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SARJAPÄÄLLIKÖN TERVEISIÄ
Kulunut kausi oli SM-sarjapäällikön näkökulmasta toiminnantäyteinen ja vauhdikas. Myös jokaiselle
SM-runko-, -jatko- tai -karsintasarjassa pelanneelle joukkueelle talvi oli varmasti ringetentäyteinen,
mutta toivottavasti myös positiivisella tavalla haastava ja mielenkiintoinen yhdeksän kuukauden
rupeama Suomen korkeatasoisimmassa kansallisessa ringettesarjassa.
Syksyllä mittailtiin asetelmia kevään jatko- ja karsintasarjoja varten runkosarjassa, jossa mukana
oli kymmenen joukkuetta. Kaksi kierrosta käsittäneen sarjan päätteeksi jatkosarjaan selviytyivät
seitsemän parasta joukkuetta; kolme loppupään joukkuetta lähti mittelemään tulevan syksyn
runkosarjapaikasta aluesarjoista SM-kaukaloihin mieliviä joukkueita vastaan. SM-sarjan taso oli
kaudella odotetun vaihteleva, mutta samalla se antoi myös viitteitä lajin kehittymisestä Suomessa
kohti vauhdikkaampaa ja viihdyttävämpää ringetteä. Onnittelut vielä kaikille joukkueille, jotka
saavuttivat kaudella tavoitteensa, kokivat onnistumisen elämyksiä ja iloitsivat yhdessä paitsi koko
joukkueen, myös sen yksilöiden kehityksestä!
Omalta osaltani osittain opetteluun ja tutustumiseen kulunut kausi on ohi ja lähden toimimaan
toista kautta tehtävässä uudella innolla ja kirkastuneilla päämäärillä. Uuden kauden kehityksen
painopiste tulee olemaan edellistä kautta tiiviimmin viestintä, erityisesti sen selkeyttäminen,
jatkuvuus ja tavoittavuuden kasvattaminen. Myös sarjatoiminnan rutiinien kehittäminen ja
joukkueiden kanssa tehtävä yhteistyö niin sarjaohjelmien kuin tulostiedottamisenkin kanssa on
tärkeä osa kauden onnistumista ja järjestelmien kehittämistä entistä toimivimmiksi ja kokonaisuutta
palveleviksi. Kiitos erityisesti menneen kauden joukkueiden johtajille hyvähenkisestä yhteistyöstä
ja tervetuloa uusille tuttavuuksille tulevaan kauteen!
SM-sarja pyörähtää uuteen kauteen 14.9. Espoossa järjestettävällä avausturnauksella.
Kaukalonlaidalla tavataan!
Laura Salminen
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RINGETTELISENSSIT KAUDELLA 2007 - 2008
Ringetteliiton hallitus vahvisti kokouksessaan 25.5.2007 lisenssit ja hinnat kaudelle 2007 – 2008.
Hintoja jouduttiin jälleen kerran tarkistamaan Pohjolan kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen.
Samassa tilanteessa on Ringeten lisäksi moni muukin liikuntajärjestö.
Ringetessä sattuu vuosittain todella vähän loukkaantumisia verrattuna moneen muuhun lajiin.
Pohjolan korvaamien loukkaantumisten määrä on laskenut joka vuosi, mutta korvaussumma /
vamma on vastaavasti noussut huimasti. Tämä selittyy osittain kohonneilla lääkäri- ja
hoitokustannuksilla. Toinen merkittävä syy on edelleen se, että osa vakuutuksellisen lisenssin
lunastaneista ei edelleenkään käytä Pohjolan sopimuslääkäriasemia, joiden kanssa on neuvoteltu
hinnat etukäteen. Tulevalla lisenssikaudella tähän toivotaan parannusta ja tiedotusta asian tiimoilta
pyritään tehostamaan myös liiton taholta. Pohjolan edustaja tulee kertomaan alueittain
järjestettävissä tilaisuuksissa vakuutussisällöistä ja korvausasioista. Näissä tilaisuuksissa on
seurojen edustajilla mahdollisuus kysellä kaikkea tähän liittyvää asiantuntijalta.
Seuroissa joukkueiden johtajilla on myös merkittävä osuus tiedon jakamisessa. Joukkueiden
johtajien tulisi jakaa kaikille pelaajille ja heidän vanhemmilleen ohjeet tapaturmien varalta.
Vakuutuksellisen lisenssin lunastaneita tulisi ohjata käyttämään Pohjolan sopimuslääkäriasemia
(lista löytyy sekä liiton että Pohjolan sivuilta).
Vakuutuksettoman lisenssin lunastaneet hoitavat tapaturman hoidon ja korvausasiat omien
vakuutusyhtiöidensä ohjeiden mukaan. Näistä ei ole mitään yleistä ohjetta, vaan jokaisen on
selvitettävä se erikseen oman vakuutusyhtiön kanssa.
Liiton yleiset ohjeet koskevat vain Pohjolan Sporttiturvaa ja T-lisenssin Tupla Turva vakuutusta.
Lisenssikategoriat pysyvät samana tulevalla kaudella, mutta maksettaessa tulee huomioida uudet
hinnat. Seuroissa, joissa on oma sporttirekisterivastaava, hoitaa ko. henkilö kaikkien seuran
pelaajien ja toimihenkilöiden lisenssien ostot keskitetysti. Huomioitavaa on edelleen, että lisenssin
voi vaihtaa kalliimpaan kategoriaan (esim. RK -lisenssistä B -lisenssiksi) vain marraskuun loppuun
2007 mennessä. Tämän jälkeen eivät vaihdokset ole mahdollisia muutoin, kuin lunastamalla
kokonaan uusi lisenssi. Kaikki ohjeet löytyvät liiton kotisivuilta kohdasta ”lisenssit”. Joukkueen
johtajien ja seurojen sporttirekisterivastaavien kannattaa tulostaa ohjeet itselleen tai tallentaa ne
helposti löydettävään paikkaan kauden ajalle.
Lisenssien hinnat, tuoteselosteet ja ohjeet löytyvät päivitettyinä liiton kotisivuilta 1.7.2007.
Seurojen sporttirekisterivastaavien yhteystiedot tulee toimittaa Ringetteliittoon Päivi Reimannille
1.8.2007 mennessä. Uusille sporttirekisterivastaaville pyritään järjestämään koulutusta tarpeen
mukaan.
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KEVÄÄN 2008 C- JA B- JUNIOREIDEN SM-KISAT HAKUUN
Suomen Ringetteliiton alaisten C- ja B -junioreiden SM-kisojen kisajärjestelyhaku on nyt käynnissä.
Kisat pidetään:
C – junioreiden SM
B – junioreiden SM

