SEURAPOSTI 3 / 2010
Seurapostissa tällä kertaa
MM2010 –KISALIPUT MYYNTIIN JA SEUROJEN VARAINHANKINTA
ICE CARDIT KAUDELLA 2010-2011
BSM LOPPUTURNAUKSEN SEKÄ C-SM TURNAUKSEN JÄRJESTÄJÄT HAUSSA
U16 SHADOW TOURNAMENT NOKIALLA 4.-7.11.2011
HYÖDYNNÄ HETI KAUDEN ALUSSA VALMISTA RINGETTEKOULUMAINOSTA
UUSIEN RINGETTEKOULUJEN KÄYNNISTÄMISTÄ TUETAAN
RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
PALAUTA PELISÄÄNNÖT 1.10.2010 MENNESSÄ (G-C -JUNIORIT)
TULE MUKAAN MM2010 KISOJEN JÄRJESTELYIHIN 1. – 6.11.2010
JÄRJESTÄ RINGETEN KOKEILUTAPAHTUMA

______________________________________________________________________________
MM2010 KISALIPUT MYYNTIIN
Seuraavat Ringeten MM-kisat järjestetään Tampereella Hakametsän hallissa 1.11 – 6.11.2010.
Kisaliput tulevat myyntiin 23.8.2010 www.lippu.fi kautta. Linkki löytyy myös maanantaina
www.wrc2010.fi kisasivuiltamme.
Aikuisten päivälippu 10 €
Lasten (4-16v) päivälippu 5 €
Aikuisten viikkolippu 40 €
Lasten (4-16v) viikkolippu 20 €
______________________________________________________________________________
MM2010 KISALIPULLA SEUROILLE VARAINHANKINTAA
Seurojen on mahdollisuus tilata lippuja myyntiin. Kaikki tilaukset tulee hoitaa yhdellä kertaa. Yksittäisistä myydyistä lipuista emme maksa palkkiota. Seurapakettien myyntikoot ovat seuraavat.
Silver-paketti
10 aikuisten päivälippua
Seura saa 15€/paketti.
Gold-paketti
10 aikuisten päivälippua ja 20 lasten päivälippua
Seura saa 35€/paketti.
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All event-paketti
10 aikuisten viikkolippua ja 10 lasten viikkolippua
Seura saa 85€/paketti.
Eniten lippuja myynyt seura palkitaan MM-kisojen yhteydessä.
Ole yhteydessä Salla Mäkelään p. 040 586 4585, etunimi.sukunimi@ringette.fi
______________________________________________________________________________
ICE CARDIT KAUDELLA 2010-2011
Kilpailuluvat eli Ice Cardit pysyvät pieniä vakuutusyhtiön korotuksia lukuun ottamatta ennallaan.
Vakuutuksettomat Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa:
Kaikki virallisiin otteluihin osallistuvat, joilla
on oma vakuutus

Ringettekoulu

Vakuutukseton Ice Card

RK Ice Card

Vaihtoehdot

Tarkoitettu kaikille niille kilpaileville henkilöille, joilla on oma
ringettetoiminnan kattava tapaturmavakuutus

Ice Card maksu

synt. 1.1.1997 tai
myöhemmin
Ringettekoululaiset

40 €

10 €

OP Pohjolan Sporttiturvan sisältävät vakuutukselliset Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa:
Vakuutuksen korvaukset
Vamman hoitokulut

A
Ice Card

BC
Ice Card

DEF
Ice Card

H
Ice Card

RK
Ice Card

Erotuomari
Ice Card

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8500 €

Omavastuu tapaturmaa kohden

100 €

100 €

-

100 €

-

100 €

Vakuutusosuus

151 €

61 €

20 €

36 €

7€

19 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

191 €

101 €

60 €

76 €

17 €

59 €

40 €

40 €

40 €

40 €

10 €

40 €

Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena
Kuolema
Ice Card maksu yhteensä
(vakuutuksellinen)
Ice Card maksu yhteensä (vakuutukseton)

