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ICE CARDIT KAUDELLA 2011-2012
Kilpailuluvan eli Ice Cardin hinta nousee RK Ice Cardia lukuunottamatta viidellä eurolla ja vakuutusten osuudet nousevat vakuutusyhtiön vaatimuksesta.
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

synt. 1.1.1998 tai
myöhemmin
Ringettekoululaiset

45 €

10 €

Ice Card maksu

OP Pohjolan Sporttiturvan sisältävät vakuutukselliset Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa:
Vakuutuksellinen Ice Card
Vakuutuksellinen Ice Card
maksu yhteensä (suluissa vakuutuksen osuus)

A
Ice Card

BC
Ice Card

DEFG
Ice Card

H
Ice Card

RK
Ice Card

Erotuomari
Ice Card

TO
Ice Card

265 €
(220 €)

120 €
(75 €)

76 €
(31 €)

91 €
(46 €)

20 €
(10 €)

73 €
(28 €)

40 €
(TuplaTurva)

Ohjeet päivitetään Ringetteliiton kotisivuille osoitteeseen www.ringette.fi heinäkuun alussa.
Uusia Ice Cardeja voi lunastaa samasta päivämäärästä alkaen tuttuun tapaan Sporttirekisterin
kautta.
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Lopuksi vielä kaikille muistutuksena seuraavat asiat:
- 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.
- TO Ice Cardilla voi toimia vain joukkueen toimihenkilönä. Mikäli toimihenkilö toimii myös
erotuomarina, tulee hänen hankkia Erotuomari Ice Card.
Uutena toimintona sporttirekisterissä on lisenssin korotus. Tämä mahdollistaa esim. RK Ice
Cardin muuttamisen kesken kauden DEFG / BC Ice Cardiksi. Tarkempi ohjeistus korotuksen tekemisestä lisätään liiton sivuille heinäkuun alussa.
Ice Card asioista Ringetteliitossa vastaa Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
HYÖDYNNÄ VALMISTA MAINOSTA RINGETTEKOULUN MARKKINOINNISSA
Ringetteliitto on tehnyt seurojen käyttöön valmiin mainospohjan ringettekoulujen mainostamiseen.
Jos haluat hyödyntää mainosta, niin ole yhteydessä Ringetteliittoon. Teemme mainoksen teille
seuran omalla tekstillä, yhteistiedoilla ja logolla. Lisäksi painamme seuralle mainoksen ilmaiseksi
(painosmäärä 200–2000 kpl).
Ringettekoulun markkinointi kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen ja aloittaa heti, kun koulut
alkavat.
Ota yhteyttä Merja Markkaseen, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
RINGETTELIITTO TUKEE SEUROJA HARRASTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMISESSA
Ringetteliiton lajinlevitystyöryhmä on päättänyt tulevalla kaudella taas tukea seuroja lajinlevitystyössä. Tukea voi saada koulutapahtumiin, kaveripäiviin, ringettekoulun markkinointiin, uuden ringettekouluryhmän perustamiseen, ringeten kokeilutapahtuman järjestämiseen ja ringeten viemiseen uudelle paikkakunnalle.
Ringeten harrastajien määrä (lisenssit) on kasvanut koko ajan pikkuhiljaa. Uusia seuroja on myös
saatu toimintaan mukaan. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 200 000 lasta ja nuorta, jotka
eivät ole mukana seuratoiminnassa olisi kiinnostunut tulemaan mukaan.
Kaikkien etu on, että saamme lajiin ja seuroihin vieläkin enemmän harrastajia ja uusia seuroja mukaan, jotta esim. kilpailutoiminta olisi entistä mielekkäämpää.
LAJINLEVITYSTUET RINGETTESEUROILLE KAUDELLA 2011 – 2012
Tukien saaminen edellyttää seuralta Ice Cardien lunastamista!! Esim. kaveripäivämateriaalia ei voi
saada ilmaiseksi käyttöönsä Ringettekoululle, jos seura ei ole ottanut olemassa oleville ringettekoululaisille RK-lisenssiä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koulutapahtumat ja kouluturnaus
Kaveripäivä ringettekoululaisille, G-, F- ja E-junioreille
Ringettekoulun markkinointi
Ringettetoiminnan käynnistäminen uudella paikkakunnalla
Ringeten markkinointi naapuripaikkakunnalla
Uusi ringettekouluryhmä seuraan toiseen jäähalliin
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Tukimuodot
Koulutapahtuma
(eskarit ja alakoululaiset)