14. – 16.3.2008
7. – 9.3.2008

Jos seuranne on kiinnostunut SM -kisan järjestämisestä ensi kaudella, tilatkaa hakuohjeistukset,
Ringetteliitto Matti Virtanen 040 740 5750 matti.virtanen”at”ringette.slu.fi.
Haku päättyy perjantaina 10.8.2007
MM -FANIMATKALLA ON JO 25 ILMOITTAUTUNUTTA – muutama lisäpaikka jäljellä
Ringeten MM -kisat lähestyvät. Kisajärjestäjät ovat avanneet tapahtumalle omat sivut osoitteessa
www.worldringette.com. Liput tapahtumaan ovat myös jo myynnissä ja niitä pääsee ostamaan
sekä edellä olevasta osoitteesta että suoraan www.ticketmaster.ca.
Yksittäiset liput suositellaan varattavaksi / ostettavaksi suoraan www.ticketmaster.ca kautta. Kaikki
ryhmävaraukset puolestaan tulee hoitaa paikallisen järjestelyorganisaation yhteyshenkilön kautta
(Rick Brooks, rbrooks@piazzalaw.com ).
Liitto järjestää fanimatkan MM -kisoihin yhdessä Citymatkojen kanssa. Tarkemmat ohjeet alla ja
liiton kotisivuilla tulostettavassa PDF -muodossa.
Ryhmämatka Ottawaan 28.10.- 5.11.2007
Onnistuimme saamaan muutaman huoneen lisää myyntiin. Tällä hetkellä meitä on jo 25 innokasta
fania lähdössä kannustamaan Suomen joukkueen mitaleille. Nyt myynnissä olevat hotellihuoneet
ja lentopaikat ovat myynnissä 29.6.2007 saakka.
Ringeten maailmanmestaruudesta pelataan seuraavan kerran 29.10 - 3.11.2007 välisenä aikana
Kanadassa, tapahtumapaikkana on Ottawa. Lähde mukaan kannustamaan Suomen
menestyksekäs joukkue maailmanmestaruuteen! Lennämme ryhmässä Helsingistä Lontoon kautta
Montrealiin, mistä yhteiskuljetus hotelliin Ottawassa.
Suomen Ringetteliitto järjestää yhteistyössä matkatoimisto Citymatkat Global Oy:n kanssa
ryhmämatkan faneille seuraavin palveluin.
Lennot

