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Lapsille päiväleirejä kesällä. Oulun Miekkailuseura järjestää kesällä 6–12-vuotiaille lapsille päiväleirejä,
joissa kesälomalaiset pääsevät tutustumaan miekkailuharrastukseen aktiivisen päivätoiminnan merkeissä.
heinä-elokuun 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:
 31.7.–6.8. kaudenaloitusleiri Oulussa, ilmoittaudu salilla olevan listan kautta ja seuraa
tiedotusta
 29.–30.9. (alustava pvm.) leiri Polar-miekkailukilpailun yhteydessä
 21.–29.10. syyslomaviikon Pisan matka
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET:
Hienoa, että luet tämän viestin. Se tarkoittaa, että olet mukana Oulun miekkailuseuran toiminnassa, olipa
roolisi urheilija, valmentaja, vastuuhenkilö, yhteistyökumppani tai urheilijan huoltaja. Kaikki nuo roolit ovat
meille Oulun miekkailuseurassa tärkeitä.
Miekkailukausi saatiin juuri päätökseen, ja se jää historiaan kautena jolloin Oulun miekkailuseurasta tuli
SM-mitaleilla mitattuna Suomen menestynein miekkailuseura. Urheilijamme niittivät mainetta kansallisten
kisojen lisäksi ulkomailla. Eli kaiken kaikkiaan hyvä ja onnistunut kausi. Nyt kun kesäharjoittelu käynnistyi,
on hyvä aika kääntää jo ajatuksia alkavaan kauteen.
Olemme pyrkineet kehittämään seuramme toimintaa läpinäkyvämpään suuntaan, jotta uusilla urheilijoilla
olisi helpompi tulla mukaan toimintaan. Kannustan niin miekkailijoita kuin vanhempiakin aktiivisuuteen ja
rohkeuteen heittäytyä toimintaan mukaan ja osallistumaan. Seuraava hyvä mahdollisuus heittäytymiseen
on kaudenaloitusleiri, jonka järjestämme 31.7.–6.8.2017 seuran salilla Toppilassa.

Leiri on tarkoitettu kaikille urheilumiekkailijoillemme, ja toivon, että mahdollisimman moni ilmoittautuu
paikalle. Eli olipa ikäsi tai taitotasosi mikä tahansa, on tämä leiri tarkoitettu juuri sinulle. Miekkailun lisäksi
leirillä järjestetään muutakin mukavaa tekemistä. Mukaan voi tulla myös osaan harjoituksista, jos on
päällekkäisiä menoja. Tärkeintä olisi kuitenkin osallistua. Tässä toivon erityisesti nuorten miekkailijoiden
vanhemmilta myötämielisyyttä ja kannustusta lasten osallistumiseen. Ilmoittautua voi seuran salilla tai
seuran sivuilla.
Minuun saa olla yhteydessä, jos mieltäsi askarruttaa miekkailuun liittyvät kysymykset. Puhelinnumeroni on
040 512 6606 ja sähköpostiosoitteeni jani.kotikangas@oulunmiekkailuseura.fi.
Kesäisin miekkailuterveisin puheenjohtaja Jani
UUTISET:
Oulun kesäkisat päättivät miekkailun kilpailukauden. Perinteikkäät Oulun kesäkisat käytiin 10.–11.6.
Miesten sarjoissa menestyivät oululaiset, naisten sarjoissa kärkipaikat menivät ulkopaikkakunnille: kalvalla
voiton vei Teemu Tokola Oulun miekkailuseurasta ja Leila Suvantola Pyhän Olavin miekkailijoista, floretilla
Oulun Miekkailuseurasta Oskari Taponen ja helsinkiläisseura Miekka-Miehiä edustava Outi Raudaskoski.
Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2202
PM-kisoista mitaleita Ouluun. Mika Heiskari, Aino Järvinen ja Vilhelmiina Heiskari miekkailivat mitaleille
toukokuun lopussa florettimiekkailun PM-kisoissa Kööpenhaminassa. Heidän lisäkseen myös muut
oululaiset antoivat hyviä näyttöjä osaamisestaan ja keräsivät arvokasta kokemusta. Kisojen toisena päivänä
OMSin edustajien saalis jäi laihaksi, eivätkä hyvätkään esitykset tällä kertaa aivan riittäneet mitalisijoihin.
Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2200 ja
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2201
OMSille uusi arvokisaedustus. Mika Heiskari kilpaili 26.5. ensimmäisenä Oulun Miekkailuseuran
edustajana veteraani-ikäisten arvokisoissa Italian Chiavarissa järjestetyissä Euroopan mestaruuskilpailuissa.
Mika miekkaili 50–59-vuotiaiden sarjassa floretilla. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2199
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