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MM-KISAT TUKHOLMASSA 23.-27.11.2004
Ringeten kahdeksannet MM-kisat pelataan 23.-27.11.2004 Tukholmassa Ruotsissa.
Kisoihin osallistuvat Kanada, Suomi, USA ja Ruotsi. Kisoissa pelataan yksinkertainen runkosarja,
jossa kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kerran. Runkosarjan ensimmäinen ja toinen menevät
suoraa finaaliotteluun, kolmanneksi ja neljänneksi runkosarjassa sijoittuneet joukkueet pelaavat
pronssimitalista.
MM-kisojen otteluohjelma ja ottelupaikat:
ti 23.11. klo 17.00 Ruotsi - Kanada, Åkers ishall, Mariefred
ti 23.11. klo 20.00 Suomi - USA, Åkers ishall, Mariefred
ke 24.11. klo 17.00 Ruotsi - USA, Visättra, Huddinge
ke 24.11. klo 20.00 Suomi - Kanada, Visättra, Hudding
to 25.11. klo 17.00 Ruotsi - Suomi, Solna is
to 25.11. klo 20.00 USA - Kanada, Solna is
la 27.11. 09.00 Pronssiottelu, Visättra, Huddinge
la 27.11. 12.00 Finaaliottelu, Visättra, Huddinge
LIPUT OTTELUIHIN:
Lippuja otteluihin myydään ovelta.
Lippujen hinnat 23.-25.11. pelattaviin otteluihin: 50 kr/ottelu
Pronssi- ja finaaliottelun yhdistelmälippu 150 kr
Lauantain mitaliottelut pelataan hallissa, jonne mahtuu 2000 katsojaa.
Lippuja voi ostaa ennakkoon ainoastaan viikolla pelattavien muiden MM-kisojen otteluiden
yhteydessä.
Lisätietoja MM-kisoista, ottelupaikoista, lipunmyynnistä, kulkuyhteyksistä ottelupaikoille jne. jne. saa
Ruotsin Ringetteliitosta, Helie Bomanilta, +46-70-7466897, helie.boman@swipnet.se tai
helie.boman@posten.se
TAI
Pekka Bomanilta,+46-708186516, pekka.boman@swipnet.se tai pekka.boman@stockholmsakeri.se
-----------------------------------------

Joukkueet valmistautuvat MM-kisoihin harjoitusotteluissa:
perjantaina 5.11. klo 19.30
Etelä-Suomen aluejoukkue – Team Sweden
Espoo, Laaksolahden harjoitusjäähalli
sunnuntai 21.11. klo 12.30
Suomi – Kanada
Turku, Kupittaan jäähalli
Liput ovelta: 10 €
alle 12-vuotiaat lisenssipelaajat seuran pelipaidassa ilmaiseksi.
sunnuntai 21.11.klo 12.30

Nuorten maajoukkue – Team USA
Tuusula, Hyrylän jäähalli
Liput ovelta: 5 €
-----------------------------------

Ringeten MM-kisat marraskuussa Tukholmassa
LÄHDE PORUKALLA KANNUSTAMAAN SUOMI MAAILMANMESTARIKSI!
Ringeten kahdeksannet MM-kisat pelataan 23.-27.11.2004 Tukholmassa Ruotsissa.
Kisoihin osallistuvat Kanada, Suomi, USA ja Ruotsi.
Silja Line tarjoaa ringetteseurallesi erikoishintaisia kisamatkapaketteja MM-kisoihin!
Voit lähteä kisamatkalle Helsingistä tai Turusta, viipyä päivän, kaksi tai kauemmin: voit itse kertoa
toiveesi, Siljalta saat edulliset erikoishinnat ryhmäsi matkalle ringeten MM-kisoihin!
Kerää ryhmä (min. 10 henkilöä) kokoon ja pääset hyödyntämään Siljan tarjoukset ringettefaneille!
Ota suoraa yhteyttä: (muista mainita ringeten MM-kisat)
Silja Line Oy/Liisa Mäkinen
02-335 6310
liisa.makinen@silja.com
------------------------------------KIINNOSTAAKO PELIMATKA RUOTSIIN??
Ringeten MM-kisojen yhteydessä järjestetään Junior Tournament (15 and under)
26.11.2004. Sollentuna, Tukholma
Lisätiedot:
Turnauspäällikkö: Anders Ulfheden, +46 70 5313887, anders@ulfheden.se
Turnaukseen ovat jo ilmoittautuneet joukkueet Kanadasta (Niagara Falls Ringette) ja Ruotsista (SHC
Ringette, Sollentuna) ja Segeltorps IF Ringette.
----------------------------------------------------------------------------------------------------KILPAILUTOIMINNAN II SEMINAARI 14.11.2004
Alla vielä muistutukseksi sähköpostilla 18.10. lähetetty kutsu seminaariin.
Jakelu:
Ringetteliiton hallituksen jäsenille, alueiden puheenjohtajille ja sarjapäälliköille, sinettiseuroille (VG62, Rauman Lukko, Ylöjärven Ilves)ja sinettityöryhmälle.
Lisäksi kutsu kaikille jäsenseuroille yhdyshenkilöiden kautta.
Kutsu Ringetteliiton Kilpailutoiminnan II seminaariin 14.11.2004
Yritämme vielä uudestaan saada väkeä kokoon tämän tärkeän ja vaikeankin asian ympärille eli
16.10. suunniteltu seminaari jouduttiin peruuttamaan, koska ilmoittautuneita oli kolme.
Pohdimme aihetta yli 12- vuotiaiden kilpaileminen ringetessä siis 14.11. klo 11.00 - 14.30
Ringetteliiton toimitiloissa Hämeentie 105 A, Helsinki. Ringetteliiton syyskokous alkaa seminaarin
perään klo 15.00 samassa paikassa.
Kilpailujärjestelmän kehittämistyö jatkuu ja nyt on aika pohtia kilpailemisen muotoja yli 12-vuotiaille.
KILPAILUTOIMINNAN SEMINAARIN AIKA JA PAIKKA:
Sunnuntai 14.11.2004 klo 11.00 - 14.30
Ringetteliiton toimisto, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
OHJELMA:
Klo 11.00 Seminaarin avaus
Klo 11.15 Nuoren Suomen kilpailutoiminnan suositusten esittely
Klo 12.30 Miten yli 12-vuotiaat kilpailevat ringetessä tulevaisuudessa? Esimerkkejä ja aiheen työstöä
Klo 14.30 Seminaarin päätös