28.10.

BA 795
BA 095

Helsinki - Lontoo
Lontoo - Montreal

klo 07.45 - 09.00
klo 15.35 - 18.45

04.11.
05.11.

BA 094
BA 794

Montreal - Lontoo
Lontoo - Helsinki

klo 19.40 - 07.10+1
klo 11.20 - 16.20

BA = British Airways, lentoajat ovat paikallisaikoja
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Majoitus

Econo Lodge Downtown Hotel**
475 Rideau Street
Ottawa ON K1N5Z3
Turistiluokan motellityyppinen majoitus. Hotelli sijaitsee keskustan
alueella lyhyen kävelymatkan päässä ostoskaduista ja nähtävyyksistä.

Hinta

per henkilö jaetussa huoneessa aamiaisella
1185 €

Lisämaksu

225 € yhden hengen huoneesta koko ajalta

Hinta sisältää

-edestakaiset lennot turistiluokassa yllämainituilla aikatauluilla
-majoitus valitsemassanne huonetyypissä aamiaisella,
-lentokenttäkuljetukset välillä Montreal - Ottawa – Montreal
matkakohteessa
-lentoverot ja matkustajamaksut

Hinta ei sisällä

- matkustaja- ja matkatavaravakuutuksia

Hintatakuu

Voimme taata tarjouksessa olevat hinnat 29.6.2007 mennessä tehtäville
sitoville varauksille. Sen jälkeen tehtävät varaukset hinnoitellaan
tapauskohtaisesti.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset tulee Teidän tehdä matkatoimistoon 29.6.2007
mennessä.

Maksut

Matkan varaamisen jälkeen lähettää matkatoimisto matkustajille
vahvistuksen sekä ennakkolaskun, joka on suuruudeltaan 300 € / hlö,
loppulasku matkasta erääntyy maksettavaksi 1.9.2007.
Ennakkomaksun suuruus perustuu lentoyhtiölle sekä hotellille
suoritettaviin maksuihin.

Yhteyshenkilö / Matkan varaaminen
Citymatkat Global
Kasarmikatu 34, 00130 Helsinki
Harri Tiltti
puhelin:09 – 68412 447 tai +358 40 530 1061

SEURAPOSTI 2007

YHTEISTYÖSOPIMUS VIKING LINEN KANSSA HYÖDYNTÄÄ MYÖS
RINGETTESEUROJEN LAIVAMATKAILUA
Ringetteliitto on tehnyt vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen Viking Linen kanssa. Ringetteseurat
voivat hyödyntää sopimusta tarvitsemillaan urheiluryhmien reittimatkoilla ja vapaa-ajan matkoilla.
Viking Linen hinnasto, seurojen jäsenedut sekä varausohjeet ovat sähköisenä liiton kotisivuilla
kohdassa ”yhteistyökumppanit”.
Lisätietoja ja materiaalia saat myös Sari Honkalehdolta.

