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Jäsentiedotteet
Olemme uuden hallituksen myötä päättäneet panostaa kauden aikana
enemmän jäsenistölle tiedottamiseen. Tässä sinulla onkin edessäsi
kauden ensimmäinen tiedote. Palautetta tiedotteen ulkoasusta tai
sisällöstä voi laittaa seuran hallitukselle hallitus@hyvinkaancurling.fi.
Huomaathan että jäsentiedote on lähetetty vain edellisen kauden
joukkueiden yhteyshenkilöille sekä niille, joiden sähköposti on seuran
tiedossa. Laitathan sen myös joukkueesi muille jäsenille.

Hallitus kaudella 2015-2016

 Seuran syyskokous

Linkit
Paikallissarjan tulokset
kaudella 2014-2015
Hyvinkään Curling
Ilmoittaudu sarjaan 20152016
Suomen Curlingliitto

Puheenjohtaja Kalle Kiiskinen, Varapuheenjohtaja Jouko Riikonen,
Sihteeri Paavo Kuosmanen, Taloudenhoitaja Marika Vanhanen,
Juniorivastaava Topi Naamanka, Esittelyvastaava Olli Orrainen ja
Curlinghallivastaava Olavi Malmi

Kausi Alkaa 3.10.
Jäät omassa curlinghallissamme on yleensä parhaimmillaan
loppusyksyn ja alkutalven aikana. Tämän vuoksi yritämme saada jäät
kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ponkaista sarja
käyntiin jo lauantaina 3. lokakuuta. Sarjan pelimuoto on päätetty pitää
samana kuin edellisenä kautena ja joukkueiden sarjamaksu pysyy 250€
suuruisena ilman pelaajakattoa. Ilmoittautuminen sarjaan tapahtuu
vieressä olevan linkin kautta tai Suomen curlingliiton sivujen kautta.
Ilmoittautumiset sarjaan tulee tehdä 20.9.2015 mennessä

Siivoustalkoot
Siivoustalkoot pidetään curlinghallissa torstaina 27.8. kello 17:30. Tule
mukaan järjestämään halli siistiin kuntoon alkavaa kautta varten

HCC Disc Golf Championships
HCC järjestää yhteystyössä Disc Golf Hyvinkään kanssa seuran
jäsenten ensimmäiset Disc Golf mestaruuskisat. DGH:n jäsenet ovat
luvanneet ennen turnausta antaa oppitunnin kesäisen hittilajin saloihin.
Turnaus järjestetään Sahanmäen Discgolfparkissa 5.9.2015 kello
08:00. Opastajana toimii muun muassa oman seuramme jäsen Jaakko
Kunelius. Ilmoittautumiset hallitus@hyvinkaancurling.fi

Houkuttele uusia jäseniä
Kun saat houkuteltua uusia jäseniä upean talvilajimme pariin, niin
seura palkitsee sinut curlingaiheisilla tuotteilla. Kolmen pelaajan
rekrytoinnilla saa curlinghanskat tai rockwatchin ja neljän pelaajan
rekrytoinnilla saa curlingharjan. Kokonaan yhden uuden joukkueen
saamisesta sarjaan koko setin. Uusien henkilöiden pitää olla myös uusia
Suomen curlingliiton jäseniä.

Jäsenkysely
Seura järjestää syksyn aikana jäsenkyselyn, jonka tavoitteena on
kehittää seuran toimintaa

Yhteystiedot
http://www.hyvinkaancurling.fi
hallitus@hyvinkaancurling.fi
Löydät meidät myös
Facebooksista

Hyvinkään curling ry:n syyskokous
Hyvinkään curling ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään
tiistaina 15.9.2015 kello 19:00 alkaen ravintola Harlekiinissa.
Kokouksen asialista lähetetään myöhemmässä vaiheessa.
Ilmoittautumiset 10.9. mennessä hallitus@hyvinkaancurling.fi

