Welkom bij
Skiclub il primo
Wat leuk dat je komt sporten bij de mooiste skibaan van Nederland!
Om je te helpen hebben we voor jou even wat handige tips op papier gezet, zodat
je veilig en met alle plezier kan komen skiën, boarden of langlaufen. Skiclub il
primo bestaat al meer dan 50 jaar en we hebben al duizenden mensen leren skiën.
Als je de aanwijzingen op de achterkant wilt doornemen zal dit je helpen om
maximaal plezier uit jouw lessen te halen en daarbij natuurlijk ook goed leert
skiën.
Het seizoen duurt van 1 september tot en met 30 maart waarbij de eerste 2 weken
de gelegenheid is om vrij te skiën. De volledige planning inclusief de vakanties
en wedstrijden staan op onze site www.ilprimo.nl daar vind je ook de meeste
informatie over onze vereniging.
Mocht je een keer afwezig zijn bij de les, stellen wij het zeer op prijs als je dit per
mail (info@ilprimo.nl) aan ons laat weten. Hierdoor kunnen wij dit aanpassen in
het systeem. (Bij 6 lessen mag je de les 1 keer doorschuiven als je niet kan komen,
bij 12 lessen is dat maximaal 2 keer).
Wij delen de leerlingen in op basis van ervaring en wat ze al kunnen en zullen
indien nodig een herindeling doen in een andere groep die het beste past bij het
niveau.
Mochten jullie nog vragen hebben kan je altijd je leraar tussen de lessen
aanspreken of bij het kantoor langsgaan.
Heel veel plezier bij onze vereniging,
Team il primo

www.ilprimo.nl

Tips en informatie
voor onze lessen
Veiligheid is erg belangrijk!
Om bij il primo te kunnen
skiën is het verplicht om een
helm, handschoenen en
lichaam bedekkende kleding
te de dragen.
De lessen starten zonder
skistokken. Wanneer deze
nodig zijn zal de leraar dit
aangeven.

Ook het omgaan met de skimaterialen is belangrijk, leer je
kind(eren) het zelfstandig aanen uittrekken van de skischoenen en ski’s en laat ze
zelf de materialen dragen.
5 minuten voor de les mogen de kinderen al starten met
inskiën (als ze dat kunnen). De
lessen duren 50 minuten en

starten 5 over het hele of
halve uur.
Breng je kind(eren) naar de
les en draag ze over aan de
leraar, verlaat de baan tijdens
de les (het is niet toegestaan
om op de langlauf baan te
staan tijdens de les), we
hebben heerlijke koffie en
andere drankjes in onze
Stube. Op deze manier hebben
de kinderen volle aandacht
voor de les.
Probeer de kinderen de
lessen zoveel mogelijk te laten
bijwonen om te voorkomen
dat je kind achter raakt.
Met de ledenpas kan je op
de vrij-ski uren komen oefenen, zorg dat je de ledenpas
altijd bij je hebt, deze kan je
ook gebruiken voor je
bartegoed.
Wil je lessen bijboeken,
wacht niet te lang, er zijn
altijd veel nieuwe aanmeldingen.
Hou rekening met de drukte
bij het parkeren in het
weekeinde.
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