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2000 EUR voor de Belgische kampioenschappen 2008-2009

Deze prijs heeft als doel om de jeugd uit Tienen aan
te moedigen om aan sport op een hoog niveau te
doen. We willen onze jongeren aanmoedigen om
de lat hoog te leggen.

Jan Roel van Rhee:

RSC Tienen is een sportclub met ambitie. De club
had al eens een Europees- en wereldkampioene,
deze prijs is een bijkomende inspiratie voor de jonge
generatie speedskaters om dit ook te bereiken!

“

. Vandaar de skeelerprijs: een
ambitieus doel voor elke sportbeoefenaar.”

Ik merk elke dag weer in het
bedrijfsleven dat succes begint met het stellen van
hoge doelstellingen

De SB Management skeelerprijs bestaat uit een totaal van 2000 EUR voor de
Belgische kampioenschappen 2008-2009. Deze prijzenpot staat ter beschikking
van de competitieleden van RSC Tienen.

Hoe werkt het? Indien een competitielid van RSC Tienen een eerste, tweede of
derde plaats haalt op een Belgisch kampioenschap skeeleren in 2008 of 2009,
dan wint hij/zij een geldprijs.

De verdeling is als volgt:
Voor een eerste plaats op een
BK ontvang je 500 EUR.
Een tweede plaats is goed voor
250 EUR en een derde plaats
levert 125 EUR op.

De 2000 EUR worden verdeeld
tot ze op zijn.



Wie kan meedoen?
Alle competietieleden van RSC Tienen kunnen meedoen.
Dit betekent dat je in het kalenderjaar dat je de prijs
wint, in wedstrijden die georganiseerd worden door de
BFRS en de Rollerbond enkel

Deze categorieën doen mee: miniemen, pupillen, cadet-
ten, scholieren, junioren, senioren.

uitkomt voor RSC Tienen.

De regels
De winnaars geven een interview aan SB Management,
en/of de pers, ze werken mee aan een fotosessie en doen
eventueel mee aan een video-opname. De uitgebreide
regels vind je op , op

en op
http://skeeler.sb-management.be/

http://skeeler.vanrhee.be http://www.rsc-tienen.be

Ons engagement
SB Management zal persoonlijk de prijs/prijzen
overhandigen aan de winnaars. We garanderen
cash betaling van de prijs.

Ons ondertekend engagement, kan je samen
met de regels downloaden van de hierboven
vermelde websites.
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Leuvenselaan 191

016 82 11 38
info2@sb-management.be

ondernemingsnummer:
0456 835 653
KBC 434 6248671 32

3300 Tienen
0495 28 11 38

www.sb-management.be
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Aarschotsesteenweg 53
3300 Tienen
016 81 38 18
www.rsc-tienen.be
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