
 

Westfriesche Kunstrij Club 
WKC Winter Trophy 

Woensdag 15 janauri 2014 van 17.00-19.30 uur 
IJsbaan de Westfries te Hoorn 

 
 

Betreft: uitschrijving. 
 
Geachte besturen: 
 
Met veel plezier delen wij U mede dat op woensdag 15 januari 2014 van 17:00 uur tot 19.30 de eerste editie van 
de “WKC Winter Trophy” georganiseerd wordt op ijsbaan de Westfries te Hoorn.  
 
Categorieën 
Dit is een wedstrijd voor de vrije kür in de categorieeën voor solorijden dames en heren/meisjes en jongens voor 
alle categorieën van Pupillen tot en met Senioren. En tevens voor de vrije dans voor het ijsdansen van alle 
categorieën volgens het KNSB reglement. 
 
Jurering: 
Er zal gesloten gejureerd worden. 
 
Inschrijving 
Er is beperkte plek voor inschrijving. Een club mag 5 deelnemers inschrijven plus reservers. Echter vanwege de 
beperkte tijd worden de inschrijvingen geaccepteerd op basis van binnenkomst.  
 
De sluitingsdatum van de inschrijving is woensdag 8 januari 2014 om 24:00 uur. 
Als er na sluitingsdatum een rijder wordt teruggetrokken vind er geen restutie van het inschrijfgeld plaats. 
Inschrijving voor deze wedstrijd is alleen mogelijk via de vereniging, waar men de licentie heeft aangevraagd. De 
muziek dient als één track op een CD startklaar te worden aangeleverd met naam deelnemer(s), vereniging en 
categorie. De inschrijfsformulieren zijn terug te vinden op www.wkc-hoorn.nl en worden meegestuurd met de 
uitschrijvingsmail. Deze dienen gestuurd te worden naar het secretariaat:  
Postbus 1250,  
1500 AG Zaandam  
of info@wkc-hoorn.nl.  
 
Het inschrijfgeld is €35,- per deelnemer(ster). En �€50,- per ijsdanspaar. Het inschrijfgeld kunt u overmaken op 
rek. nr. NL14 RABO 0110 7143 42  t.n.v. Westfriesche Kunstrij Club ondervermelding van WKC Interclub Bokaal 
december 2014 en uw verenigingsnaam. Dit dient overgemaakt te zijn vooraf aan de wedstrijd. 
 
Een definitief tijdschema zal na het verstrijken van de sluitingsdatum zo spoedig mogelijk worden rondgestuurd.  
Volledige uitslagen verschijnen op onze website www.wkc-hoorn.nl   
 
Wegens een tijdslimiet kunnen wij helaas niet onbeperkt inschrijvingen toelaten. Mochten er na de sluitingsdatum 
te veel inschrijvingen zijn, dan zullen wij de verenigingen hierover berichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gerda Gijtenbeek 
Vz. Westfriesche Kunstrij Club, WKC-Hoorn 
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