TO
Ice Card

TuplaTurva

35 €

Ohjeet on päivitetty Ringetteliiton kotisivuille osoitteeseen www.ringette.fi.
Uusia Ice Cardeja voi lunastaa tuttuun tapaan Sporttirekisterin kautta.
Lopuksi vielä kaikille muistutuksena seuraavat asiat:
- Ice Cardia ei voi vaihtaa kesken kauden
- maksettaessa tulee ehdottomasti käyttää oikeaa viitenumeroa
- vakuutuksettoman Ice Cardin lunastaneen tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä
ja koko kauden keskeytyksettä voimassa oleva urheiluvakuutus
Ice Card asioista Ringetteliitossa vastaa Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi (lomalla 20.8.
– 4.9.2010).
______________________________________________________________________________
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B-SM LOPPUTURNAUS JA C-SM TURNAUS 2011
Suomen Ringetteliiton alaisten B -nuorten SM-sarjan lopputurnauksen ja C-nuorten SM-turnauksen
järjestelyhaut ovat nyt käynnissä.
Turnausten ajankohdat:
B nuorten SM-sarjan lopputurnaus

5. – 6.3.2011

(Kaksipäiväinen yhden kaukalon kuuden joukkueen turnaus)

C – nuorten SM – turnaus

25. – 27.3.2011

(Kolmipäiväinen kahden kaukalon avoin turnaus)

Jos seuranne on kiinnostunut jommankumman turnauksen järjestämisestä ensi keväänä, tilatkaa
tapahtuman hakuohjeistukset Ringetteliitosta.
Matti Virtanen 040 740 5750 etunimi.sukunimi@ringette.fi
Haku päättyy perjantaina 30.9.2010 !
______________________________________________________________________________
U16 SHADOW TOURNAMENT NOKIALLA 4.-7.11.2010
MM-kisojen 2010 yhteydessä järjestetään Nokialla kansainvälinen Shadow Tournament torstaista
4. - sunnuntaihin 7.11.2010 välisenä aikana.
Turnaus on tarkoitettu suomalaisille ja kanadalaisille C-juniori (U16) joukkueille, sekä muiden maiden avoimille (open) joukkueille. Turnauksen ideana on tuoda ringeten pariin uusia maita ja tarjota
kansainvälisiä kontakteja mukana oleville joukkueille.
Suomella tässä kymmenen joukkueen turnauksessa on paikka järjestävän seuran Nokian C-juniori
joukkueelle ja kolmelle muulle suomalaiselle C-juniori joukkueelle. Jos olette kiinnostuneita osallistumaan turnaukseen, hae paikkaa lähettämällä joukkueen ja yhteyshenkilön tiedot heti osoitteella
Matti Virtanen 040 740 5750 etunimi.sukunimi@ringette.fi. Haku päättyy keskiviikkona
15.9.2010!
Jos hakijoita on enemmän kuin kolme, paikat turnaukseen arvotaan alueellista painotusta noudattaen.
Turnauksessa on viiden ottelun takuu ja otteluohjelma on suunniteltu siten että joukkueilla on mahdollisuus halutessaan olla seuraamassa MM-kisojen finaaliotteluita.
Lisätietoja Matti Virtanen 040-740 5750 etunimi.sukunimi@ringette.fi
______________________________________________________________________________
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HYÖDYNNÄ VALMISTA MAINOSTA RINGETTEKOULUN MARKKINOINNISSA
Ringettekoulun markkinointi kannattaa aloittaa nyt heti. Tällä hetkellä lapset vanhempineen valitsevat uusia harrastuksia. Ringette on vielä osin tuntematon laji lapsille ja heidän vanhemmille ja siksi
mainostaminen on meidän lajissa erityisen tärkeää.
Ringetteliitto on tehnyt seurojen käyttöön valmiin A4-kokoisen mainospohjan ringettekoulujen mainostamiseen. Jos haluat hyödyntää ilmaista mainosta, niin ole yhteydessä Ringetteliittoon. Teemme mainoksen teille seuran omalla tekstillä, yhteistiedoilla ja logolla. Lisäksi painamme seuralle
mainoksen valmiiksi ja lähetämme kotiin yhteyshenkilölle (painosmäärä 200–2000 kpl).
Viime kaudella 29 ringetteseuraa hyödynsi mainosta ja niitä painettiin yhteensä 26000 kpl.
Ota yhteyttä Merja Markkaseen etunimi.sukunimi@ringette.fi
______________________________________________________________________________
UUSIEN RINGETTEKOULUJEN KÄYNNISTÄMISTÄ TUETAAN
Viime kaudella seitsemän uutta ringettekoulua aloitti toimintansa. Turun Ringette käynnisti toisen ringettekouluryhmän Kaarinan jäähalliin, EKS Ringette Leppävaaran jäähalliin, Ilves Tesoman jäähalliin ja Helsinki Ringette Hernesaaren jäähalliin. Lisäksi Forssan Palloseuran Juniorit oli tukemassa ringettekoulun käynnistymistä uudella paikkakunnalla Somerolla ja Ringette Walapais ja Järvenpään Haukat yhdessä Sipoossa.
Ringetteseuroja on tällä hetkellä 35. Jotta saisimme jatkossa lisää harrastajia lajin pariin ja
mielekkäitä sarjoja joka alueelle on tavoitteena saada ringette käynnistämään kahdella uudella
paikkakunnalla joka kausi.
Ringetteliitto tukee uuden Ringettekoulun käynnistämistä taloudellisesti 500-1000€, ringettevälineillä (Ringettemailat ja –renkaat 10-30 kpl) sekä valmiilla mainosmateriaalilla.