PALAUTETTA RINGETTESEUROJEN SEURAKOULUTUKSESTA
Ringetteseurojen oma seurakoulutus starttasi Kisakallion Urheiluopistolla 11. – 12.5.2007. Mukana
oli edustajia Lounais-Suomen alueelta kolmesta seurasta.
Koulutuksen toinen erä on 16. – 17.11.2007 - väliin mahtuu lisäksi seurojen tarpeista ja toiveista
rakennetut lähijaksot. Näistä tiedotetaan erikseen seurojen ja alueen toimesta. Ensimmäinen erä
sai paljon kiitosta. Erityisen palkitsevaksi osallistujat kokivat ajatusten vaihdon toisen kanssa,
kehittämiskohteiden ja uusien ideoiden löytymisen sekä innostuksen ja motivaation löytämisen
seuratoimintaan. Seuraavalle jaksolle ja lähikoulutuksiin osallistujat toivovat omista seuroistaan
runsaasti lisää osallistujia. Mukaan toivottiin sekä järjestäjien että seuratoimijoiden puolelta
erityisesti puheenjohtajia ja muita koko seuratoiminnan organisoinnista vastaavia henkilöitä.
Samalla päätettiin, että toiselle jaksolle voidaan ottaa myös muutama uusi seura mukaan.
Lisätietoja saa Jari Tommilalta jari.tommila”at”tie-tiimi.com tai Pauliina Hyvöseltä
pauliina.hyvonen”at”kisakallio.fi.
PÄIVI REIMAN ALOITTI RINGETTELIITOSSA TOIMISTOASSISTENTTINA
Päivi Reiman aloitti ma 4.6.2007 Ringetteliitossa toimistoassistenttina. Päivi vastaa liiton
lankapuhelimesta (09) 32 99 5500 pääsääntöisesti kello 9 -16.00. Päivi tulee osallistumaan myös
mm. liiton järjestämien tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen. Ajankohdista, jolloin toimistolla
ei ole päivystystä, pyritään tiedottamaan liiton kotisivuilla.
Päivin päävastuualueeksi tulee liiton jäsenasioiden hoitaminen, joten jatkossa voitte olla suoraan
häneen yhteydessä kaikissa lisenssi- ja jäsenasioissa. Lisäksi työnkuvaan tulee sisältymään mm.
laskutusta ja toiminnan kehittämistä.
Kaikkien liiton työntekijöiden työnkuvat päivitettyine yhteystietoineen tulevat nettisivuille elokuun
alussa.
Päivin tavoitat siis joko lankapuhelimesta (09) 32 99 5500 tai sähköpostilla
paivi.reiman”at”ringette.slu.fi.
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LIITON NUORTEN RYHMÄ ETSII LISÄÄ NUORIA TIIMIINSÄ
Liiton nuorten ryhmään on valittu tähän mennessä 5 nuorta. Kaikki tähän mennessä valitut nuoret
ovat Etelä- ja Itä-Suomen alueelta. Siksi ryhmä haluaa löytää mukaan vielä pari innokasta nuorta
Lounais-Suomen ja Häme-Pohjanmaan alueilta. Jos tiedät jonkun innokkaan nuoren, joka olisi
kiinnostunut tulemaan ryhmään mukaan, niin ota yhteyttä Merja Markkaseen
merja.markkanen”at”ringette.slu.fi. Nuorten ryhmä kokoontuu 2 - 4 krt vuodessa. Ringetteliitto
maksaa kokoontumisista aiheutuneet kustannukset.
PELISÄÄNNÖT KAUDELLA 2007 – 2008
Pelisäännöt palautettava Ringetteliittoon 1.10.2007 mennessä (F-C -juniorit)
Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten ja nuorten
ringette. Ringette voi lajina olla ylpeä siitä, että pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne
tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten juniorijoukkueessa. 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.
Kilpailo teema jatkuu
Tulevalla kaudella kaikkien ringetessä käytävien pelisääntökeskustelujen yhteisenä teemana on
edelleen Kilpailo. Teeman alla keskustellaan lasten ja aikuisten tunteista peleissä ja harjoituksissa
