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‘YVG Nieuws’ informeert met regelmaat in het kort de leden van IJsvereniging Groningen. ‘YVG Nieuws’
wordt per mail aan alle YVG-leden toegezonden. Uitgebreide berichtgeving is te lezen via doorklik ‘Lees meer’
of via een verwijzing naar een specifieke website en/of op de YVG-website.

Algemene Ledenvergadering
YVG ALV 21 september 2021, een stevig sfeerbeeld
Als vanouds: YVG Algemene Leden Vergadering in Kardinge. Het vergaderevenement ging door, beperkt Corona-proof. Geen mondkapjes, wel werd geprobeerd
enige afstand te bewaren en natuurlijk moest de lijst worden getekend.
Lees meer …...
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We kunnen weer schaatsen! vanaf 16 oktober a.s. in Kardinge
Kardinge ijsbaan opent de deuren zaterdag 16 oktober a.s. voor het langebaanschaatsen. Zaterdagochtend beginnen de jeugdtrainingen voor jeugdleden met een baankaart.
Er is nog enige regelgeving van kracht i.v.m. de coronapandemie. QR code in het restaurant
- Op en langs de baan geen beperkingen.
- In het restaurant is de QR-code verplicht. Drinken/eten afhalen kan zonder QRcode.
Lees hier meer over via deze link naar Sport050.
Over trainingen en baankaarten volgt aparte berichtgeving via de bekende YVG-kanalen. Zowel voor de wedstrijdrijders als de recreanten.

YVG junior Evi Gelling naar China
YVG junior lid Evi Gelling is uitgenodigd om deel te nemen aan het olympische testevent in
China. In het weekend van 8-10 oktober 2021 vindt op de olympische ijsbaan van Beijing
het olympisch testevent plaats.
De KNSB heeft een Juniorenteam van 9 personen afgevaardigd, waaronder Evi Gelling.
Een hele eer voor schaatstalent Evi.
Lees meer bij RTV Noord
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YVG- uur vanaf zondag 17 oktober!
Het YVG-uur gaat weer van start op zondagmiddag 17oktober.
Van 17 - 18 uur kunnen alle YVG-leden op zondagmiddag weer vrij schaatsen op het wekelijkse, gezellige YVG-
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uur op ijsbaan Kardinge.
Af en toe organiseert de Activiteitencommissie een evenement tijdens het YVG-uur, zoals een toertocht, bochtenclinic etc. Ieder YVG-lid kan hieraan deelnemen.
Lees meer over het YVG-uur op de YVG-website: klik hier

November 2022: YVG viert haar Lustrum
Over ruim een jaar bestaat YVG 160 jaar.
YVG werd opgericht op 10 november 1862.
Het is inmiddels YVG-traditie dat er elke 5 jaar, een lustrumperiode, een
feestje wordt gevierd. Evenals in jubileumjaren, zoals het 150 jarig bestaan
groots is gevierd in Kardinge.
Nog een jaar te gaan om de voorbereidingen te starten en ideeën te verzamelen. Nu Kardinge pas over 5 jaar wordt verbouwd, kan ons feestje in
2022 daar gewoon plaatsvinden.

Colofon
YVG Nieuws wordt samengesteld door de YVGPersclub in samenwerking met bestuur, afdelingen en
commissies.
De YVG-Persclub nodigt ook de YVG-leden uit om
een bijdrage aan YVG Nieuws te leveren.
Kopij graag opsturen naar: persclub@yvg.nl
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