1. Käynnistä ringettekoulu lähipaikkakunnalle
Jos seurasi lähipaikkakunnalla on jäähalli ja siellä ei ole ringettetoimintaa, niin kannattaa
kartoittaa ovatko jotkut henkilöt seurastanne innostuneet tukemaan ringettetoiminnan käynnistymistä tällä uudella paikkakunnalla.
2. Käynnistä seuraasi toinen ringettekouluryhmä
Isoissa kaupungeissa toimivia ringetteseuroja, joilla on jäävuoroja useissa kaupungin jäähalleissa, kannustetaan käynnistämään uusi ringettekouluryhmä muihinkin jäähalleihin entisen lisäksi. Pienet lapset tulevat harrastuksen pariin usein jäähallin lähistöltä.
Jos seurallasi on kiinnostusta käynnistää uusi Ringettekoulu, ota yhteyttä Ringetteliittoon (Merja Markkanen etunimi.sukunimi@ringette.fi)
______________________________________________________________________________
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RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Selvitä seurasi tarve Ringettekoulunne ohjaajien kouluttamistarpeesta ja ota yhteyttä Ringetteliittoon. Koulutukset pyritään järjestämään lähellä seuraa joko yhden tai muutaman lähiseuran yhteiskoulutuksina.
Seuran on oltava aktiivinen koulutustarpeen informoimisesta. Ringetteliitto järjestää koulutukset
seurojen tarpeiden mukaan.
Koulutus kestää 7h ja maksaa 350€.
Koulutuksen sisältö:
* Ringettekoulun markkinointi ja organisointi
* Ohjaajan rooli
* Lapsi ohjattavana
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti
* Luistelutaidon opettaminen ringettekouluikäisille
* Leikkien hyödyntäminen opetuksessa
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun järjestämisoppaan ja ohjaajaoppaan.
Sovitut Ringettekoulun ohjaajakoulutukset
- 29.8.2010
Klaukkala klo 14-21
- 17. - 18.9.2010
Järvenpää pe klo 18-21 ja Kellokoski la 10.30 – 14.30
- 19.9.2010
Valkeakoski
______________________________________________________________________________
G-C JOUKKUEIDEN PALAUTETTAVA PELISÄÄNNÖT 1.10. MENNESSÄ
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on palautettava pelisäännöt 1.10.2010
mennessä netistä löytyvällä lomakkeella.
Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja niiden palauttaminen on ehto aluesarjaan osallistumiselle.
Pelisäännöt palautetaan sähköisesti
Lasten ja aikuisten pelisäännöt palautetaan sähköisesti Nuoren Suomen nettisivuilta löytyvällä
sähköisellä lomakkeella.
http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot
Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten ja nuorten
ringette. Lasten urheilu ei ole kopio aikuisten urheilusta. Ringette on lapsille leikkiä, yhdessä oloa,
kaveruutta ja kasvamista turvallisessa ympäristössä, josta aikuinen on vastuussa. Jokainen lapsi
on yhtä arvokas ja jokaiselle lapselle pelaaminen on yhtä tärkeä kokemus.
Ringette voi lajina olla ylpeä siitä, että pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C -juniorijoukkueessa.
G-D -juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt erikseen lasten kesken (lasten
pelisäännöt) ja aikuisten kesken (aikuisten pelisäännöt).

