Beste klimmers en ouders,
Deze zomer hebben we voor onze klimmers vanaf 12 jaar drie rotsklimdagen
ingepland. Voor de klimmers die mee willen gaan naar Orpierre tijdens de
herfstvakantie, wordt aanwezigheid op deze rotsklimdag aangeraden. Maar ook als
je niet mee gaat naar Orpierre, ben je welkom op onze rotsklimdag!




Zondag 12/07: Hotton
Zondag 02/08: Durnal
Zondag 23/08: Yvoir

Vervoer: Anders dan bij andere rotsklimdagen wordt er geen vervoer georganiseerd
door de trainers. Wie mee wil, moet dus zelf aan de rotsen geraken. Ouders die
meekomen naar de Ardennen kunnen in de buurt prachtige wandelingen maken of
bv. Een bezoek brengen aan Dinant (vlakbij Yvoir en Durnal)
Wanneer: We spreken af tussen half 10 en 10 uur aan de parking van de
klimmassieven. Wie ingeschreven is krijgt enkele dagen op voorhand de exacte
locatie en parkeerinstructies doorgemaild. Ouders blijven op de parking, de trainers
zullen de klimmers de weg wijzen naar de rotsen. We hebben gedaan met klimmen
tussen 16u en 16.30u en komen dan ook terug naar de parking.
Wie: Deelnemers uit de Klimax-jeugdtraining 12-14-jarigen en 15-18-jarigen
Aantal klimmers: Per dag kunnen er 32 klimmers deelnemen.
Deelnemingsvoorwaarden:



12 jaar zijn en bij de jeugdtrainingen klimmen.
In de weken voordien minimaal één keer deelnemen aan een training in Klimax
2-4, dit om het voorklimmen nog eens in te oefenen.

Meebrengen:









Klimgordel, klimschoenen en zekertoestel (geen grigri)
Setjes, bandsling 60cm of langer, 2 musketons  kunnen geleend worden
Helm  kan geleend worden aan € 3
Lunchpakket (in brooddoos aub, geen afval aan de rotsen!)
Drinkbus met voldoende drinken (bij warm weer, min. 1.5l)
Bij zonnig weer: zonnecrème
BVKB-lidkaart!!!
Je goed humeur ;-)

Kostprijs: Gratis. Wie geen eigen helm en/of klimschoenen heeft kan deze huren aan
€3, de dag zelf cash en gepast te betalen aan de verantwoordelijke.
Inschrijven: gelieve zeker in te schrijven via de webshop! Inschrijven kan tot alles
volzet is en ten laatste een week voor de rotsklimdag.
Contact: Heb je nog vragen, wil je meer info over het nodige materiaal, kan je
onverwacht toch niet meegaan, ...  joke.ceurstemont@gmail.com
Klimgroetjes,
De Trainers

