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ICE CARDIT KAUDELLA 2012-2013
Kilpailuluvan eli Ice Cardin hinta pysyy ennallaan ja vakuutusten osuudet laskevat hieman vakuutuskauden muutoksesta johtuen (1.8.2012 - 30.6.2013 11kk, seuraavana vuonna 1.7.2013 30.6.2014 12kk).
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. 1.1.1999 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

247 €
(202 €)

114 €
(69 €)

74 €
(29 €)

87 €
(42 €)

19 €
(9 €)

71 €
(26 €)

40 €
(TuplaTurva)

Ohjeet päivitetään Ringetteliiton kotisivuille osoitteeseen www.ringette.fi kesäkuun aikana.
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.
Ice Cardia on mahdollista korottaa vuoden aikana sporttirekisterissä. Tämä mahdollistaa esim.
RK Ice Cardin muuttamisen kesken kauden DEFG / BC Ice Cardiksi. Tarkempi ohjeistus korotuksen
tekemisestä löytyy liiton sivuilta (www.ringette.fi -> Ice Card -> FAQ).
Vakuutus tulee voimaan uusin turvin 1.8.2012 kun se on maksettu elokuun aikana. Myöhemmin
maksettaessa vakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuajankohta.
Erillistä Ice Card –korttia ei kaudella 2012-2013 lähetetä, vaan Ice Cardin voimassaolo tulee todistaa maksukuitilla tai seuran sporttirekisterivastaavan sporttirekisteristä tulostamalla raportilla.
Ice Card asioista Ringetteliitossa vastaa Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
HYÖDYNNÄ VALMISTA MAINOSTA RINGETTEKOULUN MARKKINOINNISSA
Seurakohtainen ringettekoulumainos
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). Kun haluat seurallesi mainoksen, niin ota yhteyttä Merja Markkaseen.
Ringettekoulun markkinoinnin ja viestinnän suunnittelupohja
Ringettekoulun markkinointi kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen jo päättyneen kauden keväällä ja aloittaa heti, kun koulut alkavat. Ringetteliiton nettisivuilta löytyy Ringettekoulun markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun valmis pohja, http://www.ringette.fi/fi/Materiaalit/Valmennus.html
Kaveripäivämateriaalit
Ringettekoulun harrastajamäärien kasvattamiseksi kannattaa kokeilla kaveripäivän järjestämistä
ringettekoulussa. Se on hyvä pitää kaksi kertaa kauden aikana, toinen loka-marraskuussa ja toinen
heti vuoden vaihteen jälkeen. Kaveripäivän järjestämiseen saat valmista materiaalia Ringetteliitosta;
kutsukortit, tuntimallin ja ringeten putkihuivit kaikille kaveripäivään osallistuville lapsille.
Ringettekoulun tuntimallit
Hyödynnä valmiita tuntimalleja ringettekoulussa. Tuntimallit on suunniteltu 4-8 -vuotiaille lapsille.
Niistä ohjaajat saavat vinkkejä luistelun perustaitojen harjoittelemiseen leikkien avulla.
Ringettekoulun välinekassi ja 22 leikkiä niihin
Ensi kauden alussa on tulossa uusi tuote ringettekoulujen käyttöön, välinekassi. Kassi sisältää erilaisia välineitä, jotka auttavat lasta oppimaan perustaitoja ja tuovat iloa ja väriä ringettetunneille. Välineiden lisäksi kassiin kuuluu 22 välineillä tehtävää leikkivinkkiä. Tästä tulee lisäinfoa heti kauden
alussa.
Ota yhteyttä Merja Markkaseen, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
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RINGETTELIITTO TUKEE SEUROJA HARRASTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMISESSA
Ringetteliitto tukee taas tulevalla kaudella seuroja lajinlevitystyössä. Tukea voi saada koulutapahtumiin, kouluturnaukseen, kaveripäiviin, ringettekoulun markkinointiin, uuden ringettekouluryhmän perustamiseen, ringeten kokeilutapahtuman järjestämiseen ja ringeten viemiseen uudelle paikkakunnalle.
Ringeten harrastajien määrä on kasvanut koko ajan pikkuhiljaa. Uusia seuroja on myös saatu toimintaan mukaan. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan on vielä 200 000 lasta ja nuorta, jotka
eivät ole mukana seuratoiminnassa, mutta olisivat kiinnostuneita tulemaan mukaan.
Kaikkien etu on, että saamme lajiin ja seuroihin vieläkin enemmän harrastajia ja uusia seuroja mukaan, jotta esim. kilpailutoiminta olisi entistä mielekkäämpää ja joukkueiden muodostaminen olisi
helpompaa.
LAJINLEVITYSTUET RINGETTESEUROILLE KAUDELLA 2012-2013
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

