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Polar-miekkailukilpailu järjestetään ensi viikonloppuna 1.– 2.10. Oulun miekkailuseuran salilla Satamatie
2:ssa. Sarjoina ovat yleinen floretti ja kalpa, floretin juniorisarjat sekä joukkuekilpailuna avoimet Oulun
mestaruuskisat. Florettisarjat ovat myös Suomen Cupin avauskilpailu.
Muista lisenssi! Lisenssimyynti kaudelle 2016–2017 on avattu, ja nyt on jokaisen harrastajan aika hankkia
harrastaja- tai kilpailulisenssi. Nyt hankittava lisenssi on voimassa elokuun 2017 loppuun saakka. Lue lisää.
Aloita miekkailu! Tietoa eri ikäryhmille ja lajeille järjestettävistä kursseista: Lasten ja nuorten
miekkailukurssit syksyllä 2016. Vielä ehtii mukaan, katso aikataulut verkkosivuilta. Aikuisten kurssit syksyllä
2016, aikataulut verkkosivuilla. Minikurssit 40 vuotta täyttäneille jatkuvat. Historiallisen miekkailun
peruskurssista tietoa verkossa. Nykyaikaisen viisiottelun esittelypäivät verkossa. Jakakaa tietoa kursseista
omissa some-kanavissanne!
Seuran syyskokous pidetään Satamatien salilla 23.11. Laita kokous kalenteriisi!
Siivoustalkoot Satamatien salilla perjantaina 30.9. klo 19.
Syyslomaviikolla EI normaaliharjoituksia, mutta niin harrastajille kuin uusillekin miekkailijoille on tarjolla
leirejä: lasten ja nuorten päiväleirit ja –alkeiskurssit sekä aikuisten iltaleiri- ja alkeiskurssi. Kutsu tulossa
lähiaikoina!
Levi Open järjestetään tammikuun lopulla 27. – 29. tammikuuta, ja seura matkustaa sinne bussikyydillä!
Varatkaa tekin paikkanne vuoden hauskimmalle miekkailu- ja laskettelureissulle! Ilmoittautumislistan
löydät salilta!
UUTISIA:
Ruusa Degerman ja Oskari Taponen miekkailivat viikonloppuna Amsterdamin satelliittimaailmancupin
osakilpailussa. Suomalaisista mukana oli lisäksi Irene Enright. Kauden ensimmäinen kansainvälinen kisa oli
kovatasoinen. Lue lisää.

Petra treenaa Italiassa. Nuorten valmentaja Petra Rousu on paraikaa Italiassa treenaamassa
täysipäiväisesti miekkailua. Lue Petran kommentit reissusta!
Johtokunnan jäsen Riikka Kähkönen osallistui ainoana oululaisena miekkailu- ja viisiotteluliiton
järjestämälle kaudenaloitusleirille Unkarissa Tatan miekkailukeskuksessa. Riikka oli samalla myös ainut
suomalainen pyörätuolimiekkailija leirillä, ja pääsi harjoittelemaan Rion paralympialaisiin suuntaavien
unkarilaismiekkailijoiden kanssa. Lue lisää.
Oulun Miekkailuseuran uusi sali Toppilassa Satamatie 2:ssa otettiin virallisesti käyttöön syyskuun alun
kaudenaloitusleirillä. Uuden salin ilmastointi laitettiin leirillä heti koville, kun 36 miekkailijaa Italiasta,
Espanjasta sekä Tampereelta ja Helsingistä kokoontui käynnistämään uutta kautta. Lue lisää.
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