Abonnementen/licenties KNSB-uren 2017 – 2018
Schaats(t)ers die willen deelnemen aan schaatswedstrijden kunnen een wedstrijdlicentie en
bijbehorend abonnement aanvragen voor langebaanwedstrijden en/of marathons. In het algemeen
zijn dit wedstrijden in Breda georganiseerd door de Baancommissie Breda.
De wedstrijden vinden plaats op zaterdagavond van 18.30 -21.30 uur en op zondagavond van 17.30 –
20.30 uur. Op vrijdagavond zal er 4 keer een marathon worden georganiseerd van 22.00 – 23.30 uur
(marathon informatie onder voorbehoud).
Alle details vind je op de wedstrijdkalender die eind september bekend wordt gemaakt op de website
de baancommissie Breda: www.bcbreda.nl.
Trainingsuren voor de gevorderde wedstrijdrijders zijn op dinsdag- en donderdagavond en
zaterdagochtend. Anderen (voornamelijk de jongere) rijders kunnen ook op verenigingsuren trainen.
Voor gevorderde rijders die geen wedstrijden (meer) willen rijden is het mogelijk een
trainings-abonnement te nemen. Hierbij hoeft geen licentie te worden afgenomen. Het
trainingsabonnement in Breda is geldig op zaterdagochtend.

Licenties

Wedstrijdrijders moeten zelf hun licentie aanvragen bij de KNSB.
Schaatsers die voor het eerst wedstrijden willen gaan rijden, kunnen contact opnemen met de
Technische Commissie (TC@ssvbreda.nl). De TC kan informatie geven over de procedure en helpen
met de formaliteiten. Dit geldt zeker voor de kleine rijders, de pupillen !

Abonnementstarieven 2017 – 2018

De tarieven voor de abonnementen zijn onderverdeeld in een basisabonnement, een duo-abonnement
of een trioabonnement. Deze gelden namelijk voor respectievelijk 1, 2 of 3 trainingsmomenten.
(dinsdag en/of donderdag, zaterdagochtend.) Selectie abonnementen voor klasse 1 en 2 gelden voor
gewestelijke rijders.
Ook dit seizoen komt er bovenop het abonnementsbedrag een bedrag van € 5,00 per persoon voor het
opwaarderen van de toegangspas van Optisport, en een bedrag van € 2,50 pp/ trainingsavond voor
EHBO.
Prijzen in EURO
Basisabonnement
(1x trainen per week)
Duo-abonnement
(2x per week)
Trio-abonnement
(3x per week)
Selectie abonnement
(1x per week, **)
Selectieabonnement
(2x per week, **)
Wedstrijdabonnement (*)
Trainingabonnement
(zaterdag)

Masters/
(neo)
senioren

Jun A

Jun B

Jun C

Pupillen

196,00

183,50

167,00

137,00

118,50

265,00

247,50

244,50

183,00

160,00

337,00

314,50

285,00

231,00

203,00

245,00

228,00

207,00

172,00

148,00

365,00

339,00

305,00

255,00

221,00

137,50

129,00

118,50

98,50

83,50

128,00

120,50

110,50

90,50

79,50

(*) geeft alleen recht op deelname wedstrijden, niet op deelname aan trainingen. Er is dus
nog een apart abonnement nodig voor de trainingen op verenigingsuren, denk aan de
kosten !
(**)incl. wedstrijdabonnement
KORTING: Voor elk 3e en volgend gezinslid geldt een korting van 50% op het af te nemen
abonnement. De 50% regeling geldt niet voor het selectieabonnement, het wedstrijdabonnement
buitengewestelijke rijders, en het trainingsabonnement.
Abonnementen, aangeschaft na 1 januari 2017, krijgen een korting van 50% (geldt niet voor het 3e  en
e.v. gezinslid)

Feestdagen seizoen 2017-2018

Gedurende het komende seizoen zal een aantal trainingen uitvallen vanwege de feestdagen. Hiervoor
verwijzen we naar de informatie in “SSVB info verenigingsuren 2017-2018”.

Toegangspassen Optisport

Toegang tot de KNSB-uren vindt ook plaats met de toegangspas van Optisport. Na inschrijving kun je
met ‘Bevestiging van Plaatsing’ deze pas bij Optisport laten opwaarderen. Voor meer informatie
verwijzen we naar de informatie in “SSVB info verenigingsuren 2017-2018”.

Inschrijfformulier

Ben je enthousiast en wil je komend seizoen er flink tegenaan? Vul dan het inschrijfformulier in. Ook
hiervoor verwijzen wij je naar de informatie in “SSVB info verenigingsuren 2017-2018”.

