijn er ook evenementen ?
Ja, regelmatig worden er evenementen georganiseerd waar u in groepsverband naar toe kan gaan.

Outfit en materialen ?
Kniebescherming, handschoenen en eigen schaatsen zijn verplicht, heupbescherming is aanbevolen.
Noren of langebaan schaatsen zijn NIET toegelaten.
Een helm is verplicht bij het maken van sprongen over de schans en obstakels.

YES, I will !!

Naam:
Adres:
Plaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Rijksregisternummer:
Telefoonnummer:

Whatsapp ? JA - NEE

Mailadres:

Indien minderjarig:
Naam vader / voogd:
Telefoonnr vader:
Naam moeder:
Telefoonnr moeder:

HANDTEKENING(EN), indien minderjarig van VADER/MOEDER/VOOGD

Terug te sturen naar: Xtreme Iceskating p/a Ambachtslaan 10, 3665 AS
Lidgeld 230,00 € te betalen op rekeningnummer: BE 03 9795 3091 8084 BIC: ARSPBE22
Versie 1 – 06/07/2021

