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Lapsille päiväleirejä kesällä. Oulun Miekkailuseura järjestää kesällä 6–12-vuotiaille lapsille päiväleirejä,
joissa kesälomalaiset pääsevät tutustumaan miekkailuharrastukseen aktiivisen päivätoiminnan merkeissä.
Kesä–heinäkuun vaihteen leirillä on vielä tilaa. Tervetuloa mukaan! Lisätietoa kurssitarjonnasta osoitteessa
http://alkeiskurssit.oulunmiekkailuseura.fi
Yksityisopetusta tarjolla! Oulun Miekkailuseurassa siirryttiin vuoden 2014 alusta pitämään valtaosa
miekkailuopetuksesta yksityistuntien sijaan ryhmäoppitunteina. Nyt kun nykyinen harjoittelujärjestelmä on
saatu vakiinnutettua, aletaan sitä jälleen täydentää erillisellä yksityisopetuksella. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2195

Vuoden 2017 miekkailuleirit:





Kesäkuussa Pisan matka. Lisätietoja myöhäisherännäisille antaa seuran pj. Jani Kotikangas
29.7. –9.8. kaudenaloitusleiri Oulussa
29.–30.9. (alustava pvm.) leiri Polar-miekkailukilpailun yhteydessä
21.–29.10. syyslomaviikon Pisan matka

KISOJA:
Oulun Kesäkisat 10.–11.6. Satamatien salissa. Viikonloppuna kisataan miesten ja naisten kilpailut kalvalla
ja floretilla sekä floretin joukkuekilpailu. Ilmoittautumiset Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään
perjantaina 2.6.! Joukkuekilpailun joukkueet muodostetaan paikan päällä. Lisäksi lasten ja nuorten
kaudenpäätöskisa 20.6. tiistaina.
MUUTA:
OMSilaisille kaksi voittoa Suomen Cupista. Floretti-, säilä- ja kalpamiekkailun Suomen Cupin voittajat
ratkottiin 20.–21.5. Espoon Leppävaarassa. Oululaiset menestyivät odotetusti floretilla, jossa Ouluun tuli
kaksi voittoa, ja finaalipaikkojakin oululaiset olivat vuoden aikana hankkineet reilusti. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2198

Seuran SM-mitalitili avautui! Seuran SM-mitalitili aukesi 20.5. säilän SM-kilpailuissa Espoon, kun
valmennuspäällikkö Teemu Tokola miekkaili SM-pronssille. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2197
Riikalle hienoa kokemusta maailmancupista. Riikka Kähkönen osallistui 10.–11.5. alle 23-vuotiaiden
maailmancupin osakilpailuun Alankomaiden Stadskanaalissa, ja vauhti oli kilpailun tason mukaista:
yhdistettyihin A- ja B-kategorian kilpailuihin floretilla ja kalvalla osallistunut Riikka sai kerättyä arvokasta
ottelukokemusta ensimmäisestä ulkomaankisastaan molemmilla aseilla. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2194
Kansainvälistä kokemusta myös Mikalle, hänen osallistuttuaan veteraanien EM-kisoihin Italian Chiavarissa:
tuloksena pari voittoa alkuerissä ja tiukka uloslyöntiottelutappio. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2199
Luka, Teemu ja Lassi sisäisten voittoihin. 6.–7.5. järjestetyt seuran sisäiset kilpailut sisälsivät kolme sarjaa:
alle 13-vuotiaiden florettikisan, yleisen florettikisan ja yleisen kalpasarjan. Voittoihin miekkailivat Luka
Gasic, Teemu Tokola ja Lassi Syri. Lue uutinen ja tulokset
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2193
Tulevana viikonloppuna jännitetään floretin PM-kilpailujen tuloksia, mukana on nimittäin iso joukko
oululaisia – viikonlopun tulosseurannat löydät täältä:



Yleinen sarja (satelliittimaailmancup):
http://www.fencingworldwide.com/en/competition/13312-16/tournament/
muut sarjat:
http://www.fencingworldwide.com/en/competition/13468-16/tournament/

Salin siivoustalkoot pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina, seuraavat siis tiistaina 6.6. Tule
mukaan!
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Seuraa meitä:
Facebookissa:
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