Tuki seuralle
Liitto maksaa seuralle koulutapahtuman järjestämisavustusta 50-500€
Järjestämisavustus koulutapahtumasta
* 0-50 koululaista max 100€
* 51-150 koululaista max 300€
* yli 150 koululaista max 500€
Liitto lahjoittaa koululle 10 mailaa ja 10 rengasta
Ringettevihko oppilaille
Opettajan opas opettajille
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Valmis tuntimalli ohjaajille

Kouluturnaus
Kaveripäivä RK-E

Ringettekoulun markkinointi

Liitto ja seura sopivat tuesta, joka seuralle maksetaan kouluturnauksen järjestämisestä paikkakunnan kouluille
Kutsukortti, jolla kaveri kutsutaan kaveripäivään
Valmiit tuntimallit kaveripäivään ohjaajille (RK, F ja E)
Ringettehuivi jokaiselle osallistujalle lahjaksi kaveripäivään osallistumisesta
Ringetteliitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen
Ringettekoulumainoksen 200 – 2000kpl
Ringettekoulun esite vanhemmille

Toiminnan käynnistäminen
uudella paikkakunnalla:
Kokeilutapahtuman järjestäminen paikkakuntalaisille
Ringettekoulun käynnistäminen

Ringeten markkinointi naapuripaikkakunnalla
Uusi ringettekouluryhmä
seuran toiseen jäähalliin

Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle Ringettekoulun käynnistämisavustus 500-1000€
Uudelle ringettekoululle 20 ringettemailaa ja -rengasta
Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle käynnistämisavustus 500 - 1000€

