
 
             Europe B.V. 

Dear Skater, 
  
Graag informeren wij jou verder over de Icederby, dit keer in het Nederlands. 
  
Na de 2de Skater Letter van afgelopen zaterdag 25e feb. zijn er bergen werk verzet om alles zo 
officieel mogelijk te doorlopen. De begeleidende officiële documenten zijn uitgewerkt en worden 
online gezet en Sjinkie heeft zijn 25 sets aan Transfer Blocks afgerond. Tevens maakt Thialf zich op 
voor een intensieve week in het teken van veel Icederby werkzaamheden en zijn wij blij met de 
aanmeldingen die steeds vaker binnen druppelen. 
  
Eerst wil ik aangeven dat de hele officiële weg om dit “examen” af te leggen nogal veeleisend is. De 
Icederby organisatie heeft veel op topniveau samengewerkt met de ISU. Zo dienen wij geheel 
volgens hun regels deze Test Run te organiseren voor het opzetten van een nieuwe discipline 
binnen het schaatsen. Dit heeft geleid tot een opgesteld “Conduct of Races” wat wij gaan uitvoeren 
op de Test Run. Alle begeleidende informatie is uitgeschreven in verschillende documenten: 
Harmononized ISU rules; Safety Scenario en meer. Deze documenten worden vannacht door de 
medewerkers van Korea op de website www.ice1.global/testrun geplaatst. 
  
Tevens is speciaal voor de skaters een Informatie Bulletin aangemaakt met alle info daarin over de 
Test Run 9 februari. Lees deze bijlage alsjeblieft zorgvuldig door. 
  
Nogmaals wil ik aangeven dat wij de wedstrijdkalender hebben bekeken en dat wij hierdoor een 
targetgroep hebben bepaald waarvan wij denken dat minstens 28 rijders te verwachten zijn. 
Qua niveau is deze doelgroep als volgt: Van Langebaan/ Shorttrack/ Inline de RTC Junioren A of 
hoger. Dus nodigen wij ook de rijders van buiten de RTC’s uit: bijvoorbeeld Marathonschaatsers of 
Inliners. Veel contact hebben wij al gehad met alle RTC-coaches. Zodoende hebben wij ook naar hun 
vragen en wensen geluisterd. Wij hopen wij dit via het Informatie Bulletin kunnen beantwoorden. 
Qua aanmelding hebben wij al 16 concrete deelnemers binnen, maar daarnaast veel meer 
toezeggingen. Meld je alsjeblieft aan via de website: www.ice1.global/testrun bij sign-in applicatie 
onderaan de pagina. Óf mail Rick Schipper persoonlijk voor deelname door bijgevoegd 
inschrijfformulier in te vullen. 
  
Nogmaals, Rick Schipper is ervoor om alles zo goed mogelijk te maken voor de skaters, ondanks de 
strenge voorwaarden die horen bij deze Test Run. Na de Test Run is er daarom ook een Skatersparty 
met buffet om deze dag informeel af te sluiten. 
Zend deze mail alsjeblieft door naar diegenen die ook geïnteresseerd zijn. 
  
Mede namens het Icederby Team, 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rick Schipper, Test Run Manager 
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