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8/2017
Levi Open Challenge järjestetään 27.–29.1.2018, ja seura matkustaa sinne bussikyydillä! Varatkaa tekin
paikkanne vuoden hauskimmalle miekkailu- ja laskettelureissulle! Ilmoittautumisilla on nyt jo kiire, olkaa
välittömästi suoraan yhteydessä seuran puheenjohtaja Jani Kotikankaaseen:
puheenjohtaja@oulunmiekkailuseura.fi !
Loppiaisleiri Kemissä on myös ihan nurkan takana ja lisätietoja kannattaa tiedustella myös pikimmiten
Gautier Baudryltä: gautier.baudry@oulunmiekkailuseura.fi
Lasten ja nuorten pikkujoulut perjantaina 22.12.2017 klo 17.30 alkaen - myös vanhemmat tervetulleita.
Nyyttärisysteemillä mennään, eli ottakaa jotain tarjottavaa mukaan!
UUTISIA:
Oulun miekkailuseuran 15 ensimmäistä vuotta on saatu kirjoihin ja kansiin ja historiikki on nyt saatavissa!
Käy hakemassa oma kirjasi salilta, maksaa voit kirjan välissä olevalla tilillepanolomakkeella, hinta vain 20
euroa. Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2224
Oulun miekkailuseuran syyskokouksessa 11.12. johtokunnan kokoonpano muuttui osittain uusien jäsenten
myötä. Johtokunnan kokoonpano 1.1.2018 alkaen: Jani Kotikangas (puheenjohtaja), Anna-Maria Hietapelto
(varapuheenjohtaja), Riikka Kähkönen (sihteeri), Teemu Tokola, Marianne Hiltunen, Pekka Auvinen ja Anniina
Honkanen, varajäseninä jatkavat Risto Degerman ja Vladislav Ulanov.
Limingan miekkailijat ovat myös saaneet oman tyylikkään t-paitamallinsa – tavalliset t-paidat 12€, tekniset
t-paidat 20€, saatavilla jatkossa harjoitusten yhteydessä. Rintamerkissä Limingan kunnan logoa on yhdistetty
kolmeen miekkaan.
Huonompia uutisia valmennusrintamalla – Norbert Plissonneau ei valmenna lähitulevaisuudessa puolisonsa
vakavan loukkaantumisen vuoksi. Pikaista paranemista, ja Norbertia odotellaan takaisin aikuisten
harjoituksiin sitten myöhemmin keväällä.
Viikinkimiekkailu osaksi seuran toimintaa – lauantaisin salilla vuokralaisina harjoitelleet viikinkimiekkailijat
tulevat ensi vuonna osaksi seuran toimintaa – mukana on jo muutenkin monta historiallisen miekkailun
harrastajaa ja lisäksi ryhmän valmentaja Harri Hihnalan muuttaessa pois paikkakunnalta on ryhmän
vetäjäksi tulossa seuran historiallisen miekkailun valmentaja Joni Karjalainen.