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

Toiminnan käynnistäminen
uudella paikkakunnalla:

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)
Ringeten putkihuivi jokaiselle osallistujalle lahjaksi kaveripäivään
osallistumisesta
Ringetteliitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen
Ringettekoulumainoksen 200 – 2000kpl
Ringettekoulun esite vanhemmille
Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
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Kokeilutapahtuman
järjestäminen paikkakuntalaisille

Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle Ringettekoulun käynnistämisavustus 500-1000€
Uudelle ringettekoululle 20 ringettemailaa ja -rengasta

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 käynnistämisavustus 500 - 1000€

Lisätietoja tukimuodoista saa alueiden lajinlevitysvastaavilta tai Suomen Ringetteliitosta Merja Markkaselta, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
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JUNIORIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT KAUDELLA 2012-2013
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on pidettävä pelisääntökeskustelut ja palautettava pelisäännöt 1.10.2012 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. Katso lisätietoja palauttamisesta Ringetteliiton nettisivuilta
http://www.ringette.fi/index?page=92 (Lapset & Nuoret / Kilpailu ja harjoittelu ja sieltä pelisäännöt kohta).
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 uudistetut Pelisääntömateriaalit auttavat keskustelujen pitämisessä
Nuoren Suomen pelisääntösivuilta löytyy valmista materiaalia pelisääntökeskustelujen läpiviemiseen. http://www.nuorisuomi.fi/pelisaannot
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.
______________________________________________________________________________
TÄHTIPELAAJAT JA FANIKORTIT
Tulevaisuudessa SM- ja Ykkössarjajoukkueet valitsevat kukin keskuudestaan kolme tähtipelaajaa,
joista tehdään fanikortit Ringetteliiton toimesta. Pelaajien kuvia käytetään Ringetteliiton uutisoinnissa
kauden aikana, näin pyritään rakentamaan fanikulttuuria niin seurojen kuin lajin sisällä. Tähtipelaajia
voidaan kutsua myös muiden seurojen tai alueiden omiin tapahtumiin vierailulle kertomaan esim.
omasta urheilijapolusta.
Lisätietoja Tähtipelaajista ja pelaajavalinnoista SM-avausturnauksessa.
______________________________________________________________________________
RINGETEN SM-AVAUSTURNAUS
Ringeten SM-avausturnaus järjestetään Forssassa 15.-16.9.2012.Turnauksen järjestäjänä toimii
FoPS Juniorit ja Ringetteliitto. Lisätietoja turnauksesta on saatavilla myöhemmin turnausjärjestäjän
kautta.
______________________________________________________________________________
SEURAPOSTI 3 / 2012
5.6.2012

5

NAISTENPÄIVÄT KISAKALLIOSSA
Naistenpäivät on tarkoitettu kaikille naisille, jotka haluavat tulla viettämään aikaa ringeten parissa.
Voit olla valmentaja, tuomari, pelaaja tai henkilö, joka haluaa tulla kokeilemaan ringetteä. Laita päivän kalenteriisi ja ilmoittautudu mukaan.
SYKSY 2012 6.-7.10.2012 Kisakallio
KEVÄT 2013 27.-28.4.2013 Kisakallio
SYKSY 2013 5.-6.10.2013 Kisakallio
Sisältö / tapahtuma: 2 jäätä, 2 oheisharjoitusta, inbody- tai pp-ergotesti, vaihtuva teemaluento, harjoitteluvinkkejä ja mukavaa yhdessäoloa rantasaunalla.
Vetäjä: Ringetteliiton kouluttaja
Hinta: 140 €
Ilmoittautumiset: Salla Mäkelä, etunimi.sukunimi@ringette.fi, viimeistään 1 kk ennen tapahtumaa.
Lisätietoja ohjelmasta ja maksuista on saatavilla elokuussa liiton nettisivujen kautta.
______________________________________________________________________________
UUSIA FANITUOTTEITA
Tutustu tuotteisiin liiton sivuilla, www.ringette.fi –> verkkokauppa.
Uutena: Collegehuppari, pitkähihainen golf-paita, pipo ja takiaiset (tarra ja avaimenperä/kännykoru).

_____________________________________________________________________________
TOIMISTO TIEDOTTAA
Liittohallituksen päätöksiä voi lukea liiton sivuilta.
Ringetteliiton toimisto on suljettu 2. – 20.7.2012.
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
21.6. – 28.7.2012
Matti Virtanen
18.6. – 21.7.2012 + laji- ja maalivahtileirillä 28.7. – 1.8.2012
Merja Markkanen 25.6. – 28.7.2012 + kesäleireillä 2.8. – 11.8.2012
Päivi Reiman
23.8. – 1.9.2012
_____________________________________________________________________________

6
SEURAPOSTI 3 / 2012
5.6.2012

