SARJAPELIT ALKANEET!

E- ja C-juniorit sekä naisten 2-sarjan joukkueet aloittivat sarjakauden viikonloppuna. Jukolan
koululla järjestettiin E-tyttöjen megaturnaus, jossa pelattiin 15 ottelua tiikeri- ja AM-sarjaa.
Joukkueenjohtaja lähetti erityiskiitokset talkooväelle, joka mahdollisti onnistuneen päivän. Hyvää
palautetta tuli myös pelaajilta, jotka eivät millään malttaisi odottaa seuraavaa turnausta.
Tästä eteenpäin saammekin nauttia lentopallopeleistä viikoittain muutamia lomaviikkoja lukuun
ottamatta. Tulkaa myös nauttimaan lentopallosta paikanpäälle niin junioreiden kotiturnauksiin,
naisten 2-sarjapeleihin sekä liiga-joukkueen peleihin.

HUOMIOITAVIA ASIOITA SYKSYYN

TURNAUSA JANKOHDAT JA -PAIK AT

FANIMATK A H EL SINK IIN

Junioreiden kausiaikatauluun on merkitty
kunkin ikäryhmän turnausajankohdat.
Turnaukset ovat lähtökohtaisesti aina
lauantaisin, mutta se voidaan järjestää
pakottavista syistä myös sunnuntaisin.
Kausiaikataulun löydätte osoitteesta
https://junnulentis.fi/2022/06/20/kausiaika
taulu-2022-2023/.
Turnaustiedot päivittyvät tulospalveluun 12 viikkoa ennen turnausta. Tulospalvelun
löydätte osoitteesta
https://lentopallo.torneopal.fi/.

Hämeenlinna Liiga joukkue kohtaa Salon
Helsingissä Pasilan Urheilutalossa lauantaina
29.10.2022. Seura järjestää fanimatkan tähän
”El Classico”-otteluun, johon kuuluu kuljetus
sekä lippu.
Seuran junioreille matkan hinta on 8 euroa ja
kausikortin omaavalle aikuiselle 15 euroa.
Matkan hinta ilman kausikorttia on 25 euroa.
Voit varata matkan lähettämällä viestin
osoitteeseen: markus.alatalo@elisanet.fi.
Huomioikaa, että juniorialennusta ei saa liigajoukkueen sivujen kautta tehdystä
varauksesta. Paikkoja on rajoitetusti.
Varaathan matkan ennen 22.10.

TURNAUSMATKAT

MU ITA ASIOITA

Aika ajoin viriää keskustelu lasten- ja
nuorten turnausmatkoista. Suomessa
liikkuu suuria määriä lapsia ja nuoria
harrastuksiin liittyen. Moni seura on ottanut
ympäristötavoitteekseen liikenteen
ympäristövaikutusten tiedostamisen ja
myönteisen sekä aloitteellisen asenteen
kimppakyyteihin. Me Lentiskerhossa
tunnistetaan myös oma tärkeä roolimme
tässä. Pyrkikää siis kulkemaan
kimppakyydeillä turnauksiin. Onhan se
myös tänä päivänä iso taloudellinen säästö.
Kolmas huomioitava asia kimppakyydissä
on pelaajien yhteisöllisyys. On hyvä, että
pelaajat oppivat tuntemaan toisensa myös
kentän ulkopuolella. Ja sama koskee
tietenkin meitä vanhempia.
Ei vain kimppakyydin kuljettajan vaan
myös pelaajan hyvinvoinnin vuoksi on hyvä
oppia mahdollisimman nuorena käymään
pelien jälkeen suihkussa ennen kotimatkaa.
Pyydän muistuttamaan pelaajia tästä.

Seuraava minimaajoukkue projekti starttaa
vuoden lopussa. Projekti on tarkoitettu 20112012 syntyneille pelaajille ja mukaan pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lue lisää
minimaajoukkueesta
https://www.finnvolley.com/minimaajoukku
e/
Kausikorttien myynnissä on nyt loppukiri.
Myynti loppuu 7.10., kun Hämeenlinna Liiga
joukkue aloittaa kotipelinsä kohtaamalla
Pölkky Kuusamon klo 18:30. Nähdään pelissä.
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