Trainingsuren Inzell tijdens herfstvakantie 2020
Net als de afgelopen jaren zullen er tijdens de herfstvakantie weer diverse
trainingsmogelijkheden zijn op het snelle ijs van Inzell. Voor Nederlanders zijn er al naar
gelang het niveau 3 trainingsuren beschikbaar.
Offene training: zoals de naam al aangeeft is dit uur (2 tot 3 keer per dag) bedoeld voor alle
in Inzell aanwezige schaatsers. Over het algemeen clubrijders, recreanten en junior C
gewestelijke rijders.
Regioteams: selectie uur bestemd voor Nederlandse RTC’s, gewestelijke selecties en
eventuele andere teams vanaf junioren B. Aangevuld met eventueel Duitse en internationale
juniorselecties
National teams: selectie uur bestemd voor Duitse en internationale selecties en erkende
Nederlandse merkenteams.
Over het algemeen is er iedere ochtend een apart National team en Regio team uur en in de
middag rijdt dit regelmatig samen.

Hoe kom ik op een selectie uur?
Tijdens de herfstvakantie (dus week 42 en 43) zitten er zo veel Nederlanders in Inzell, dat
niet iedereen kan rijden op de selectie uren. De erkende topteams mogen ten aller tijden op
de A uren. Voor de regioteam uren wordt een selectie gemaakt uit de aanmeldingen. De
laatste jaren mogen er rond de 100 rijders op dit uur.
Voor aanwijzing voor de selectie uren wordt er eind september een lijst gemaakt in overleg
met de Jerry van Herk. RTC’s, gewestelijke selecties en eventueel andere teams/rijders die
in aanmerking willen komen voor de selectie uren kunnen een verzoek indienen via de
ijsbaan of Inzell bij Heike Kogler: entry@max-aicher-arena.de
Het mag duidelijk zijn dat er van tevoren geen tijdslimieten te hanteren zijn voor wie wel of
niet op een bepaald uur terecht kan. Het is een kwestie van vraag en aanbod. De regio’s
Noord en Midden hebben dit jaar weer tegelijk vakantie, de kans dat week 43 dus weer heel
druk wordt is erg groot. De lijst wordt uiteindelijk gemaakt aan de hand van het niveau van de
aangemelde teams.
De gemaakte lijst is een advies aan de ijsbaan in Inzell. Deze wordt eind september gemaakt
en naar de ijsbaan in Inzell gestuurd. De verdere indeling van ijsuren en toegewezen rijders
is dan verder in handen van de ijsbaan.