Lisätietoja tukimuodoista saa alueiden lajinlevitysvastaavilta tai Suomen Ringetteliitosta Merja
Markkaselta, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
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RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Ringettekoulun ohjaajakoulutusta järjestetään taas syksyllä. 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 450€.
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.
Koulutuksen voi tilata Suomen Ringetteliitosta Markkasen Merjalta, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
I-TASON VALMENTAJAKOULUTUKSET KAUDELLA 2011 – 2012
Ensi syksyn I-tason valmentajakoulutuksen kalenteria suunnitellaan parhaillaan. Jos seurallanne
on tarvetta ja halua organisoida jokin tarjolla olevista I-tason koulutuspäivistä, olkaa yhteyksissä
liiton toimistoon Virtasen Mattiin, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
I-tason valmentajakoulutuksen esittely löytyy osoitteesta
http://www.ringette.fi/fi/Koulutus/I+-+taso+.html
______________________________________________________________________________
SLU:N TALOUSSEMINAARI 10.10.2011
Aiheina mm.
Yleishyödyllisyyden tuntomerkit
Tuloverotus yleishyödyllisessä yhteisössä
Arvonlisäverotus yleishyödyllisessä yhteisössä ha siihen liittyvät erityiskysymykset
Ennakkoperintä ja talkootyö
Suosittelemme tätä koulutusta seurojen puheenjohtajille sekä talous- ja varainhankintavastaaville.
Ohjelma tarkentuu kesälomien jälkeen. Laita päivä kalenteriisi!
_____________________________________________________________________________
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JUNIORIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT KAUDELLA 2011 – 2012
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on pidettävä pelisääntökeskustelut ja palautettava pelisäännöt 1.10.2011 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).
C-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt nuorten kesken (nuorten pelisäännöt).
B-junioreissa on suositeltavaa sopia pelisäännöt nuorten kesken.
Valmiit 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 pyydä tietoa asiasta ja ohjeita
pelisääntökeskustelujen pitämiseen saa Markkasen Merjalta liiton toimistosta, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
RINGETEN SM-AVAUSTURNAUS JA SM-FINAALITAPAHTUMA
Ringetteliiton liittohallitus on 6.6. pidetyssä kokouksessa myöntänyt seuraavien tapahtumien järjestelyoikeudet.
Ringeten SM-avausturnaus järjestetään Tuusulassa 17.-18.9.2011.Turnauksen järjestäjinä toimivat
Sinirenkaat ja Ringetteliitto. Lisätietoja turnauksesta on saatavilla myöhemmin turnausjärjestäjän
kautta.
Ringeten Finaalitapahtuma järjestetään 23.-25.3.2012 Lahdessa Isku-Areenalla. SM-sarjan finaalit
pelataan paras kolmesta. Finaalipelit pelataan perjantaina, lauantaina ja tarvittaessa sunnuntaina
sekä pronssipeli pelataan sunnuntaina. Finaalitapahtuman järjestäjinä toimivat Ringetteliitto ja käytännönjärjestelyistä vastaa Lahti Ringette. Lisätietoja majoituksista ja aikatauluista on saatavilla
elokuussa liiton nettisivujen kautta.
______________________________________________________________________________
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NAISTENPÄIVÄ VIERUMÄELLÄ 8.-9.10.2011
Tule viettämään naistenpäivää ringetteystäviesi kanssa. Tapahtuma pitää sisällään tietoiskuja ravinnosta ja lihashuollosta, tiukkoja treenejä ja lihaskuntotestejä sekä vastapainoksi mukavaa yhdessäoloa ringettenaisten parissa.
Hinta: 2 päivää 110 euroa (sisältää kuntotestit ja täysihoidon / majoituksen 2 hh)
Ilmoittautuminen: 15.8.2011 mennessä Salla Mäkelälle, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
Maksut: Osallistumismaksut maksetaan Suomen Ringetteliiton tilille 139330-101409 15.9.2011
mennessä. Viitekenttään kirjoitetaan oma nimi ja naistenpäivä.
Lisätietoja majoituksista ja aikatauluista on saatavilla elokuussa liiton nettisivujen kautta.
______________________________________________________________________________
RINGETTELIITON JULISTEET TILATTAVISSA
Ringetteliiton uudet julisteet ovat tilattavissa liiton toimistosta elokuusta 2011 lähtien tai tulostettavissa www.ringette.fi/materiaalit.
WCC2011 julisteet ovat tilattavissa liiton toimistosta syyskuusta 2011 lähtien tai tulostettavissa
www.wcc2011.fi.
Tilaukset: Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi
______________________________________________________________________________
TOIMISTO TIEDOTTAA
Ringetteliiton toimisto on suljettu 24.6. – 8.7.2011.
Yleisesti ottaen kannattaa varmistaa puhelimitse ennen paikan päälle saapumista että kaipaamasi
henkilö on toimistolla juuri silloin.
Ringetteliiton toimiston väki on lomalla tai poissa toimistolta seuraavasti:
Salla Mäkelä
Matti Virtanen
Merja Markkanen
Päivi Reiman

13.6. – 23.7.2011
27.6. – 24.7.2011 + laji- ja maalivahtileirillä 27.7. – 31.7.2011
27.6. – 28.7.2011 + kesäleireillä 30.7. – 7.8.2011
27.6. – 8.7.2011, 23.8. – 3.9.2011, 19. – 24.9.2011, 3. – 8.10.2011.

Ringetteliiton lankapuhelin ja faksi on poistettu käytöstä 30.4.. Kullakin toimihenkilöllä on käytössä matkapuhelin, joiden numerot löytyvät Ringetteliiton kotisivuilta.
______________________________________________________________________________
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