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Pelisääntökeskustelut käynnissä! Oulun Miekkailuseura on Nuori Suomi –sinettiseura, ja siihen liittyen
seura järjestää säännöllisin väliajoin pelisääntökeskusteluja alaikäisille harrastajille sekä huoltajille. Lasten
ja nuorten pelisääntökeskusteluja aloittamista varten salilla on aloitelaatikko, johon kaikkien toivotaan
laittavan omia ehdotuksiaan. Huoltajille puolestaan keskustelut aloitetaan keräämällä ensin ideoita ja
ehdotuksia seuraavalla verkkolomakkeella: https://goo.gl/forms/tpLGO1bKdspuWT872
Varusteasiaa! Limingan miekkailukerhossa on saatu todella positiivisia kokemuksia omien varusteiden
hankkimisesta heti harrastuksen alussa kuukausimaksupohjaisella liisausjärjestelyllä. Varusteet on
tarjonnut leasing-sopimuksella miekkailutarvike.fi ja tätä tarjousta laajennetaan nyt koskettamaan
aloittelijoita myös Oulussa. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta myynti@miekkailutarvike.fi ja lisäksi salille
tulee lähipäivinä tilauslomakkeita, joilla varusteita voi myös tilata.
Uusi valmentaja mukaan toimintaan. Ranskalainen miekkailuvalmentaja Norbert Plissonneau on jatkossa
mukana seuran toiminnassa, erityisesti aikuisten harjoituksissa. Norbertilla on pitkä kokemus
ammattivalmentajana Ranskassa, tervetuloa mukaan seuran toimintaan!
Harjoitukset syyslomaviikolla! Syyslomaviikolla harjoitukset seuraavasti: sunnuntaiharjoitukset normaalisti,
historiallinen miekkailu normaalisti, yhteiset miekkailuharjoitukset kaikenikäisille kello 18 – 20
maanantaista perjantaihin, ja treenit syyslomaviikolla vetää Norbert, sillä sekä Teemu että Javier ovat
reissussa.
Leiri Limingassa syyslomaviikolla! Syyslomaviikolla (vko 43) on suunnitteilla leiri Limingassa: tarkoitus pitää
viikolla päivittäin yksi treeni päiväsaikaan. Lisätietoja voi kysellä Mika Heiskarilta sähköpostitse osoitteesta
liminka@oulunmiekkailuseura.fi

Uusia harrastajia otetaan mukaan jatkuvasti!
 Oulun Miekkailuseuran kurssitarjonta löytyy osoitteesta http://alkeiskurssit.oulunmiekkailuseura.fi
o 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.

Yksityisopetusta tarjolla! Lue lisää yksityisoppitunneista
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2195
Syksyn tärkeimmät kilpailut: Oulussa järjestetään syksyllä kaksi sisäistä miekkailukilpailua ja kansallinen
Polar-kilpailu (14.–15.10.). Lisäksi muualta Suomesta kannattaa katsastaa mm. floretin SM-kisat,
ylioppilasmiekkailijoiden juhlakisat (joiden yhteydessä nuorten floretin SM-kisat) ja veteraanien SMkilpailut. SM-kilpailujen ilmoittautumislistat ovat nyt salilla – ilmoittaudu mukaan! Katso syksyn
kisakalenteri: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2208
Muista ilmoittautua ennakkoon: ilmoittautumiset salilla olevaan listaan tai sähköpostitse
ilmot@oulunmiekkailuseura.fi Ja muista hankkia lisenssi!
UUTISET:
Pronssimitaleita omsilaisille Tukholmasta. Kaikkien aselajien iso nuorten kilpailu, Coupe de Stockholm
kilpailtiin 30.9.–1.10. Tukholmassa. Oululaisista Ruusa Degerman, Eva Hautala ja Ilmari Heiskari saavuttivat
sarjoissaan pronssisijat, ja muillekin tuli hyviä sijoituksia. Onnittelut kaikille!
Riikka edusti OMSia Lappeenrannassa. Riikka Kähkönen avasi kansallisen kilpailukautensa
Lappeenrannassa järjestetyssä ensimmäisessä virallisessa pyörätuolimiekkailukilpailussa. Lue lisää:
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2210
Syksyn kisakausi on avattu sisäisillä kisoilla. Lasten ja yleisen sarjan sisäiset florettikilpailut ja kalpakisa
käytiin 23.–24.9. Lasten kisaan osallistui myös kaksi uutta harrastajaa Liminkaan perustetusta
harrasteryhmästä, vain muutama viikko harrastuksen aloittamisen jälkeen. Suuria yllätyksiä ei nähty, mutta
tiukkoja otteluja koko viikonlopun ajan. Pitkään seuran kisoja käynyt Timo Hirvelä otti ensimmäisen yleisen
sarjan voittonsa kalpakisassa. Lue tulokset: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2209
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