HARJOITUSKAUSI SAATU HIENOSTI ALKUUN!

Olen käynyt seuraamassa eri ikäluokkien harjoituksia ja hienosti olemme saaneet kauden alkuun.
Kiitos siitä valmentajille, joukkueenjohtajille ja muulle taustajoukolle sekä erityisesti innokkaille
lentopalloilijoille. Valitettavasti emme saaneet vielä F-tytöille omaa ryhmää, mutta hienosti
nuorimmatkin tytöt ovat sujahtaneet tuonne E-tyttöjen porukkaan. Tähtäämme kuitenkin siihen,
että saisimme vetäjän F-tytöille jo tämän kauden aikana.
Nyt on se aika vuodesta, kun valmentajat haahuilee mietteliäänä päätä rapsutellen. Joukkueiden
ilmoittautumiset sarjakaudelle ovat siis alkaneet. Voimia valmentajille tähänkin tehtävään.
Kauden alku on taloudellisesti aina haastava seuralle kuin seuralle lajista riippumatta. Tämän
kauden alku on ollut meille erityisesti haastava, mutta tästä huolimatta saamme pidettyä
kausimaksut lähes ennallaan. Junioritoiminnalle Liiga Joukkueen mahdollistamat varainhankinnat
ovat olleet helppo tapa pitää kausimaksut pienenä. Tänä syksynä Liiga Joukkue mahdollistaa meille
vielä uuden ja erittäin mielenkiintoisen varainhankintatavan kausikorttien myynnillä. Kiitokset
tästä Villelle.

HUOMIOITA VIA A SIOITA ALKUSYK SYYN

KAU SIMAK SU T 2 022 - 2 023
F/E-tytöt: 130 EUR
D-tytöt: 340 EUR
C-tytöt: 360 EUR
A-B-tytöt: 480 EUR
N2:
350 EUR
Laskutus on kolmessa erässä pois lukien
F/E-tytöt, joiden laskutus on kahdessa
erässä. Ensimmäisien erien laskut tulee
s.postilla lähiaikoina.
Jos teillä on kysyttävää kausimaksuista
tai laskutuksesta niin ottakaa vapaasti
yhteyttä.

S OME HALTUUN
Olemme taas aktivoitumassa myös
sosiaalisessa mediassa. Pistäkää
seurantaan Liigajoukkueen ja Junioreiden
sometilit Facebookissa (Lentiskerho ja
Hämeenlinnan Lentopallokerho Juniorit)
ja Instagramissa (Lentiskerho ja
Lentiskerhojuniorit).
Pääsette seuraamaan niin liigajoukkueen
kuin junioreiden arkea ja juhlahetkiä.
Junioreilla on myös joukkuekohtaisia
tilejä. Näiden tilien pääasiallisena
tarkoituksena on pelien live-stream
lähetykset.

KAU SIKORTTIEN MYYNTI
L IIGA PE LEIHIN
Pelaajat saavat lähiaikoina myytäväksi
Liiga joukkueen kausikortteja. Oman
ilmaisen kausikortin edellytyksen on,
että pelaaja myy kaksi kausikorttia.
Kortteja on lupa myydä enemmänkin
kuin kaksi. Kausikortin hinta on 50
euroa. Käytännön järjestelyistä
informoidaan joukkueenjohtajien
kautta. Toivon aktiivista ja innostavaa
otetta myyntiin.

MU ISTUTU S VIE LÄ P EL IP ASSEIST A JA
INFOTILAU SUUKS ISTA VAN HEMMILL E
Kauden 21 – 22 pelipassit (lisenssit ja
vakuutukset) ovat päättyneet. Uudet
lisenssit ja vakuutukset voi hankkia
Suomisport-sivuston kautta osoitteesta
https://info.suomisport.fi/
Syyskuun aikana järjestetään
joukkuekohtaisia vanhempain tapaamisia
harjoitusten aikana. Näistä informoidaan
joukkuejohtajien kautta. Toivon, että
mahdollisimman moni pääsisi paikalle.
Hyvää alkanutta syksyä:
Markus Alatalo
Hämeenlinnan lentopallokerho ry
0406815140
markus.alatalo@elisanet.fi