Seminaari on maksuton.
Ilmoittautuminen seminaariin 8.11. mennessä Ringetteliittoon, Satu Himberg, 09-5490 3650 tai
satu.himberg@ringette.slu.fi (nimi, seura/alue/liitto, email)
TERVETULOA!
--------------------------------------------------

SYYSKOUKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
VALTAKIRJA LIITTEENÄ
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään sunnuntaina 14.11.2004 klo 15.00, Suomen
Ringetteliiton toimistossa, os. Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kolme
ääntenlaskijaa
 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Valitaan liitolle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi
 Vahvistetaan vuoden 2005 toimintasuunnitelama
 Määrätään vuoden 2005 jäsen- ja muiden maksujen suuruus
 Esitetään alueiden vuoden 2005 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
 Vahvistetaan vuoden 2005 talousarvio
 Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
 Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varamiehet
 Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
 Määritellään miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
 Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen.
Lisätietoja: Marja Miettinen, 09 - 54903600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAATIO PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ KAUDELLA 2004-2005
MIKSI PELISÄÄNNÖT ON TEHTÄVÄ?







tasavertaisempaan ja leikinomaisempaa toimintaan pyrkiminen
avoimuus ja reilu peli: kaikki tietävät yhteiset säännöt ja myös sitoutuvat yhdessä sovittuihin
asioihin. Opitaan vastuuntuntoa ja sitoutumista.
ajatusten herättäminen (lähinnä vanhemmat ja valmentajat/ohjaajat): mikä liikkumisessa on
tärkeää? Esimerkin voima? Mitä muuta liikunnan harrastamiseen liittyy kuin hyvä kunto ja hiki?
Mitä odotamme lapsiltamme? Mitä vaadimme lapsiltamme vai vaadimmeko mitään? Kohtaavatko
vanhempien, lasten ja ohjaajien tavoitteet ja odotukset lapsen harrastamisessa?
sopimuskulttuurin oppiminen ja siihen tottuminen
Ringetteliitto haluaa ohjata joukkueita ja seuroja lapsilähtöisen liikkumisen suuntaan

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT






joukkueen on tehtävä Nuoren Suomen pelisäännöt voidakseen osallistua aluesarjoihin tai/ja
Suomen Ringetteliiton alaisiin turnauksiin ja sarjoihin
Pelisääntömateriaalia voi tilata Nuoren Suomen toimistosta (09-3481 2000,
merja.markkanen@ns.slu.fi tai tulostaa osoitteesta www.nuorisuomi.fi). Materiaali on maksutonta;
toimituskulut maksaa tilaaja.
Pelisääntökeskustelujen vetämiseen on myös saatavana materiaalia Nuoren Suomen toimistosta
(kts. tiedot yllä).
SLU:n aluetoimistot (ESLU, HLU, LIIKU, PLU jne. ) tarjoavat koulutusta pelisääntökeskustelujen
vetämiseksi.

Ketkä tekevät Pelisäännöt?





