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Pelipassit
OƩeluista
Ɵetoa paikallislehteen
• Seura tekee yhteistyötä paikallisen median kanssa mm. juƩukoosteiden
Huomoikaa, ketkä ostatte itse pelipassin pelaajillenne muodossa tulevan kauden aikana. Jokaisessa joukkueessa on varmasƟ
että valittavissa
on 2 kautta.
kirjoitustaitoisia vanhempia
ja toimihenkilöitä,
jotka saavat lyhyen koosteen aikaan peleistä,
turnauksista ym. tapahtumista. ToimiƩakaa tapahtumista lyhyt kooste ja mahdollisesƟ kuvia
Kauden
2015 pelipassit ovat
ostettavissapian
PalloVerkosta
Leenalle (leena.allen@raifu.),
mahdollisimman
tapahtuman jälkeen. Jutuista tehdään
Huomioikaa,
ettäjoƩa
ostatte
pelipassin.
Nykyään
onarvoistansa
mahdollista
ostaa myös
koosteita lehƟin,
seura,2015
joukkueet
ja pelaajat
saavat
huomiota
kuluvan
futsalkaudelle
oma
pelipassi
(joka
päättyy
30.6.2015).
kauden aikana.

Uudet pelaajat käynnistävät siirtonsa hyvissä ajoin.
RaiFulle
pääsponsori
Uudet pelaajat
ostavatuusi
pelipassinsa
vasta kun edustus on RaiFussa.
• Junioreilla
Raisiolainenvakuutus
Asuntokauppa
Ari Leinonen
on pakollinen
(omaonvakuutus tai liiton).
lähtenyt mukaan tukemaan Raisio FuƟksen
Joukkueet
huolehtivat,
ettälämpimäsƟ
kaikilla peleihin
junioritoimintaa
ja toivoƩaa
kaikki osallistuvilla on voimassa oleva pelipassi
ja
vakuutus!tervetulleiksi
Kustannukset
pelipassittoman
pelaajan peluuttamisesta tulevat
RaiFulaiset
hyville
asuntokaupoille!

joukkueelle.

Seuralle uudet koƟsivut kevään aikana

Joukkuemaksut
vuodelle
2015 KoƟsivukone
ovat
johtokunta vuodelle 2015 on seuraava;
• 							Seuran
Seura siirtyy vanhasta
sivustosta
							
seuraavat;
alle. Koulutus on järjesteƩy joukkuei- Petri Halonen
-palvelun
den neƫvastaaville. (T & P)
							
Nappulaliigaikäiset
225.00 e
Petri Virtanen
D- ja C-pojat (03-00)		
							
550.00 e
Marko Erkkilä
Nina Heino (Ɵedotusvastaava)
• Alueliigat
Seuran johtokunta
2014 on seuraava;
							
(T & P) K +v.S		
1550.00 e Tuija Hakala
Petri
Halonen
(puheenjohtaja)
							
B-pojat
(98-99)			
1550.00 e Nina HeinoMarko Erkkilä (Kaikki Pelaa -vastaava)
Petri Virtanen (varapuheenjohtaja, valmennuspäällikkö) Mikko Lehto (koƟsivuvastaava)
							
A-pojat
K + S				
1550.00 e Mikko Lehto
							
Kalle Parkkari
Miehet
6-div (myös JKKI)		
800.00 e
5-div			 haastateltu
1550.00
e Parkkari;
• Miehet
RaiFun valmentajakorƫin
Kalle
D- ja C-tytöt (03-00)		
550.00 e
Olet nyt mukana ”parissa” joukkueessa RaiFussa, millon itse
B-tytöt
(99-97)			
1550.00 e
pelasit akƟivisesƟ?
Naiset
(myös JKKI)			
650.00
– Jos vanhoilta
valmentajilta kysytään
niin enevarmaan

Valmentajakorƫ

koskaan :)

ikä:

Korkein sarjataso, missä pelasit?
vähän
yli 17
Jäsenmaksu
nousee
eurosta
90muƩa
euroon
vuonna 2015. Nappulaliigaikäisten
jäsen– En muista mitä
sarjoja 80
silloin
pelaƫin,
maailmanmestaruudesta
vähintäänkin.
TuWen
edustuksessa
olin
maksu
nousee
40 eurosta
50 euroon.
Kannatusjäseneksi
voi liittyä seuran
17-vuoƟaana.
pelipaikka:

nettisivujen kautta.

Parasta jalkapallon valmentamisessa on?
maalivahti
– Tästä voisi kirjoiƩaa vaikka kirjan, muƩa kyllä se, eƩä kun
Nimi:
junioritHeimola
kehiƩyy javalmennuspäälliköksi.
oppii koko ajan ja ennen kaikkea joukkuPetri
Kalle Parkkari
eena niin sen näkeminen on paras kiitos tästä työstä.
Toisaalta,poikajoukkueiden
vaikka kuinka väsyneenä
menee kentälle junnujen
Seuran
valmennuspäälliköksi
on valittu maskulainen
Joukkue: Petri
kanssa niin murheet väistyvät, vaikka joskus kuulee ”ei Kalle
Heimola
(45). Petri on suorittanut B-tason valmennuskoulutuksen
ja toiminut
T03, T01-02,
P07
tätä, tää on tylsää pelataan vaan”. Hieno juƩu on myös, kun
Maskun
Palloseurassa
lähes
10 vuotta
sekä tyttöjen
junnut oƩavat
valmentajan
hymyssä
suin vastaan
ja vaihde-että poikien valmennuktaan kuulumiset
- siƩen aloitetaan
päivän
treenit. ja valmennuksen kehittämiseen.
sessa,
ja on tervetullut
lisä RaiFun
pelaajien
tua kaikissa joukkueissa ja eniten odotan,
Mitä odotat kaudelta 2014?
eƩä saamme jokaisen joukkueen pelaamaan
– En odota kauheasƟ mitään uuƩa, kuin eƩä henkilökohtaiJOUKKUEENA isolla J:llä. Koska joukkueena
Vuoden
2015
sarjoihin
ilmoittautumiset
ovat
alkaneet
nen osaaminen ja pelirohkeus saataisiin vielä hiukan nostethävitään jo.
ja joukkueena voitetaan!!

www.raifu.
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