5

SEURAPOSTI 2010
19.8.2010

C-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt nuorten kesken (nuorten pelisäännöt).
B-junioreissa on suositeltavaa sopia pelisäännöt nuorten kesken.
Pelisääntömateriaalit auttavat keskustelujen pitämisessä
Nuoren Suomen pelisääntösivuilta löytyy valmista materiaalia pelisääntökeskustelujen läpiviemiseen, http://www.nuorisuomi.fi/pelisaantomateriaalit.
Jos et aikaisemmin ole ollut mukana tekemässä pelisääntöjä, niin apua ja ohjeita pelisääntökeskustelujen pitämiseen saa Markkasen Merjalta Ringetteliiton toimistosta.
______________________________________________________________________________
TULE MUKAAN MM2010 KISOJEN JÄRJESTELYIHIN 1. – 6.11.2010
Ringeten MM-kisat pelataan siis Tampereella Hakametsän jäähallissa 1.- 6.11.2010. Vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan eri tehtäviin. Tämä on todennäköisesti ainutkertainen mahdollisuus osallistua ringeten MM-kisojen toteuttamiseen. Kisat oli viimeksi Suomessa vuonna 2000 Espoossa ja
seuraavan kerran ehkä taas vasta 9-10 vuoden kuluttua, jolloin tapahtumapaikka on varmaankin
muu kuin Tampere. Kisaviikolla tarvitaan erityisen kipeästi kortillisia mies- ja naispuolisia
järjestysmiehiä!
Edut ja ilmoittautuminen
Vapaaehtoiset toimijat saavat (ainakin) seuraavat edut.
• MM-kisatakki tai fleece (jonka saa siis omaksi)
• yksi lämmin ateria/päivä
• 2 vapaalippua (päivälippua)
Ilmoittaudu heti pekka.karvinen”at”hotmail.com sisällyttäen sähköpostiin seuraavat tiedot:
Nimi:
Sähköpostiosoite:
Kännykkänumero:
Päivät ja kellonajat:
Tehtävä(t), johon haluan:
Kielitaito:
______________________________________________________________________________
JÄRJESTÄ RINGETEN KOKEILUTAPATUMA
- SAAT SIIHEN VALMIIN MATERIAALIN JA TALOUDELLISEN TUKEA
- HYÖDYNNÄ MM-KISOJEN JULKISUUS
Seuran on hyvä markkinoida toimintaansa paikallisesti joka kausi usealla tapahtumalla saadakseen lisää harrastajia seuraan.
Markkinointia kannattaa tällä kaudella sijoittaa ainakin ringeten MM-kisojen aikoihin.
Esim. heti MM-kisojen jälkeen. Näin seura pystyy hyödyntämään MM-kisojen tuomaa
julkisuutta.
Ringetteliiton Lajinlevitystyöryhmä on päättänyt seuroille annettavasta tuesta ensi kaudella pidettäviin seurojen järjestämiin ringeten kokeilutapahtumiin. Tukien saaminen edellyttää seuralta Ice
Gardien lunastamista!!
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Tukimuodot:
1. Koulutapahtuma
2. Kaveripäivä ringettekoululaisille, G- ja F-junioreille
3. Kaveriturnaus F- ja E-ikäisille

Tukimuodot
Koulutapahtuma

Tuki €
50 - 500€

Kutsukortti
Valmiit tuntimallit RK ja F
Ringettehuivi jokaiselle osallistujalle

Kaveripäivä RK-F

Kaveriturnaus F- tai E-junioreille

Materiaalituki
10 mailaa ja 10 rengasta koululle
Ringettevihko oppilaille
Opettajan opas opettajille
Valmis pohja lehtijuttuun
Valmis tuntimalli

50- 500€

1. Koulutapahtumat
Seura järjestää paikkakunnan esikouluikäisille ja/tai 1-4 -luokkalaisille koulupäivän aikana
koulutapahtuman. Tapahtumassa koululaiset pääsevät ryhmittäin jäälle kokeilemaan ringetteä. Ringetteliitto lahjoittaa koululle 10 ringettemailaa, 10 ringetterengasta, Opettajan oppaan sekä Ringettevihkon osallistuville lapsille. Lisäksi seuraa tuetaan taloudellisesti tapahtuman järjestämisessä.
2. Ringeten kaveripäivä
Seuran ringettekoulu ja/tai F-juniorit järjestävät yhdessä tai erikseen lasten kavereille kaveripäivän. Ringetteliitto antaa seuroille käyttöön ringettepostikortteja, joilla kaverit kutsutaan
kaveripäivään. Lisäksi jokainen osallistuja saa Ringettehuivin. Ohjaajille on valmis tuntimalli
jäälle kaveripäivän pitämiseen.
3. Ringeten kaveriturnaus
Seuran F- ja/tai E-juniorit järjestävät muiden alueen seurojen kanssa yhdessä kavereilleen
kaveriturnauksen. Turnaus pelataan poikkikentän peleinä. Ringetteliitto tukee tapahtumaa
taloudellisesti.
______________________________________________________________________________
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