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Nyt on miekkailukursseja tarjolla! Oulun miekkailuseuran kurssitarjonta on alkaneella kaudella
ennätysmäisen laaja. Salilla pidettävien aikuis- ja perhekurssien, lasten lyhytkurssien sekä
historiallisen miekkailun kurssien lisäksi seura tarjoaa miekkailukursseja myös Limingassa ja
opiskelijoille Linnanmaan liikuntahallissa. Syyslomaviikolla (vko 43) on tarjolla lasten päiväleiri,
josta löytyy vauhdikasta tekemistä alakouluikäisille koko viikoksi, jos vanhempien loma ei satu
samaan aikaan!
Lisätietoa OMSin kurssitarjonnasta osoitteessa http://alkeiskurssit.oulunmiekkailuseura.fi
Limingan miekkailukurssin esitteen löydät sivulta http://pdf.oulunmiekkailuseura.fi/liminka tai voit
lähettää sähköpostia osoitteeseen: 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
Miekkailusta Kemissä voi kysyä Gautier Baudryltä osoitteesta
gautier.baudry@oulunmiekkailuseura.fi ja Kajaanin harjoittelusta Josefiina Hökältä osoitteesta
josefiina.hokka@oulunmiekkailuseura.fi
Ja mukaan pääsee myös yksityistuntienkin kautta, jos kurssiajankohdat eivät sovi sinulle!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen miekkailemaan@oulunmiekkailuseura.fi

Tervetuloa mukaan!

Yksityisopetusta tarjolla! Harjoittelujärjestelmää täydennetään erillisellä yksityisopetuksella. Lue
lisää yksityisoppitunneista http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2195

Syksyn 2017 miekkailukilpailut
Oulussa järjestetään syksyllä kaksi
sisäistä miekkailukilpailua sekä
kansallinen Polar-miekkailukilpailu.
Lisäksi muualta Suomesta kannattaa
katsastaa mm. floretin SM-kisat,
Ylioppilasmiekkailijoiden juhlakisat
(joiden yhteydessä myös nuorten
floretin SM-kisat), veteraanien SMkilpailut ja muutamia muita kilpailuita!
Kisat Oulussa
Kisakalenterin Oulussa näet oheisesta
kuvasta. Muista ilmoittautua
ennakkoon ja hankkia lisenssi!
Kisat muualla Suomessa
YM juhlakilpailu 4. – 5.11., Hki
Nuorten floretin SM 4.11., Hki
Veteraanien SM 11. – 12.11., Hki
Floretin SM 9. – 10.12., Hki
Ilmoittautumislistat kisoihin seuran
salilla olevaan listaan tai sähköpostitse
ilmot@oulunmiekkailuseura.fi
Oulun Miekkailuseuran syyskausi on
alkanut! Harjoitukset pyörivät tutulla
aikataululla arkisin ja sunnuntaisin, ja uusia harrastajia otetaan mukaan kursseilta pitkin syksyä.
Harjoitusten syysaikataulu on voimassa 14.8.–20.12., minkä jälkeen siirrytään joulutauolle
loppiaiseen saakka. Syyslomaviikolla 23.–29.10. ei järjestetä lasten harjoituksia, eikä myöskään
itsenäisyyspäivänä 6.12. Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2204
Uusi lisenssikausi on alkanut, ja sen myötä liitossa on otettu käyttöön uusi SuomiSportjärjestelmä, jonka kautta hankitaan niin harrastaja- kuin kilpailulisenssitkin. Uuden järjestelmän
luvataan olevan entistä helppokäyttöisempi. Mukana on tuttuun tapaan OP Sporttiturva vakuutus, joka antaa kattavan turvan lisenssin ostajalle. Lue lisää vakuutuksesta vakuutuksen
tuoteselosteesta! Jos sinulla on oma vakuutus etkä hanki SporttiTurvaa, oman vakuutuksesi tiedot
on ilmoitettava lisenssin oston yhteydessä. Vain viikon voimassaoleva TryOut-lisenssi on myös
edelleen tarjolla erityisesti kauden loppupuolen tapahtumia ajatellen.
Edullisen harrastelisenssin hinta on aikuisille 20 euroa ja nuorille ja lapsille 10 euroa.
Harrastelisenssillä ei pääse kilpailuihin, mutta se on helppo korottaa SuomiSportissa
kilpailulisenssiksi myös kesken kauden. Osta lisenssi SuomiSportista.

UUTISET:
Ensimmäiset miekkailutreenit Limingassa järjestettiin 2.syyskuuta. Treenien suosio yllätti
järjestäjät: lähes neljäkymmentä kiinnostunutta oli paikalla tutustumassa lajiin
miekkailuvalmentaja Carolina Sanchon, harjoitusten puuhamiehen Mika Heiskarin ja apuohjaajina
toimineiden liminkalaisnuorten johdolla. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2207

Oulun miekkailuseuran yhteystiedot
www.oulunmiekkailuseura.fi
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Puhelin
045 8997710
Seuraa meitä:
Facebookissa:

https://www.facebook.com/oulun.miekkailuseura/
Instagramissa:
https://instagram.com/oms_tagram/?ref=badge

