Säbä-tytöt 10-13
https://www.haukiputaanheitto.fi/lajit/salibandy/tytot-10-13/
Kauden alussa 24 tyttöä;
8 vuotta
2
9 vuotta
3
10 vuotta
7
11 vuotta
7
Myclub tänään: 15 tyttöä
Leijonaliiga & sarja ja harjoituspelit: OLS organisoi sarjoja. Leijonaliiga | Oulun Luistinseura ry
(ols.fi)
Kaikille joukkueille tulee kauden aikana maksimissaan 12 ottelua. Jokaisessa turnauksessa
otteluita tulee 2 sekä loppuhuipentumassa 2 ottelua. -> pelit harvakseltaan tiettyinä viikonloppuina,
ei sido liikaa + lisää tyttöjen motivaatiota & joukkuehenkeä

HaHe 2 joukkuetta (4+1 kentällä), ilmoittautuminen sarjaan ~19.10 mennessä. Maksut
turnausten mukaan(60-80€/turnaus)
Oulun alueen tyttöjoukkueita ~4kpl 10-12V, OLS koordinoi. OFBC, OLSx2, TyPS, + HaHe

Budjettiluonnos: Jarkko: bufferia aluksi ylimääräisiin kuluihin. Laitetaan jakoon…
Kausimaksu: syksy -21 120€, kevät 22 120€ tai tilanteen mukaan
Lisenssi & vakuutus:
-

jokainen hommaa itse: https://info.suomisport.fi/ -> web sivu hankalaselkoinen: app
helpompi. Aluksi täytyy luoda henk.koht tunnukset. Tarkemmat ohjeet tulossa…
lisenssi 41€, vakuutus 25€ -> tarkka tyyppi infotaan…
hox: vakuutus voi olla toisen lajin kautta voimassa tai kotivakuutuksessa
Salibandy | Oulun Luistinseura ry (ols.fi) -> infokanava turnauksiin + muihin yleisiin
Suomen Salibandyliitto -> lisenssi ohje
Juice Mustonen, OLS salibandy koordinaattori
lisenssi lunastettava ennen ensimmäistä turnausta.

Asut: 2x pelipaitaa minimi:
-

asutilaukset tarpeen mukaan. Selvitetään nykyinen pelipaita tilanne, punaiset paidat
viime talvelta, kysely moneltako puuttuu

Seuran aloituspaketti joukkueelle: Maalivahdin varusteet yms.
HaHe Säbä-jaosto: Eeva Repo, rah.hoitaja: Kati Järvitalo
Valmentajat: Jemina & Henna -> kaikki muut kuviot vanhempien kautta
Muut toimenkuvat:

Joukkueen johtaja/yhteyshenkilö:JoJo 2-3kpl. Jarkko Vilppola & Sari Kivikangas, 1
tarvitaan vielä lisää!! Synkkaus valmentajien kanssa.
Rahastonhoitajat: 2-3kpl: Juha Jeskanen, toinen tarvitaan
Apuvalmentajat: Antti Hyvärinen, Jarkko Vilppola, Marko Piira
Huoltaja 2-3kpl: Marko Piira, Sari Kivikangas, Erik Kinnunen
vaate/varustevastaaja: Kirsi Koivukangas, Jenni Mathlin: Intersport Joutsensilta, nimien
ilmoitus. JoJo selvittää.
Lisäksi vielä:
Kotiturnausvastaava: auki
Nettivastaava/tiedotus: Aki Saari
Sponsorivastaava: Jarkko Hyvärinen

Pasilta(Soronen) saa tarvittaessa apuja eri toimenkuviin & käytäntöihin. Tukiverkosto yms
löytyy jaoston sisältä.
Tiedotus: kanavat & käytännöt:
-myclub: valmentaja-oikeudet: Jemina, Henna, Jarkko, Aki, JuhaJ
-whatsapp: pidetään 1-ryhmä yleiseen käyttöön
-web-sivu: päivitetään: Aki : https://www.haukiputaanheitto.fi/lajit/salibandy/tytot-10-13/
-ryhmäkuva: harkkojen yhteydessä
-instagram etc joukkuetunnukset, joukkuehenki & sisäinen tunnelmien jako. Eeva Repo,
joukkueen mainostus, uusille tulijoille yms. Heiton sivut, web, face: Aki selvittää
muut avoimet asiat:
-seuraava vanh.palaveri: harkkojen yhteydessä

