
 
 
 

UURRECORD     en    MINI-ELFSTEDENTOCHT -  zaterdag 4 februari 2023 
 

Hierbij nodigen we iedereen weer uit voor de UURWEDSTRIJD en de  
MINI-ELFSTEDENTOCHT op zaterdag 4 februari op ijsbaan De Scheg in Deventer 
Schaatsers van alle leeftijden en alle niveaus kunnen meedoen, zowel DIJC-ers als leden van  
andere verenigingen en recreanten. 
 

PROGRAMMA  
 

7.30 tot 8.15  uitgifte transponders. (tegen borg) 
8.30 uur -  start uurrecord  
9.30 uur -  eind uurrecord 
 

10.00 uur - start 3 km (aanmelden vanaf 9.15) 
10.30 uur - start 5 km (aanmelden vanaf 10.00) 
11.00 uur -  einde evenement  
 
UURRECORD 
Schrijf je online in  vanaf woensdag 18 januari tot uiterlijk woensdag 1 februari 2023 tot 24 uur 
via de DIJC-website :  Deventer IJsclub - UURRECORD 
 

Bij het uurrecord gaat het erom zoveel mogelijk rondjes te rijden in een uur.  
Alle schaatsers vanaf 13 jaar en ouder kunnen meedoen, niet leden betalen € 7,50 (eenmalige machtiging) 
 

HET DRAGEN VAN EEN HELM IS VERPLICHT 
 

Gedurende het uur kun je je eigen vorderingen op een groot scherm langs de baan volgen.  
De uitslag is meteen na afloop van de wedstrijd bekend, er kan een uitslagenlijs worden afgehaald. 
 
Zowel bij het uurrecord als de mini-Elfstedentocht worden foto’s gemaakt, deze worden nadien in een 
fotoalbum op de website geplaatst.  
De muzikale omlijsting van dit schaatsevenement wordt verzorgd door het dweilorkest de “Deurdweilers” 
 
MINI-ELFSTEDENTOCHT 
Voor de Mini-Elfstedentocht kunnen kinderen tot 13 jaar kiezen tussen 3 km of 5 km. 
Aanmelden voor de 3km vanaf 9.15, voor de 5 km vanaf 10.00 uur bij het schaatscafé 

 

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! We gaan ervan uit dat elke deelnemer kan schaatsen.  
Zo nodig kan men schaatsen van te voren reserveren bij de winkel https://schaatswinkel.net/verhuur/   

 

Het dragen van handschoenen en muts of helm is verplicht ! 
 

Na afloop krijgt iedere schaatser op vertoon van stempelkaart chocomelk en een Elfstedenkruisje 
 
Voor vragen stuurt u een mail naar info@deventerijsclub.nl  
 


