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SASAR SKRYWE 11/2014
Graag wil ons die volgende inligting deurgee m.b.t. die volgende twee naweke se Nasionale
oefenkampe vir die Kadet en Junior Afrika spanne.
Die tye vir die naweek 9 – 11 Mei 2014 is soos volg: Die naweek se oefen kamp is vir die al die
kadette landwyd wat in die Kadet span opgeneem is. Die betrokke spanbestuurder Mev. Gussie
Barlett sal die finale reis reëlings deurgee aan stoeiers wat moet reis).
Plek:
Die kamp begin:
Die kamp eindig:

Boksburg Amateur Stoeiklub
Vrydag 9 Mei 2014 18:00 (Registrasie)
Oefening sal om 19:00 begin
Sondag 11 Mei 2014 om 16:00

Die tye vir die naweek van 14 – 19 Mei is soos volg: Die naweek se oefen kamp is vir die al die
Junior landwyd wat in die Junior span opgeneem is. Die betrokke spanbestuurder Mnr. Marcel De
Wit sal die finale reis reëlings deurgee aan stoeiers wat moet reis).
Plek:
Die kamp begin:

Die kamp eindig:

Vereeniging – Vaaldam
Woensdag 14 Mei 2014 19:00 (Die Woensdag aand se oefening sal saam
die normale geskeduleerde Nasionale Woensdag aand oefening in NG Saal
plaasvind).
Sondag 18 Mei 2014 om 14:00

Let Wel: Die onderskeie oefenkampe soos bo uiteengesit is verpligtend vir die stoeiers wat in die
onderskeie spanne opgeneem is en geen uitsonderings sal gemaak word nie.
Senior stoeiers in die PWV Gebied wat gekwalifiseer het by 2013 Statebond Kampioenskappe is
ook verplig om die beplande oefenssies op die naweke by te woon. Die tye vir die sessies sal
deurgegee word by die voorafgaande Woensdag se Nasionale oefening.

Ons het reeds aangedui dat die ŉ verpligte oefenkampe is maar stoeiers moet hulle bywoning
skriftelik deur hulle onderskeie Verenigings teen Donderdag oggend 8 Mei om 10:00 by Esta van
Zyl –evanzyl@phumelela.com bevestig. Stoeiers moet hulle onderskeie Provinsies in kennis stel dat
hulle die oefenkamp gaan bywoon.
LW: Geen name van stoeiers sal aanvaar word indien dit nie deur hulle Vereniging deurgestuur
word nie.
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