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Kuluvan vuoden toiminta treeneineen ja kilpailuineen on jo päässyt hyvään vauhtiin.
Harjoituskalenteri pysyy pitkälti samana, mutta uudistuksiakin nähdään.
Lue lisää: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2225
Oulun miekkailuseuran 15 ensimmäistä vuotta on saatu kirjoihin ja kansiin!
Käy hakemassa oma kirjasi salilta, maksaa voit kirjan välissä olevalla
tilillepanolomakkeella, hinta vain 20 euroa.
Lue lisää: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2224

UUTISIA:
Oulun Miekkailuseura ja Ruusa Degerman haastajina Urheilugaalassa. PohjoisPohjanmaan urheilugaalassa 26.1. palkittiin ansioituneita urheilijoita ja liikunnan
toimijoita. Vuoden urheiluseura –sarjassa Oulun Miekkailuseura ylsi toiseksi, ns.
haastajasijalle. Maakunnan paras urheilija -sarjassa OMSin Ruusa Degerman sijoittui
haastajasijalle kolmanneksi. Onnittelut!
Seura saa tänä keväänä uusia maajoukkuemiekkailijoita, kun Santeri Ylitervo, Ilmari
Heiskari, Ilkka Saarela ja Eva Hautala nimettiin Suomen maajoukkueeseen nuorten
MM-kilpailuihin Italian Veronaan. Suomen joukkueenjohtajana toimii Oulun
Miekkailuseuran päävalmentaja Javier Menéndez.
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2231
Sisäiset kisat pyörähtävät käyntiin helmikuussa. Vuoden ensimmäiset Merikoskimaljan kilpailut järjestetään 17.-18.2. Tervetuloa mukaan! Tarkista täältä aikataulut:
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2229
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KISAUUTISIA:
Levillä kisattiin jo 20. kerran. Levi Open -kisoja sävytti suru-uutinen, sillä kisojen pitkäaikainen vakiokasvo
ja järjestäjä Lela Whisnant menehtyi juuri kisaviikonlopun alla. Lue kisojen tulokset ja Marja-Liisa
Somerojan muistelut 20-vuotiaasta tapahtumasta: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2230
Solnasta Ouluun 11 mitalia! En Garde Challenge 2018 -kilpailu Ruotsissa oli menestyksellinen
oululaismiekkailijoille. Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2228
Kisakausi avattiin Bratislavassa. Santeri Ylitervo, Ilmari Heiskari, Ilkka Saarela ja Joonas Kotikangas
avasivat vuoden 2018 kisakauden Bratislavassa Cadet Circuit -kilpailusarjan osakilpailussa yhdessä
suomalaisten kalpamiekkailijanuorten kanssa. Kaikissa sarjoissa tuli myös sijoituksia 64 parhaan joukkoon.
Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2226
ALKEISKURSSEJA TULOSSA!
Uusia harrastajia otetaan mukaan! Oulun Miekkailuseuran kurssitarjonta löytyy osoitteesta
http://alkeiskurssit.oulunmiekkailuseura.fi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen miekkailemaan@oulunmiekkailuseura.fi. Mukaan
pääset yksityistuntienkin kautta, jos kurssiajankohdat eivät sovi sinulle! Tervetuloa mukaan!
Limingan harjoituksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta liminka@oulunmiekkailuseura.fi
Yliopiston miekkailukurssi opiskelijoille tiedottaa oman Facebook-ryhmän kautta: Facebook-ryhmä Oulun
yliopiston miekkailukurssille tai voit lähettää sähköpostia valmentajalle
gautier.baudry@oulunmiekkailuseura.fi
Lue lisää yksityisoppitunneista http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2195
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Seuraa meitä:
Facebookissa:
https://www.facebook.com/oulun.miekkailuseura/
Instagramissa:
https://instagram.com/oms_tagram/?ref=badge

