
 
Club Marathon Judo Losser 
Uitnodiging 

Alle jeugdjudoka’s die geboren zijn in 2001 of later kunnen zich  
inschrijven voor de club marathon.  De club marathon is een combinatie 
van een judomarathon en de jaarlijkse clubkampioenschappen.  
De clubkampioenschappen zijn wedstrijden waaraan iedere judoka van 
Judo Losser kan deelnemen. De poules worden gemaakt op basis van 
leeftijd, gewicht, graduatie en niveau van de judoka.  
De clubmarathon bestaat ook uit een challenge gedeelte. In dit gedeelte kan je je een 
voorafgaand doel stellen en je bewijzen op de dag zelf. Op het sponsorformulier is te zien 
welke challenges er zijn.  

Wanneer:     9 april 2017 
Waar:     Sportzaal De Fakkel in Losser 
Tijdstip: De tijdsindeling is als volgt: 

 10:00 – 11:30 Clubkampioenschappen 1e blok 
 11:30 – 12:30 Judo Losser krachtchallenge 
 ---------------------------Pauze--------------------------- 
 13:00 – 14:30 Clubkampioenschappen 2e blok 
 14:30 – 15:30 Judo Losser krachtchallenge 

 
In de week voorafgaand aan de wedstrijden komt de exacte 
blokindeling en het tijdstip dat je aanwezig dient te zijn op 
www.judolosser.nl en de facebookpagina.  
Kosten: Het inschrijfgeld  voor de clubkampioenschappen 
bedraagt € 5,- p.p.  Het challenge gedeelte is gratis. 
Inschrijftermijn: Je moet je inschrijven voor 31 maart 2017 door 
het strookje ingevuld in te leveren (samen met het inschrijfgeld) 
bij je leraar of bij: Rutger Vreriks, Collendoorn 7 te Losser. 

 

Schrijf je dus snel in want de club marathon  
is super leuk en je kan anderen laten zien  

wat jij allemaal kan!! 
Tijdens de club marathon worden er ook prijzen uitgereikt voor het “TALENT VAN DE TOEKOMST” en 
de “JUDOKA VAN HET JAAR”. Voor judoka’s die eerder aan een spettertoernooi hebben 
deelgenomen zijn er bij de clubkampioenschappen punten te verdienen voor het spettertoernooi (25 
voor deelname en extra punten voor gewonnen wedstrijden). 
-----------✂-----------------------------------------------------✂-------------------------------------------------✂----------- 

Inleveren voor 31 maart 2017! 

Ik doe mee aan de clubmarathon 2017 
 

 Ik schrijf me in voor de challenges (de uitdagingen) en zoek zoveel mogelijk sponsoren; 

 Ik schrijf me in voor de clubkampioenschappen (de wedstrijden) en zoek zoveel mogelijk sponsoren. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………..….…….Jongen/ Meisje 
 
Adres: ………………………………………………………..…………………………………………… Telnr: ……………………………… 
 
Geboorte datum ……………………………..  Gewicht ………………… Band……………………………………………………... 
 
Wij nemen iets mee voor de koffiehoek en helpen hiermee de club.  
nee/JA natuurlijk helpen wij de club met onze lekkere .…………………………………….............................. 

http://www.judolosser.nl/
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