D-juniorijoukkueet ja sitä nuoremmat kirjaavat kaksi sopimusta: joukkueenjohto, ohjaajat,
valmentajat ja huoltajat sekä lapset sopivat yhdessä omat säännöt joukkueelle, lisäksi ed.
mainituissa ikäluokissa joukkueenjohto, ohjaajat, valmentajat ja huoltajat sekä lasten vanhemmat
sopivat omat pelisäännöt toiminnalleen
C-juniorijoukkueet: joukkueenjohto, ohjaajat, valmentajat ja huoltajat sekä pelaajat sopivat
yhdessä säännöt joukkueelle. Tässä ikäluokassa pelisäännöt vanhempien kanssa ovat
suositeltavia.
B-juniori- ja naisjoukkueille pelisääntöjen tekeminen on suositeltavaa; ei kuitenkaan edellytys
sarjoihin osallistumiselle

Pelisääntösopimusten voimassaolo ja seuranta






Pelisääntösopimukset tehdään yhdeksi kaudeksi kerrallaan; uudet keskustelut käydään jokaisen
kauden alussa
Pelisääntösopimukset palautetaan Ringetteliiton toimistoon (Suomen Ringetteliitto, Satu
Himberg, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki) mieluiten ennen joukkueen ensimmäistä
aluesarjaottelua, kuitenkin viimeistään 31.12.2004 mennessä. (Ringetteliitosta tiedot menevät
myös Nuoreen Suomeen!)
Ringetteliiton toimisto toimittaa pelisäännöt tehneiden joukkueiden tiedot alueille aluesarjoja
varten
Kauden päätyttyä joukkueet käyvät palautekeskustelun myöhemmin toimitettavan
palaute/seurantalomakkeen pohjalta. Palautelomake palautetaan alueelle, joka toimittaa paperit
keskitetysti Ringetteliittoon.

VALMENTAJAKOULUTUKSET MARRAS- JOULUKUUSSA
I – tason koulutuksia (Laji I –osioita) on ehditty pitämään syksyn aikana jo Uudessakaupungissa sekä
Lahdessa. Molemmat tapahtumat olivat erittäin onnistuneita. Yhteenlaskettuna juniorivalmentajia oli
näissä kahdessa koulutuksessa 38 kpl ja kysyntää koulutuksille on edelleen. Nyt vuorossa ovat
Häme – Pohjanmaan sekä Itä – Pohjois Suomen alueet :


Laji I osio 6.-7.11.2004 Lapinlahdella, 50 €
Ilmoittautumiset Kirsi Kanerva, 0400-646 153 tai kirsi_kanerva@hotmail.com

 Laji I osio 4.-5.12.2004 Ylöjärvellä, 50 €
Ilmoittautumiset Kimmo Kalliomäki, 040-737 1756 tai kimmo.kalliomaki@pilkington.fi
Samoten Laji II osioita ollaan järjestämässä. Laji II osiot ovat suunnattu enemmän D- ja Cjuniorivalmentajille. Kurssien lopulliset varmistetut tiedot ovat vielä haussa, joten tarkemmat tiedot
löydätte alueiden netti sivuilta heti kun ne varmistuvat.
 Laji II osio Etelä-Suomen alueella viikolla 49,

Lisätietoja Kirsi Lehtonen kirsi.lehtonen@kolumbus.fi, 050 – 558 1087


Laji II osio Lounais-Suomen alueella pidetään Raumalla viikolla 51
Lisätietoja Lippo Peltonen 050-523 2239

FINAALITAPAHTUMA 9.-10.4.2004, VANTAALLA
UUTTA E-JUNIOREIDEN TURNAUS
Pelissä Elämä –tapahtuma saa jatkoa vuonna 2005 järjestettävällä finaalitapahtumalla. Tapahtuma
järjestetään 9.-10.4.2005 Valtti Areenalla, Vantaan Tikkurilassa. Perinteiseen tapaan tapahtumassa
ratkaistaan naisten mitalien kohtalot. Tapahtumaan on otettu uutena ohjelmaan E-junioriturnaus, joka
pelataan lauantaina. Turnaus on tarkoitus pelata perinteisestä hivenen erilaisella tavalla. Myös
mukana tuleville vanhemmille on suunniteltu ohjelmaa. Sunnuntaina pelataan lady turnaus ja
mahdollinen alueellinen F- ja RK – turnaus.
Tapahtuman järjestelyjä varten perustetaan uusi projektiryhmä. Jos olet kiinnostunut asiasta tule
mukaan järjestämään ringeten suurinta tapahtumaa. Ota yhteyttä Marja Miettiseen
(marja.miettinen@ringette.slu.fi) ja kysy asiasta lisää. Tapahtumasta kerrotaan tarkemmin
seuraavassa seurapostissa ja ringettelehdessä.

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
14.11.2004. Kokouspaikkana Suomen Ringetteliiton toimisto, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

Valtakirjat kerätään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 15.00.