KISAUUTISIA:
Kaikki mestaruudet Ouluun SM-ksoista! Lista Oulun miekkailuseuran aikuisten Suomen mestaruuden
valloittaneista miekkailijoista kasvoi joulukuussa Helsingissä pidetyissä SM-kisoissa kahdella, kun sekä
miesten että naisten Suomen mestaruudet tulivat Ouluun ja uusille nimille: Ruusa Degerman ja Ilmari
Heiskari voittivat omat sarjansa. Lisäksi Eva Hautala ja Santeri Ylitervo miekkailivat pronssisijalle. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2222 Myös joukkuemestaruudet tulivat Ouluun: miesten ja
naisten ykkösjoukkueet pitivät kiinni suomenmestaruuksista. Ylioppilasmiekkailijat ja Helsingin Miekkailijat
olivat hopealla ja Miekka-Miehet molemmissa sarjoissa pronssilla.
Sisäiset kisat päätökseen. Santeri Ylitervo ja Jussi Hiltunen nousivat korkeimmille korokkeille vuoden sisäiset
kisat päättäneissä yleisissä floretti- ja kalpasarjoissa marraskuun lopussa. Lue lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2220
Limingassa alkusyksystä aloittaneet miekkailijat saivat hienon harjoituskisan marraskuun lopussa, kun Oulun
miekkailuseuran sisäisten kisojen Merikoski-malja-kiertueen viimeinen osakilpailu tälle vuodelle järjestettiin
Limingan liikuntahallissa. Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2219
Oulun miekkailuseuran veteraanijoukkue taisteli viisi mitalia veteraanien SM-kilpailuissa marraskuussa.
Miesten floretin joukkuehopean lisäksi henkilökohtaisia mitaleita saavuttivat säilällä mitaleille taistellut Jussi
Hiltunen
ja
kaikilla
kolmella
aseella
mitalin
napannut
Mika
Heiskari.
Lue
lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2218
Oululaisnuorten syksyn miekkailureissailut saivat huipennuksensa Frankfurtissa järjestetyissä nuorten
florettikilpailuissa. Kisa- ja leirikiertueen päättänyt turnaus menikin oululaiskomennossa, sillä mitaleita ja
voittoja kertyi Ouluun paljon osallistujamääriin nähden. Poikien florettisarjoissa Ilmari Heiskari vei voiton
alle
20-vuotiaissa
ja
Santeri
Ylitervo
alle
17-vuotiaissa.
Lue
lisää
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2215
Mika Heiskari taisteli lokakuun lopussa pidetyissä veteraanien MM-kisoissa Slovenian Mariborissa miesten
floretti- ja säiläkilpailuissa osana isoa Suomen joukkuetta. Lue lisää Mikan hienoista otteluista
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2214
Polar-miekkailukilpailun henkilökohtaisten sarjojen voittajiksi miekkailivat Teemu Tokola ja Ruusa
Degerman, ja naisten parikilpailuna järjestetyssä joukkuekisassa Ruusa otti toisen kultamitalin yhdessä
Helsingin Miekkailijoiden Anna Nuutisen kanssa. Miesten joukkuekilpailussa nähtiin yllätys, kun kisan
kolmanneksi sijoitettu OMSin kakkosjoukkue taisteli voittoon ohi ykkösjoukkueen ja Ylioppilasmiekkailijoiden
joukkueen. Lue koko uutinen http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2212

KEVÄTKAUDEN HARJOITTELU:
Harjoitukset jatkuvat heti loppiaisen jälkeen 8.1. alkaen! Aikataulu on syksyltä tuttu, mutta huomatkaa, että
osalla nuorista miekkailijoista alkaa olla aika siirtyä seuraavan ikäryhmän harjoituksiin. Valmentajien
suosituksia voi kysellä esimerkiksi perjantain pikkujouluissa tai sähköpostitse.
Uusi laskutuskausi alkaa puolestaan jo 1.1., eli laskut lähtevät lähtökohtaisesti samoilla alennustiedoilla ja
ryhmä- ja maksuvalinnoilla kuin syksylläkin heti vuoden alussa. Syksyn alkeiskurssilaisten puolestaan on syytä
ilmoittautua harrastajaryhmiin, jotta saavat vuoden alussa kaikki asiaankuuluvat jäsen- ja harrastusmaksut.
Tarvittavia muutoksia tulevan kauden ilmoittautumisiin voi tehdä 21.12.2017 alkaen.

ALKEISKURSSEJA TULOSSA!
Uusia harrastajia otetaan mukaan jälleen keväällä! Oulun Miekkailuseuran kurssitarjonta löytyy osoitteesta
http://alkeiskurssit.oulunmiekkailuseura.fi - Kevään kurssitarjonta päivittyy sivuille lähipäivinä!
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
Lue lisää yksityisoppitunneista http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2195

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018!

OULUN MIEKKAILUSEURAN YHTEYSTIEDOT:
www.oulunmiekkailuseura.fi
Sähköpostit:
johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi
valmentajat@oulunmiekkailuseura.fi
Puhelin: 045 8997710.

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

