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Ambuskaters
24KIKA 2017
Hallo Ambuskaters,
Nog 3 maanden en dan reizen we weer af naar Biddinghuizen voor de
Powerslide24KIKA 2017! Na de afgelopen weken zijn we met nog meer energie en
motivatie bezig voor de 24KIKA om samen met jullie te gaan streven naar een mooi
bedrag voor KIKA.
Wil je met ons mee schrijf je dan nu nog snel in zodat wij onze voorbereidingen er
op kunnen afstemmen!!
Net zoals voorgaande jaren is het inschrijfgeld weer €40,-, hiervoor krijg je twee
dagen heel veel gezelligheid, ook de catering wordt weer geheel verzorgd en je hebt
toegang tot “de camping Ambuskaters” met gebruik van de sanitaire voorzieningen
op het terrein van Flevonice. Ook zorgen wij voor vervoer van de materialen (vanuit
Haaglanden) en wij doen ons best om ook vervoer te regelen voor de deelnemers
vanuit Haaglanden.
Inschrijven en betalen graag voor 25 juni 2017 !

LOTEN
De loten zijn binnen!!
De volledige opbrengst van de loten komt ten goede
aan KIKA. De te winnen prijzen komen allemaal vanuit
sponsoring.
Stichting Ambuskaters
www.ambuskaters.nl
Hoflaan 82
2691 AV 'S-Gravenzande
KVK 00002735 0639
NL25 RABO 0149960441

Via Michel is de verspreiding van de boekjes. Mocht je
nog niet hebben aangegeven dat je boekjes wil, of
skate je niet mee en wil je wel loten verkopen. Mail ons
of bel Michel en we zorgen dat de loten jouw kant
opkomen.
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Haagse Rolltog

Graag willen we jullie attenderen op dit evenement
Nieuw!! Op 01 juli organiseren wij "Stichting Skate Promotie Den Haag" in samenwerking met Rollerwave www.onlineskateshop.nl, Sportvibes en de Gemeente Den Haag de Haagse Rolltog. In tegenstelling tot de Haagse
Skatetog en de Haagse Longboardtog komen hier inline skaters, rollerskaters, steppers en longboarders allemaal bij
elkaar om een aantal rondes te rijden door het Haagse Zuiderpark onder begeleiding van een muziekwagen en DJ.
Rolltog Kids Only start 11:00 uur
2 Rondes door het zuiderpark = totaal 5km
Pak je step skates of longboard en rol mee met deze roltog.
Voor de kids wel zo spannend om zonder ouders mee te doen.
Rolltog all start 13:00 uur
Voor iedereen die 5 rondes kan rollen wat tegelijk staat aan 12,5 km. Ook hierbij rijd er een geluidswagen met DJ
vooraan de stoet. Nog nooit met de skatetog of een longboardtog mee gedaan? Dan is dit je kans om zonder verkeer
in een veilige omgeving eens kennis te maken hoe leuk het is. En alle vaste deelnemers komen natuurlijk ook 😊.
Deelname is op eigen risicio en wij adviseren het gebruik van de nodige beschermmaterialen als pols, elleboog,
kniebeschermers en een helm.
Meer informatie over het gehele programma van de Stadsspelen Den Haag vind je op
https://stadsspelendenhaag.nl/grote-afsluiting-1-juli-sportcampus-zuiderpark/
Wij zijn voornemens om de Ambuskaters te promoten en als er toestemming voor is om hier ook loten te gaan
verkopen. Mogelijk met een extra prijs voor de verkochte loten bij dit evenement.
Het zou natuurlijk super leuk zijn als er ook Ambuskaters mee skaten met dit evenement omdat onze shirtsponsor de
organisator is van dit evenement. Laat even weten of je naar dit evenement komt dan kunnen we wat plannen voor
het verzamelen.

Klik op de groene knop als je 1 juli naar de Haagse Rolltog komt !!
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Thema
Het thema dit jaar is Rock n Roll, een thema dat Anjo vorig jaar al verzonnen
had. We hopen dat een ieder weer leuke kleding vind waar we als Ambuskaters
traditioneel de laatste ronde feestelijk afsluiten van de 24uur. Ook het kamp
zullen we dit jaar in dit thema gaan aankleden.

Camping Ambuskaters
De hoek voor ons kamp is al gereserveerd zoals je mogelijk hebt kunnen zien in
de nieuwsbrief van de powerslide24KIKA.

Net als de voorgaande jaren zal er een en ander geregeld gaan worden voor de
catering, algemeen onderkomen en massage.
Je kan weer gezellig met je eigen tent op het terrein van de Ambuskaters staan.
Ook gaan we weer een verzoek indienen voor veldbedden, hierover houden we
je op de hoogte.

EHBO / Ambulance en Logistiek ondersteuning
Elk jaar nemen wij een Ambulance mee en worden we op de baan ingezet als er
iets is gebeurd wat de EHBO overstijgt. Nu is ons ten gehore gekomen dat er voor
de EHBO een aardige vergoeding betaald werd. Dit vonden wij erg jammer omdat
dat weer ten koste gaat van de opbrengst voor KIKA. Daarom hebben wij als
bestuur aangegeven dat we naast de Ambulance komende editie ook de EHBO
voor het evenement zullen verzorgen zodat de vergoeding die daarvoor stond
rechtstreeks in de pot voor KIKA kan.
Dit brengt wel wat logistieke aanpassingen met zich mee. Er zal een extra tent
komen voor EHBO bij het kamp en naast de huidige taken van het huidige
logistieke team zal deze taak er ook bij komen. Mocht je mee willen deze editie,
niet kunnen skaten maar wel het logistieke team willen ondersteunen, of ken je
iemand die dit wil doen?? Wij kunnen alle hulp goed gebruiken!
Neem gerust even contact met ons op via ambuskaters@gmail.com

