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SEURAN YHDYSHENKILÖ 2003-04
Seuraposti lähetetään jokaiselle Ringetteliiton jäsenseuralle ja –yhdistykselle (huom!
erotuomarikerhot!)
Seuran yhdyshenkilölle lähetetään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla sähköinen seuraposti
Ringetteliiton toimistosta. Seuraposti sisältää ajankohtaisia ja tärkeitä asioita tapahtumista,
koulutuksista, sääntöasioista, lisenssi- ja vakuutusasioista jne. jne.
Seuran yhdyshenkilön tehtävänä on toimittaa seuraposti eteenpäin oman seuran sisällä seuran
johtokunnalle, joukkueiden johtajille, valmentajille ja muille tahoille, joiden on tärkeää tietää
ajankohtaisista asioista.
Jokaisesta seurasta/yhdistyksestä tarvitsemme YHDEN yhdyshenkilön, jolla on TOIMIVA
sähköpostiosoite!
HUOM!
Jotta tieto tulevalla kaudella kulkisi entistä paremmin ja tehokkaammin Ringetteliiton toimiston ja
seurojen välillä, tarvitsemme seuran yhdyshenkilön yhteystiedot kaudella 2003-04 mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 30.6 mennessä, jotta saamme päivitettyä postituslistamme ajan tasalle.
Lähettäkää:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
KIITOS!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOIMISTO KIINNI OSAN KESÄSTÄ
Ringetteliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja Ringetteliiton kesäleirin vuoksi viikot 26-28 ja 30.
Seuraava seuraposti ilmestyy elokuussa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon. Turnausten
ajankohdat ohessa.
Jos seuranne on kiinnostunut jonkin turnauksen järjestämisestä ensi kaudella ottakaa yhteyttä
Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä turnauksesta, Matti Virtanen
09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

SM-avausturnaus

19. – 21.9.2003 Tuusula Ringette

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 NoU Ringette, Nokia

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Järjestäjänä Itä/Pohjois-Suomen alueet

F-jun. NS-turnaus

4.4.2004 Pelissä Elämä -tapahtumassa

B-jun. SM-turnaus

5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin !!

C-jun. SM-turnaus

12. – 14.3.2004 Järjestäjä avoin !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringeten Valmentajatutkinto 2003-04
Vuoden tauon jälkeen Ringeten valmentajatutkinnon (II-taso) kursseja järjestetään taas. Pitkän
valmistelutyön jälkeen uudistettu II-tason muoto on vihdoin valmistunut ja ensimmäinen tutkinto
starttaa nyt syksyllä.
Tutkinto on tarkoitettu C- ja B- junioreiden sekä SM-sarjajoukkueiden valmentajille, joilla on jo
muutaman vuoden käytännön kokemus valmennustehtävistä. Suosittelen tutkintoa myös niille
valmentajille, jotka ovat aikaisemmin käyneet läpi II-tason yksittäisiä kursseja.
Tutkinto sisältää neljä varsinaista lähiopetusjaksoa jotka jakaantuvat seuraaviin aihepiireihin :
- Johtaminen Valmennuksessa
- Laji-osio
- Fyysinen harjoittelu
Kaiken kaikkiaan tutkinnon laajuudeksi lasketaan 100h. Tutkinto sisältää etätehtäviä, joita suoritetaan
pelikauden aikana oman joukkueen kanssa. Tämän vuoksi osallistujan on oltava aktiivisesti
valmennustyössä mukana kaudella 03-04.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat eri urheiluopistoilla ja osalla lähijaksoista on osallistujina myös
muiden lajien edustajia, tämä rikastuttaa varmasti oppimista.
Viimeinen ilmoittautumispäivä tutkinnolle on perjantai 1.8.2003. Tämä ehdottomana siksi, että
ensimmäiset lähijaksot ovat heti elo-syyskuun vaihteessa.
Tutkinnon organisaattorina toimii Matti Virtanen 040-740 5750 , matti.virtanen@ringette.slu.fi , jolle
siis kaikki tiedustelut ja ilmoittautumiset.
Tutkinnon hinta on 600 € / osallistuja.
Tutkinnon lähi – jaksojen ajankohdat :
Johtaminen Valmennuksessa
22.-24.8.2003
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohja
Ringeten Laji-osio
5.-7.9.2003
Vierumäen Urheiluopisto
Fyysinen harjoittelu:
16.-18.4.04 ja 15.-16.5.04
Varalan Urheiluopisto, Tampere

