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De Freestyle Tour is een wedstrijdserie voor freestyle snowboarders en skiërs in België en Nederland. 
Wij geloven erin dat een samenwerking tussen België en Nederland kan leiden tot een verdere groei en 
professionalisering van de riders en de sport. 

Wil jij als vereniging/club hieraan bijdragen en één van deze mooie Freestyle Tour wedstrijden 
organiseren? Dat kan! In dit document staat beschreven hoe de vereniging zich kan opgeven voor 
een wedstrijd en welke verantwoordelijkheden bij de vereniging liggen en waarin SVL en de NSkiV in 
ondersteunen.

Wedstrijd aanvragen
Wil je als club/vereniging de organisatie van een Freestyle Tour wedstrijd opnemen? 
Volg dan deze stappen:
• Zoek een datum in het seizoen. Houd rekening met vakanties, andere wedstrijden, etc.;
• Neem contact op met de piste en vraag of deze datum past;
• Communiceer deze datum uiterlijk in juni met SVL of NSkiV en wacht op bevestiging.

Verantwoordelijkheden club/vereniging
• Respecteren van de deadlines;
• Benoemen van één duidelijk aanspreekpunt voor coördinatie over de organisatie;
• Duidelijk en transparant te communiceren met de piste, deelnemers en SVL/NSkiV;
• Zorg dragen voor een goed verloop van het evenement. Taken en checklist zijn te vinden in het 

voorbeeld draaiboek en tijdsplanning;
• Aanwezig zijn op de eigen wedstrijd en riders te motiveren om deel te nemen aan andere 

wedstrijden in de Freestyle Tour;
• Prijzen;
• Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een licentie;
• Wedstrijdgeld bedraagt € 20, hiervan wordt € 10 afgedragen aan de baan. De overige € 10 blijft bij de 

club/vereniging;
• Side-events om het event kleur te geven.

Verantwoordelijkheden SVL/NSkiV
• Aanrijking van een voorbeeld draaiboek, met checklist;
• Aanrijking van een tijdsplanning voor de organisatie van een Freestyle Tour wedstrijd;
• Online inschrijving en verwerking van betalingen;
• Push op social media;
• Jurering en wedstrijdleiding;
• Een plek op de coolste wedstrijdkalender van de lage landen.

Gegevens verantwoordelijke van de organiserende club:

Naam: ……………………………………........................................

Gsm-nummer: ……………………………………............................

E-mail: …………………………………….......................................

Voor akkoord

Club: ……………………………………................................

Naam: ……………………………………..............................

Handtekening    

Voor akkoord

SVL | NSkiV

C. De Groof (christophe@sneeuwsport.vlaanderen)

P. Krom (paco.krom@wintersport.nl) 

Handtekening 
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