Swimming Jyväskylän kuukausikirje – joulukuu 2018
Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n jäsenille
ja harrastajille.
Kevään uintikursseille ilmoittautuminen
Kevään uintikurssit käynnistyvät tammikuussa ja kurssit tulevat myyntiin
joulukuussa. Kurssien tiedot löytyvät nyt nettisivuiltamme. Tarkemmat
ilmoittautumisohjeet
ja
ryhmäsiirtosuositukset
ovat
tulleet
syksyllä
kurssitoiminnassa mukana olleille 28.11.2018 sähköpostitse.
Syksyllä kursseilla mukana olleille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 4.12. klo
9:00. Uudet kurssilaiset pääsevät ilmoittautumaan mukaan perjantaina 7.12.
klo 9:00 alkaen.

Kevään harrasteryhmiin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kevään harrasteryhmiin alkaa syksyllä mukana olleille ma
10.12.2018 klo 9.00 ja uusille uimareille ke 12.12.2018 klo 9.00.
Ilmoittautumiset seuramapin kautta. Kaikkien syksyllä mukana olleidenkin
tulee ilmoittautua kevätkaudelle seuramapin kautta!
Joulukuun kilpailutapahtumat
Lyhyen radan IKM-finaalit järjestettiin Lappeenrannassa 30.11-2.12.2018.
Swimmingiltä finaaleihin uimareita pääsi yhteensä 10, joista pisteille
sijoittuivat Markus Veckman 7. 400 m vu, 8. 200 m vu ja 8. 800 m vu; Arttu
Venemies 8. 100m vu; Martta Ruuska 8. 100 m ru. Tarkemmat tulokset
löytyvät:
http://livetiming.fi/results.php?cid=4122&session=0&all=1

Uimahyppyjen FinnCupin 5-6 osakilpailu kilpailtiin 1.12.2018 Helsingissä.
Swimmingiltä oli kisassa mukana kilparyhmän ja esikilparyhmän hyppääjiä.
Paavo Poikonen voitti kultaa 1 tason yleisessä sarjassa ja Elias Lajunen
sijoittui hienosti hopealle taso 1 alle 11 vuotiaiden sarjassa. Onnea mitaleista!
Tuloksia pääsee tutkailemaan täältä:
http://divecalc.net/divecalc/competitions/FC5-6_2018/browser
MuksuMeet kisattiin lauantaina 1.12.2018 loistavissa tunnelmissa ja uimarit
pääsivätkin huippuvireeseen. Kiitos vielä kaikille toimitsijoille, teitte mahtavaa
työtä niin uudet kuin vanhatkin.
Taitouinnin kuviomestaruuskisat järjestetään Oulussa 14.-16.12.2018.
Mukaan lähtee tietysti myös Swimmingin taitouimareita Kurjista, Kolibreista ja
Joutsenista, yhteensä 20 uimaria. Tsemppiä kisoihin kaikille ryhmille!
Kauden viimeinen JS cup järjestetään la 15.12.2018. Tervetuloa kisailemaan,
toimitsemaan ja kannustamaan! Järjestysvuorossa Flipperit ja Starttiryhmä.
Vuoden valinnat
Seura palkitsee vuosittain joulujuhlassa urheilijoita ja seuratoimijoita. Vuoden
valintoja voi ehdottaa www.swim.fi sivustolla. Lomake on avoinna 7.12.2018
saakka.
Uimahyppyjen joulunäytös 16.12.2018
Uimahyppääjien joulunäytös on AaltoAlvarissa su 16.12.2018 klo 14.45-15.45.
Tervetuloa ihailemaan hyppyloistoa!
Seuran joulujuhla ma 17.12.2018
Seuran perinteinen joulujuhla Kilpisen koululla maanantaina 17.12.2018 klo
17.30 alkaen. Oman ryhmänne valmentaja ottaa ilmoittautumisia joulujuhlaan
vastaan vielä 5.12.2018 asti.
Rannekkeiden palautus
Muistattehan palauttaa rannekkeet viimeisellä kurssi- tai harjoituskerrallenne
seuratyöntekijöille (kurssit) tai valmentajillenne (uimarit). Kaikkien rannekkeet
ladataan vuoden vaihteessa.
Ihanaa joulun odotusta kaikille!

