NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021
Februari is een korte maand en ook deze nieuwsbrief zal eerder beperkt zijn. Het coronavirus
is nog steeds volop actief en dat heeft een grote impact op onze atletiekbeoefening. Gelukkig
zijn de trainingen voor de jeugd (tot 18 jaar) opnieuw van start kunnen gaan. De bubbels van
10 hebben natuurlijk wel hun weerslag op het aantal trainingen per week. Hopelijk zorgt de
naderende lente er voor dat we snel weer naar normale trainingsomstandigheden kunnen
terugkeren.

Pegasusloop
De Vlaamse atletiekliga heeft alle wedstrijden tot 1 april opgeschort. Onze Pegasusloop was
voorzien voor zondag 28 maart. Dat betekent dat de loop niet in zijn gewone vorm zal kunnen
doorgaan. Dat zou al de tweede opeenvolgende keer zijn dat we niet kunnen organiseren, we
hebben dus naar een alternatief gezocht. Je kunt dit jaar je beste beentje voorzetten in een
virtuele Pegasusloop.
Van vrijdag 26/03 tot en met zondag 28/03 kun je een afstand van 3,5km, 7km of 10,5 km
afleggen (net zoals in de “normale” Pegasusloop). Hoe alles in zijn werk gaat, vind je op de
website van AC Pegasus onder de rubriek organisaties. Iedereen is welkom, je kan de gekozen
afstand zo snel mogelijk afleggen, rustig joggen of wandelen.

Regelmatigheidscriterium seizoen 2019-2020
Ter verduidelijking voor onze nieuwe leden: wie tijdens het winter- en zomerseizoen
deelneemt aan een minimum aantal wedstrijden wordt beloond met een geschenk (altijd de
moeite waard). De uitreiking gebeurt tijdens het jaarlijkse clubfeest maar dat gaat dit jaar om
de gekende redenen niet door. Maar geen paniek, we zijn de laureaten niet vergeten. Een van
de komende weken kunnen ze hun welverdiende prijs in ontvangst nemen.

Atletiekstage
Op 17, 18 en 19 augustus zorgt onze atletiekstage voor 3 dagen van atletiekplezier. Je kan nog
altijd inschrijven via de website.

Pegasusloop XL
De afgelopen weken hebben heel wat atleten zich gewaagd aan de coronauitdaging
Pegasusloop XL. Een aantal onder hen deden het rustig aan en wandelden de 6,5km.
Voor de meer competitieven is hieronder een round up te vinden van de lopers. Er wordt
momenteel gebroed op een nieuwe uitdaging, in een andere deelgemeente.
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