sekä lapsen fyysisestä kehityksestä. Teema on valtakunnallinen ja sitä tukee Nuori Suomi
Kilpailo -materiaali www.nuorisuomi.fi/kilpailo.
Ringetteliitto järjestää jokaisella alueella pelisääntökoulutuksen, jossa kyseistä aihetta käsitellään
yhdessä joukkueiden valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien kanssa. Jokaisesta F-C joukkueesta tulee ainakin yhden joukkueen toimihenkilön osallistua tilaisuuteen.
Pelisääntökoulutusillan ajankohdat:
Itä-Suomi 11.8.2007 Lapinlahti
Häme-Pohjanmaa syksy 07
Etelä-Suomi 25.8.2007 Tuusula Onnela
Lounais-Suomi 15.9.2007
Lisäksi Nuori Suomi järjestää neljällä eri paikkakunnalla ilmaisen Kilpailo -seminaarin. Seminaariin
ovat tervetulleita kaikki lasten joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat sekä
seurojen puheenjohtajat ja valmennuspäälliköt. Seminaarissa esiintyvät lasten psykologi Tuovi
Keränen ja Suomen jääkiekkomaajoukkueen lääkäri Harri Hakkarainen.
Nuoren Suomen Kilpailo -seminaarit:
10.9.2007 Lahti klo 18.00
19.9.2007 Helsinki klo 18.00
26.9.2007 Kuopio klo 18.00
3.10.2007 Jyväskylä klo 18.00
Lisätietoja: Merja Markkanen etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi
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NUORTEN HARRASTEJOUKKUEEN PERUSTAMISEEN TUKEA
Ringetteliitto tukee 500€ seuroja, jotka aloittavat seurassa uutena nuorten
harrastejoukkuetoiminnan kaudella 2007 - 2008. Tukea voi käyttää esim. välineiden hankkimiseen
ja jäämaksuihin. Seurojen kannattaa nyt keväällä koota kaikki seuran nuoret (C- ja B-juniorit)
yhteen ja kysyä halukkuutta jatkaa pelaamista harrastejoukkueessa. Näin saadaan osa niistä
nuorista jatkamaan harrastusta, jotka suunnittelevat ringeten lopettamista. Harrastejoukkue voi
esim. aluksi harjoitella puolikkaalla jäällä yhdessä seuran mahdollisen Lady-joukkueen kanssa.
Harrastejoukkueeseen kannattaa kysyä mukaan myös aikaisempia vuosina lopettaneita nuoria.
Ensi kaudella nuorten harrastejoukkueille pyritään järjestämään ainakin yksi harrasteturnaus.
Jos seura on kiinnostunut nuorten harrastejoukkueesta, olkaa yhteydessä Merja Markkaseen
merja.markkanen”at”ringette.slu.fi.
MYÖS D-JUNIORIT SIIRTYVÄT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ PELAAMISEEN
- kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus kokea kilpailemisen riemu ja jännitys
Ringette ja monet muut lajit ovat lähteneet kehittämään lasten ja nuorten kilpailujärjestelmiään
"Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten" mukaisiksi. Muutosten tavoitteena on kehittää
kilpailujärjestelmiä niin, että ne huomioivat lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalisen kasvun.
Lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa tulee tavoitella liikunnan iloa ja osallistujien itsetunnon
vahvistumista.
Myös D-junioreiden peleissä pelataan numerojärjestyksessä tästä kaudesta lähtien. Tällä
säännöllä halutaan turvata kaikille mukana oleville lapsille yhtä paljon peliaikaa. Säännön aukoton
noudattaminen on aikuisten vastuulla. Tasapuolinen peluuttaminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki
lapset, jotka haluavat pelissä pelata, otetaan mukaan.

