SEURAUUTISIA – KEVÄT 2018
Clearin ATV Eliitti Jarkko-Nieminen Areenalla 24.-25.3.2018
Turnaus tarvitsee sponsoreita. Voit mainostaa hankkimalla yrityksellesi NIMIKKOKENTÄN (100 €/kenttä).
Myös muun tyyppinen näkyvyys on mahdollista, kuten:



mainosmateriaalin jako kisapaikalla (esitteitä, mainoskyniä tai vastaavaa)
mainos seuran www-sivuille (www.clear.fi) kisainfon yhteyteen

Ota rohkeasti yhteyttä - tai anna vinkki mahdollisesta sponsorista! Hinnoista ja sponsoroinnin
yksityiskohdista voi kysellä Esalta (esa.alhoniemi@clear.fi tai p. 041 5177 041).
Pisteidennäyttötalkoot kaikissa Clearin kisoissa
ATV Eliitissä kaikki seuran kilpajunioripelaajat osallistuvat pisteennäyttötalkoisiin. Clear on kuuluisa siitä,
että meidän turnauksissa kaikissa peleissä on aina pisteidennäyttäjä. Säilytetään tuo maine!
Kannattaa muistaa, että pisteidennäyttäjällä on aitiopaikka seurata huippusulkapalloa aivan kentän reunasta!
Myös vanhemmat ovat tervetulleita talkoisiin. Jos pelkäät mennä ensimmäistä kertaa näyttämään pisteitä,
älä arkaile, vaan pyydä joku kokeneempi esim. tuomaripöydältä mukaasi.
Kilpapelaajien leiri pidetään 20.–22.4.2018 Pajulahdessa.
Ilmoittautumisaika umpeutuu 12.3.2018.
Lounasulka järjestää Kisamatkan Finnish Openiin la 7.4.2018
Finnish Open pelataan Vantaan Energia Areenalla. Matka tehdään kimppabussilla. Bussikuljetuksen hinta on
10 €. Liput turnaukseen jokainen matkalle lähtijä hankkii erikseen: aikuisilta hinta ovelta on 10 €, lapset
pääsevät ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen penkkiurheilumatkalle tapahtuu lähettämällä 16.3. mennessä sähköpostia,
mika.valkonen@iki.fi. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta www.losu.sporttisaitti.com.
Lounasulkaa Eurassa 10.3., Perniössä 21.4. ja KiloSportissa 19.5.
Toivottavasti saamme keväällä paljon uusia junnuja kokeilemaan, miltä sulkapallon pelaaminen tuntuu
turnauksissa. Lounasulkaan on helppo tulla kokeilemaan taitojaan.



Lounasulkaan ilmoittaudutaan joko Nimenhuutoon tai Jukalle
ilmoittautuminen päättyy yleensä n. 5-7 päivää ennen turnausta

SULKISLIIGA on RENTO sulkiskisa aikuisharrastajille KiloSportissa 11.3., 8.4. ja 5.5.2018
Turnaus on tarkoitettu aloittelijoille, harrastelijoille sekä jäähdyttelijöille. Clearin aikuisharrastajaryhmälle
turnaus on maksuton. Jokaisessa kisassa pelaajat jaetaan noin 3-4 pelaajan ryhmiin, jossa jokainen pelaa
jokaista vastaan sekä lisäksi mahdolliset jatko- ja sijoitusottelut päälle.
Sulkisliigasta pidetään omaa rankinglistaa, jota hyödynnetään aina seuraavina kilpailupäivinä. Näin pyritään
järjestämään mahdollisimman tasaisia otteluita. Lisätietoja: http://www.kilosport.fi/index.jsp?page=117
Valmennustiimi on luonut oheistreenipankin pelaajien omaehtoista treenaamista varten, käy
kurkkaamassa treenivinkkejä nettisivuilta (Junioritoiminta -> Oheistreenit).
Sulkia voit ostaa treeneissä valmentajilta!
”Menikö mailasta jänteet poikki?” Ei hätää, voit jättää mailan valmentajallesi, niin Jukka korjaa!
Kaikki yllä mainittu ja paljon muuta löytyy Clearin nettisivuilta www.clear.fi sekä Nimenhuudosta
clear.nimenhuuto.com

