Salon Kiekkohait ry
Luistelu – ja kiekkokoulu

Hei kaikki Leijona Luistelu- Kiekkokouluun ilmoittautuneet
Leijona luistelu – ja kiekkokoulun aloitus lähenee. Ensimmäinen kerta la 27.09.2014.
Luistelukouluun (LK) osallistuvat paikalle klo:10.15 (Jää klo: 10.45-11.30)
Kiekkokouluun (KK) osallistuvat paikalle klo: 11.00 (Jää klo: 11.30-12.15)
Tiedoksi vanhemmille ”tuhti” tieto paketti lapsenne harrastuksesta ja meidän toimintaan liittyen.
Ei haittaa, vaikka ette kaikkea heti muistaisikaan, kunhan varustus on oikea
ja mieli on iloinen niin aina voi kysellä lisää paikanpäällä tai lähettää s.postia toimisto@kiekkohait.fi tai
soittaa p. 040 1686400 

TIEDOTTAMINEN / POISSAOLOT
Tapahtumapaikka on SSO - halli tai jäähalli.
Seuraa luistelu - ja kiekkokoulun kalenteria netissä http://www.kiekkohait.fi/joukkueet/kiekkokoulu/kalenteri/
Harjoitusten lopussa ilmoitetaan myös seuraavan kerran aikataulusta tai mahdollisista muutoksista/lisäjäistä.
Poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa erikseen.
Muistakaa käydä ilmoittautumassa kun saavutte hallille! (merkintä oman lapsesi kohdalle listaan oikean
päivän kohdalle)

VARUSTEET
Turvallisuuden takia pakollisia varusteita ovat:
ristikollinen jääkiekkokypärä, kaulasuoja (malli junior / CE- hyväksytty) ja luistimet.
Kiekkokerhoon osallistuville on suositeltavaa hommata jossain vaiheessa syksyn aikana koko varustesetti.
Juomapullo on myös hyvä muistaa ottaa mukaan.
Kiekkohaiden yhteistyökumppanina toimii Intersport Salo, joka tarjoaa luistelu- ja kiekkokerholaisille etuja.
(seura alennus).
Harjoituspaidan jaamme kolmannella kerralla.

LASKUTUS
Maksuton kokeilu on 2 ensimmäistä kertaa. Lähetämme laskut sähköpostilla ensimmäisillä kerroilla ja
halutessaan sen voi maksaa heti tai viimeistään eräpäivänä. Uudet tulokkaat tutustumiskertojen jälkeen
ennen kolmatta kertaa.

MUUTA ASIAA
Luistinten teroitusta on tarjolla myös jatkossa. Seuraa LK-KK nettisivujen ajankohtaista sivuja. (klikkaa
vasemmassa laidassa olevaa luistelu- ja kiekkokoulu palkkia)
Ohjeita varusteista löytyy http://www.kiekkohait.fi/joukkueet/kiekkokoulu/ohjeita/
Valmentajilta ja Intersportin myyjiltä voitte kysellä myös lisää varusteista.
Pelaajakortilla on ilmainen sisäänpääsy Kiekkohait edustuksen 2 Div. peleihin.
Pelaajakortilla saat myös muut edut: http://www.kiekkohait.fi/ylalinkit/jasenkorttiedut/
LK-KK voivat halutessaan osallistua molempiin tapahtumiin mikäli taidot, innostus ja voimat riittävät  (asiaa
voi tiedustella lisää valmentajilta).
Muistakaa tulla ajoissa paikalle ( n. 20-30min ennen jään alkua, joka näkyy kalenterissa).
Turvallisuuden ja hiekan kulkeutumisen estämiseksi vanhempien paikka on katsomossa, ei siis
vaihtoaitiossa.
Tarvittaessa voit osallistua lapsesi kanssa jääharjoitteluun luistimet jalassa.
Luistelu- ja Kiekkokoulun rehtorina toimii Jani Nurmi.
Jos haluat mukaan valmennustiimiin, ota yhteyttä Jani Nurmeen 0400 366 290 / jani.nurmi@kiekkohait.fi

LUISTELU- JA KIEKKOKOULUN AIKANA HALLILLA ON KIOSKI AVOINNA, TERVETULOA !
(tuotto ohjautuu luistelu-kiekkokerhon rahastoon, josta tiedotamme myöhemmin lisää )

Tervetuloa mukaan iloisen ja kehittävän harrastuksen pariin!!
Toivoo: Leijona luistelu-kiekkokoulun väki

Salon Kiekkohait ry
Y-tunnus: 2343795-0

