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Beste lezers van de KR berichten en (wedstrijd) secretarissen, 

Afhankelijk en onder voorbehoud van de informatie welke we zullen ontvangen tijdens de eerst 
volgende persconferentie heeft de commissie WTO gevraagd u op de hoogte te brengen van de 
veranderingen welke door de COVID-19 lockdown helaas genomen zijn en wat de eventuele 
wijzigingen zouden kunnen zijn. 

• KNSB-cup A3 oorspronkelijk gepland 08+09 januari is afgelast. 
In overleg met AYC is indien we weer mogen een nieuwe datum hiervoor beschikbaar: 22+23 
januari ook in Alkmaar. (is de laatst mogelijke voorsluiting inschrijving CC/NK) Er hoeft niet 
opnieuw te worden ingeschreven. 
Afmelden kan t/m uiterlijk 14 januari op wtokunstrijden@knsb.nl 
 

• Voor de afgelaste wedstrijd op 23 januari in Heerenveen hebben wij in een eerder bericht reeds 
gemeld dat de categorieën Mini en Midi verplaatst worden naar 5 februari in Eindhoven. 
Hiervoor hoeft niet apart te worden ingeschreven. We gebruiken de gemaakte inschrijving 
gedaan voor 23 januari of door sommigen die dit voor 5 februari gedaan hebben. 
Afmelden kan t/m uiterlijk 31 januari op wtokunstrijden@knsb.nl 
 

• Voor de categorieën Maxi 1 en Maxi 2 hebben we een aanbod uit Deventer die dit willen 
organiseren op zaterdag 12 maart. 
In het google formulier zal hiervoor een mogelijkheid worden toegevoegd en staat open t/m 12 
februari. Eerdere aanmeldingen voor 23 januari of 5 maart zullen wij laten vervallen. 
 

• Voor de finale KNSB-cup B en Artistic Skate is door BKV een aanbod gedaan om deze te 
organiseren. Met eventueel een mogelijkheid voor de synchroon categorieën welke mogelijk 
niet de Lumiére Cup kunnen deelnemen. 
Ook hiervoor zal het google formulier worden aangepast. 
 

• Verder heeft Star On Ice aangegeven dat het naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk zal zijn hun 
wedstrijd te organiseren op 28 en 29 januari. 
Er wordt nog bekeken of er een ander tijdstip mogelijk is om de wedstrijd te organiseren. 
 

• Voor Aristic Skate wedstrijden 6 en 20 februari is er nog geen informatie bekend en indien er 
geen mogelijkheden zijn bij de verenigingen, zullen deze wedstrijden komen te vervallen. 
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