Seurauutisia – syksy 2018
Nyt on kesä lepäilty. Kaikki ovat täynnä tarmoa ja uuden peli- ja treenikauden odotusta. Nopeimmat ehtivät
jo aloittaa kilpailukauden KaaSun juhlakisoissa Littoisten Monnarilla. Turnauksessa koettiin monia
onnistumisia. Kirkkain onnistuja oli Valtteri Nieminen, joka voitti turnauksen neljännen kerran peräkkäin.
Tästä löydät joitakin syksyn merkittävimpiä tapahtumia. Käy merkkaamassa kalenteriisi ja tule mukaan!
Tsemppiä syksyyn!

Jos aiot kilpailla kaudella 2018-2019, hankki lisenssi heti kauden alkaessa






Kilpapelaajat ostavat itse lisenssin
Osto tehdään Suomisport.fi-sivulta. Samalla voit hankkia Sporttiturva-vakuutuksen.
Turnauksiin jokainen pelaaja ilmoittautuu Tournamentsoftwaressa itse. Lisenssitön pelaaja ei voi
ilmoittautua SSuL:n hyväksymiin kilpailuihin
Tarkat toimintaohjeet linkkeineen löytyvät www.clear.fi Linkit-sivulta.
pelkästään Lounasulan juniorikilpailuihin osallistuvat pelaajat eivät tarvitse lisenssiä

Jäsen- ja treenimaksut tulevat maksuun syyskuun aikana
Ensimmäinen junnujen Lounasulka-turnaus pelataan su 16.9. Kilosportissa
Jos haluat kokeilla kisailua oman tasoisiesi pelikavereiden kanssa, etkä vielä ole uskaltanut kokeilla, nyt
kannattaa tulla kokeilemaan. Kerro valmentajallesi, jos haluat osallistua.
Tuleva syksy on melkoinen unelmasyksy pienimmille pelaajille, sillä seuraavat Lounasulat pelataan Turussa
27.10. ja Kaarinassa 15.12. Ei siis tarvitse lähteä kauas kokeilemaan kilpapelien huumaa.

Koko perheen seurapäivänä 29.9.2018 Aktialla voit tutustua välineisiin ja tilata pelivaatteita
Clearin kansallinen

poolikisa Jarkko Nieminen Areenalla 20.-21.10.2018

on jälleen kerran pääsponsorina turnauksessamme. Tälläkin kertaa myös pienemmällä panostuksella
on mahdollisuus tukea seuran toimintaa. Voit esimerkiksi hankkia yrityksellesi NIMIKKOKENTÄN
turnaukseen (100 €/kenttä).
Myös muun tyyppinen näkyvyys on mahdollista:
 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)

Syksyn ehdoton huipputapahtuma on yhteinen pelireissu Sollentuna Openiin, Ruotsiin
16.-19.11.2018.
Retkelle lähdetään useamman autokunnan voimin perjantai-iltana. Hyvin nukutun laivayön jälkeen matka
jatkuu autoilla pelipaikalle Tukholman kupeessa olevaan Sollentunaan. Pelien lomassa, illalla sekä laivalla
käydään yhdessä syömässä tai shoppailemassa. Paluumatkalle lähdetään sunnuntai-iltana. Retkestä tulee
myöhemmin lisätietoja. Pienimpien pelaajien ja/tai heidän vanhempiensa matkasta kannattaa jutella Jukan
kanssa! Nimenhuudossa voit jo ilmoittautua!

Välineiden hankinnassa sekä välineongelmissa kannattaa kääntyä valmentajan puoleen
(mailojen jänteiden korjaukset, gripin vaihdot sekä sulkien ostot)
Clearin tärkein infokanava - www.clear.fi ja kilpapelaajille http://clear.nimenhuuto.com/

