Oulun Miekkailuseuran uutiskirje 1/2016
UUSI MIEKKAILUKAUSI ON ALKANUT! Ilmoittaudu ryhmiin kirjautumalla seuran jäsensivustolla ja
menemällä ilmoittautumissivulle http://ilmot.oulunmiekkailuseura.fi
TULEVIA TAPAHTUMIA:
Oulun miekkailuseura on mukana Oulun Nuorkauppakamarin ja Oulun kaupungin liikuntapalveluiden
järjestämässä Liikukko nää? -tapahtumassa Oulu-hallissa lauantaina 23.1.
Oulun miekkailuseura järjestää perinteisen Levi Open -kilpailun 30.–31.1. Mukana floretti, kalpa ja alle 17vuotiaiden floretti. Ilmoittautuminen on jo päättynyt.
Seuraava aikuisten viikonloppualkeiskurssi järjestetään 13.–14.2. Lue lisää alkeiskursseista
http://www.oulunmiekkailuseura.fi/alkeiskursseista
Siivoustalkoot seuran salilla lauantaina 13.2. klo 13. Merkkaa tapahtuma kalenteriisi!
Hiihtolomaviikolla matkataan taas Pisaan! Ilmoittautumisia kerätään jo!
UUTISIA:
ENSIMMÄINEN MC-PISTE Oulun miekkailuseuraan! Oskari Taposen kisamatka Lontooseen tammikuun
alussa sisälsi nuorten maailmancupin osakilpailun ja aikuisten satelliittimaailmancupin osakilpailun.
Molemmissa kisoissa Oskari nosti tasoaan aikaisempaan verrattuna: juniorien maailmancupissa hän otti
alkuerässä kaksi voittoa ja eteni uloslyöntiotteluihin, joissa tie kuitenkin päättyi ensimmäiselle eli 128:n
kierrokselle. Alle 20-vuotiaiden MC-kisassa Oskari sijoittui 96:nneksi 124 miekkailijan joukossa. Miesten
floretin satelliittimaailmancupin osakilpailussa sijoitus oli 145:s (160 osallistujaa).
MARIA HIRVELÄ nosti tulostasoaan 17.1. Pisassa järjestetyssä Cadet Circuitin osakilpailussa ja nousi
ensimmäistä kertaa tämän tason kisassa 64 parhaan joukkoon. Lopputuloksena oli Marian 50. sija 127
miekkailijan joukossa ja tähän mennessä paras esitys tämäntasoisissa kansainvälisissä kilpailuissa. Maria
miekkaili samana viikonloppuna myös Montecatinissa järjestetyssä Italian kansallisessa tyttöjen
florettikilpailussa. Tuloksena oli 100. sija 172 miekkailijan joukossa.
TALVILEIRI järjestettiin 2.–6.1. Leirillä oli mukana vuodesta 1994 Italian maajoukkuevalmentajatehtävissä
toiminut Enrico di Ciolo ja kaksi nuorta miekkailijaa Pisan ystävyysseurasta. Italialainen huippuvalmentaja
houkutteli Ouluun valmentajia ja miekkailijoita Helsinkiä ja Kemiä myöten. Mukana olivat myös seuran
omat valmentajat. Tiukka neljän päivän leiri oli hyvää treeniä kisakauden aluksi.
SEURAN SYYSKOKOUS pidettiin 10.12.2015. Seuraa valittiin johtamaan Ruusa Degerman. Alkukauden
Ruusa osallistuu Budapestissä kolmen kuukauden mittaiseen, kansainvälisen miekkailuliiton rahoittamaan
koulutukseen. Seuran varapuheenjohtajana toimii Teemu Tokola ja sihteerinä Anna Lahtinen. Jäseninä
jatkavat Anna-Maria Hietapelto, Anna Lahtinen ja Tero Luokkanen. Uusina jäseninä aloittavat Oskari
Taponen, Riikka Kähkönen, Teemu Tokola ja Timo Hirvelä. Varajäsenenä aloittaa Risto Degerman. Entinen
puheenjohtaja Tanja Tammimies huolehtii seuran rahastonhoitajan tehtävistä.
Johtokunta jakoi ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa jäsenilleen vastuualueet: Tuomarivastaavan
tehtävät kantaa Timo Hirvelä, viestintävastaavana toimii Anna-Maria Hietapelto, Ullmax-tuotteiden ja

muiden vaatteiden myynnin hoitaa Anna Lahtinen, kilpailujen järjestelyistä vastaa Oskari Taponen ja seuran
mainonnasta Riikka Kähkönen.
MAKSUT: Seuran jäsenmaksu korotetaan 50 euroon. Uusilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua.
Kannattajamaksu on tapauskohtainen. Satunnaisia kävijöitä varten päätettiin kertahinnoittelusta 12
euroa/harjoitus. Tällöin jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Kertahinnoittelua sovelletaan myös muiden
seurojen vieraileviin miekkailijoihin.
Maksamattomista laskuista seura alkaa periä viivästyskorkoa. Huolehdi siis ajoissa laskusi maksuun.
Oulun miekkailuseuran yhteystiedot:
www.oulunmiekkailuseura.fi
Sähköpostit:
johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi
valmentajat@oulunmiekkailuseura.fi
Puhelin 045 8997710
Seuraa meitä:
Facebookissa: https://www.facebook.com/oulun.miekkailuseura/
Instagramissa: https://instagram.com/oms_tagram/?ref=badge

