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Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK 
 
Ook dit jaar is het weer mogelijk je te kwalificeren voor het Jeugd FK & Jeugd NK.  
Per regio zijn er dit jaar een 3-tal wedstrijden die meetellen voor de kwalificatie voor het Jeugd 
FK. Van deze 3 wedstrijden tellen de beste 2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement 
Jeugd FK. Deze wedstrijden zijn op: 
 
Regio Noordoost: 

 donderdag 14 juni 2018 - Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO 
 vrijdag 22 juni 2018 – Burgum 19:00 uur 3e kl NO 
 vrijdag 20 juli 2018 – Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO 

 
Regio Zuidwest: 

 zaterdag 9 juni 2018 – It Heidenskip 10:00 uur 3e kl ZW 
 zaterdag 23 juni 2018 – IJlst 10:00 uur 3e kl ZW 
 zaterdag 21 juli 2018 – Winsum 10:00 uur 3e kl ZW 

 
Het Jeugd FK op 4 augustus 2018 in IJlst telt ook dit jaar mee om je te kwalificeren voor het 
Jeugd NK. Daarnaast organiseren we per regio nog 1 kwalificatiewedstrijd, te weten op: 
 
Regio Noordoost: 

 vrijdag 17 augustus 2018 – Burgum 18:30 uur 3e kl NO 
 
Regio Zuidwest: 

 zaterdag 18 augustus 2018 – Winsum 10:00 uur 3e kl ZW 
 
In totaal zijn er per regio 5 kwalificatie wedstrijden voor het Jeugd NK, ook hier tellen de beste 
2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement. 
 
N.B. 
*  Desbetreffende afstanden tellen ook voor het jeugdklassement; 
**  De deelnemer kan uitsluitend meedoen aan kwalificatiewedstrijden in zijn/haar regio; 
***  Deelname is ongeacht de klasse (1e, 2e, 3e) waarin zij/hij in de reguliere competitie ljept; 
****  Per kwalificatiewedstrijd telt maximaal één afstand mee voor het kwalificatieklassement; 
*****  Wedstrijden uit de reguliere competitie gelden niet als kwalificatie. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over de selectie van het Jeugd FK en het Jeugd NK kun je 
contact opnemen met Niels Koetsier, via: niels@fierljeppen.frl. 
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FK Fierljeppen, dé arena en dé prijswinnaars 2017, IJlst – 5 augustus 2017 


