Mede mogelijk gemaakt door

NIEUWSFLITS

Maart 22
maandag 28 maart t/m zondag 26 juni 2022
Team(s)

Day(s)

Time

Ice Time/wk

IJHS + ATHL

zo

13:10-14:10

1:00:00

IJHS transfers + U9

di

16:20-17:20

1:00:00

U11 + U13

do

16:10-17:40

1:30:00

U15 + U17

do

17:50-19:20

1:30:00

U 21 + 1e team

di, wo

20:20-21:20, 20:10-21:10

2:00:00

Goalies Clinic

za

17:20-18:20, 18:30-19:30

2:00:00

Dames Team

zo

16:40-17:40

1:00:00

Cool Mokum + HCA

di

21:30-23:00

1:30:00

AT6 + Mustangs

do

21:50-23:20

1:30:00

AT7

Vrij

20:40-21:40

1:00:00

AT8

Zo

14:20-15:20

1:00:00

Naseizoen start vanaf 28
maart en gaat door tot en
met de 26e juni
────
Houd je team app in de
gaten voor eventuele
veranderingen in het
schema

Zomerijs
Deze week zijn de laatste trainingen van het reguliere seizoen. Vanaf volgende week
start het zomerijsprogramma, voor iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven. Dit
naseizoen eindigt op 26 juni 2022. In het bijgevoegde schema staan de de
trainingstijden vermeld.
Feestdagen en events
In de zomerijs periode zijn er echter enkele feestdagen waarop de Jaap Edenbaan
gesloten blijft en daarnaast zijn er nog dagen gereserveerd voor andere events. Dit
heeft voor sommige teams tot gevolg dat een geplande training verschoven moet
worden naar een andere dag.
De betreffende teams zijn hier reeds over geïnformeerd. Maar blijf de teamapp in de
gaten houden voor eventuele aanpassingen in het schema.
Einde seizoen
Hoewel velen van jullie nog lekker even doorgaan, is het voor sommige anderen de
laatste week van een bewogen seizoen. Door corona leek het seizoen opnieuw ernstig
verstoord te raken, maar uiteindelijk hebben de meeste teams toch een mooie
competitie kunnen spelen en is er veel getraind.
Volgend seizoen
Op dit moment wordt er volop gewerkt en nagedacht over komend ijshockeyseizoen,
zoals de trainingstijden en de teamindeling. Hierover zullen wij jullie spoedig
informeren.
Voor nu wensen wij iedereen een mooi naseizoen.

nieuwsbrief@amsterdamtigers.nl