Numerojärjestyksessä peluuttamisen sääntö
Kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä pelaajia on peluutettava ottelussa tasapuolisesti. Tasapuolisen
peluuttamisen (=vaihtojen) tarkkailemiseksi kaikilla kenttäpelaajilla täytyy olla näkyvällä paikalla
varusteissaan vähintään 10 cm korkeat peräkkäiset numerot 1:stä eteenpäin niin monelle, kuin
pöytäkirjaan on pelaajia merkitty. Numerot voivat olla joko erillisissä hihanauhoissa tai pelipaitaan,
näkyvälle paikalle (esim. tarranauhalla) kiinnitettävissä kankaisissa lapuissa. Myös pelipaitojen
pelinumeroita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Käytettäessä pelipaitojen numeroita
numerosarja alkaa pienimmästä numerosta ja jatkuu järjestyksessä. Numerosarjasta voi puuttua
numeroita välistä. Kentälle tulee vaihdossa aina numerojärjestyksessä seuraavat viisi (5) pelaajaa
(F- junioreissa kolme pelaajaa). Peluuttamisjärjestystä voi muuttaa erätauoilla.
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SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Tukea lasten ja nuorten seuratoimintaan
Seurallasi (ja/tai seurasi joukkueella) on mahdollisuus hakea tukea lasten ja nuorten
ringettetoimintaan. Nuori Suomi jakaa tänä vuonna 400 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea
urheiluseuroille. Tukea voi hakea lasten valmentajien osaamisen kehittämiseen, nuorten
harrastetoimintaan, monipuolisen liikunnan toteuttamiseen ja sinettiseuraksi tulemiseen.
Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät netistä Nuoren Suomen sivuilta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki.
Tukea voi hakea toimintaan, joka tapahtuu 1.9.2007 - 31.8.2008 välisenä aikana. Hakuaika
päättyy 15.10.2007.
Mihin ringetteseuran kannattaa hakea tukea?
1. Nuorten harrasteringetelle
- Nuorille, jotka haluavat harrastaa ringetteä ja pelata nuorten harrasteturnauksissa,
ystävyysotteluita muita harrastejoukkueita vastaa ja/tai aluesarjassa esim. nuorten
harrastesarjaa.
- Nuorille, jotka oman ringetteharrastuksen yhteydessä haluavat osallistua ja
vaikuttaa seuran toimintaan, esim. ohjaajina, tuomareina, turnauksen järjestäjinä.
- Nuorten ohjaajien ”ohjaajaklubiin”
- nuorten kouluttamiseen esim. Nuoren Suomen ”Mä oon täällä”-koulutuksella.
- harrastemanagerin (aikuinen) löytäminen seuraan
2. Valmentajien osaamisen lisääminen
- seuran lasten kanssa toimivien ohjaajien kouluttaminen
- valmentajakerhon perustaminen
- seuran sisäisen koulutuksen järjestäminen
- aloittelevien ohjaajien kouluttamiseen
3. Ringeten harjoittelemiseen monipuolisesti
- Joukkueen harjoitusohjelmaan kuuluu esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa jonkin
muun lajin harjoitteleminen tai siihen tutustuminen. Laji voi vaihtua joka kerta tai
sitten voi valita muutaman lajin, jota tehdään useamman kerran.
- monipuolisten liikuntavälineiden hankinta seuraan
- Seura voi perustaa liikuntakerhon alle 12-vuotiaille. Liikuntakerhossa harjoitellaan
perusliikuntataitoja monipuolisesti ja tutustumaan moniin lajeihin.
4. Ringeten sinettiseuraksi tulemiseksi
- Seura voi hakea tukea tullakseen ringeten sinettiseuraksi. Tukea voi käyttää esim.
ohjaajien kouluttamiseen tai seuran toimintalinjan (arvot, toimintatapa, tarjonta)
tekemiseen.
Kerro tuesta seurassasi joukkueille. Autan mielelläni hakemuksen ja hankkeen
suunnitellussa! Merja Markkanen, Suomen Ringetteliitto, nuorisopäällikkö
p. 040 570 7427 (arkisin klo 9.00 – 16.00) tai merja.markkanen”at”ringette.slu.fi.
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UUTTA !!!! RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUSTA SYKSYLLÄ JOKA ALUEELLA
Ringettekoulun ohjaajakoulutus 2007
Nyt uutena koulutustarjontana Ringettekoulun ohjaajille järjestetään koulutusta syksyllä 2007
jokaisella ringeten alueella. Koulutus on osa Ringetteliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen Itasoa.
Ajankohdat:
5.9. ja 8.9. Etelä-Suomen alueella
6.9. ja 9.9. Turku
29.9. Pieksämäki
vko 39 Häme-Pohjanmaan alueella
Sisältö:
* ohjaajan rooli
* lapsi ohjattavana
* ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti
* lajitaitojen ringettekouluikäisille (luistelu ja mailankäsittely ja pelaaminen)
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun ohjaajaoppaan.
Kouluttajat:
Katja Pasanen
Miia Railio
Merja Markkanen

Ilmoittautumiset alueiden koulutusvastaaville.

RINGETTELIITON VÄKI ON LOMALLA SEURAAVASTI
Sari Honkalehto 2.7. – 3.8.2007
Merja Markkanen 20.6. – 22.7.2007
Matti Virtanen 2.7. – 3.8.2007, maalivahtileirillä 5.8. – 9.8.2007
RENTOUTTAVAA JA AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!
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