Swimming Jyväskylän kuukausikirje – helmikuu 2019
Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n
jäsenille ja harrastajille.
Vapaita paikkoja kevään uintikursseilla
Vielä ehtii hiomaan uimataitoa ennen kesää! Kevään kursseilla on vielä
muutamia vapaita paikkoja seuraavasti:
•
•
•
•
•

Aikuisten uintikurssit
Wellamon vesiralleissa
AaltoAlvarin la aamun vesikilppareissa ja vesikirpuissa
Kypärämäen vesiralleissa
Äänekosken vesiralleissa

Lisäksi vapaita paikkoja löytyy perinteisistä iltauimakouluista. Iltauimakoulut
ovat kahden viikon tehokursseja, joissa opetusta on joka arki-ilta yhteensä 10
opetuskertaa. Kurssit pidetään AaltoAlvarissa lasten altaalla. Jaksoja on vielä
jäljellä 5-6 tälle keväälle. Lisätietoja: http://www.swim.fi/200
Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.swim.fi tai info(at)swim.fi.

Vauvauinnit
Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen harrastus ja leikkihetki.
Vauvauintia harrastetaan koulutetun ohjaajan kanssa ryhmässä, lapsen
ehdoilla puhtaassa ja lämmitetyssä vedessä. Vauvauinnin tavoitteena on tehdä
lapsesta veden ystävä. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on 3-6
kuukautta.
Vauvauintia järjestetään lauantaisin AaltoAlvarissa ja sunnuntaisin
Kypärämäessä. Mukaan vauvauintiin voi tulla myös kesken kauden, kun
vauvalla on ikää vähintään 3kk.
Vauvauinneissa vielä muutamia vapaita paikkoja seuraavasti:
•
•
•

AaltoAlvarin alkeet la klo 8.30
AaltoAlvarin jatko la klo 9.30
Kypärämäen alkeet su klo 13.00

Uintikurssit tauolla viikolla talviloman aikaan seuraavasti
Uintikurssit ovat tauolla talvilomaviikon aikaan. Kursseja ei
seuraavina päivinä:
• Lauantaiaamun uintikurssit AaltoAlvari ja Wellamo 23.2.
• Lauantaiaamun vauvauinnit 16.2.
• Sunnuntaivuoro + jäsenuinti ja Kypärämäki 24.2.
• Wellamon maanantai-illan kurssit 25.2.
• Äänekosken torstai-illan kurssit 28.2.

järjestetä

Lisätietoja uintikurssien aikataulusta löytyy täältä: http://www.swim.fi/275
Helmikuun kilpailutapahtumat
Perinteiset Oskarin uinnit XXXVI uidaan AaltoAlvarissa lauantaina 16.2.
Mukaan kilpailuiden järjestämiseen tarvitaan jälleen paljon toimitsijoita
useisiin eri tehtäviin. Tehtäviin opastetaan paikan päällä ja aiempaa
kokemusta toimitsijana olemisesta ei tarvita. Kilpailun aikana toimitsijoille on
tarjolla purtavaa.
Lisää kisoista ja linkki toimitsijaksi:
https://www.swim.fi/36485
Tervetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan ja tsemppiä kaikille
kisoihin!!
Uimahyppyjen Finn Cup 1 kisataan Kokkolassa la 9.2. Swimmingiltä kisoihin
lähtee seitsemän hyppääjää. Tsemppiä kaikille kisoihin!
Laskiasirieha
Laskiaisrieha maanantaina 25.2.2019 klo 14-16 Halssilan hiihtomaassa.
Laskiaisrieha aloittaa uimareiden leiriviikon ja ohjelmassa on mäenlaskun
lisäksi valmentajien keksimää talvista aktiviteettia. Halukkaille hiihtäjille on
100 metrin sprinttikisa. Otathan mukaan omat mäenlaskuvälineet!
Tapahtumassa suositaan kimppakyytejä, joten ilmoitathan mahdollisesta
kyydin tarpeesta ryhmällesi :)

Valmennusryhmien asioita
Hiihtoloman leiri
Hiihtoloman leiri järjestetään tuttuun tapaan viikolla 9. Leiri alkaa
maanantaina 25.2. ja päättyy lauantaina 2.3. Laskiaisrieha on maananataina
25.2. Halssilan hiihtomaassa klo 14 alkaen. Tästä infoa myöhemmin
sähköpostilla.
Talent-ryhmä
Swimming Jyväskylä jatkaa uintivalmennuksen tehostamistaan seuran
junioreille. Ryhmään valittiin 16 uimaria ikäluokista 2007-2004. Talentryhmään
valitut
uimarit
ja
harjoitusajat
löytyvät
osoitteesta https://www.swim.fi/245
Rollot 2019
Rollot on Suomen suurin vuosittainen lasten ja nuorten uintitapahtuma, johon
osallistui viime vuonna Lahdessa yli 1 000 uimaria ympäri Suomea. Vuonna
2019 Rollot järjestetään Oulussa 7.–12.6.2019. Perjantaista sunnuntaihin
kilpaillaan ikäluokkien mestaruuksista sarjoissa tytöt 07-09 syntyneet ja pojat
06-08 syntyneet. Kilpailuihin on aikarajat, mutta uimarit jotka eivät aikarajoja
ole alittaneet, pääsevät kilpailemaan 50 metrin vapaauinnissa. Tämän jälkeen
tapahtuma jatkuu Rolloleirinä keskiviikkoon asti. Leirille ei ole ikärajaa.
Kannustamme kaikkia seuran nuoria uimareita osallistumaan vuoden
hauskimpaan tapahtumaan!
Lisätietoja tapahtumasta Rolloinfosta 23.2.2019.
Ilmoittautumiset
passitilauksineen
perjantaihin
osoitteeseen helena.toivainen@swim.fi

22.3.2019

Tunnelmia Hyvinkään viestikarnevaalista.

mennessä

Seuramappi
Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla Seuramappi-järjestelmässä! Tunnukset
järjestelmään on lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä. Tietosi pääset
tarkistamaan kirjautumalla Seuramappiin:
https://seuramappi.fi/swim/?msg=logout
Jäsenkortit
Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan.
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset (ei koske vauvauintia eikä
iltauimakouluja) ovat automaattisesti seuran jäseniä ja he voivat hakea kortin
kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut jäsenet ovat saaneet erillisen
jäsenmaksulaskun. Jäsenyys ja jäsenkortti ovat voimassa kalenterivuoden.
Seuran varusteet
Sopimusseurahinnasto on päivitetty. Sen löydät nettisivuiltamme sekä täältä:
www.dropbox.com/s/kdqou1e90kvwk42/Sopparihinnastot.pdf?dl=0
Lisäksi seuran jäsenille sekä perheenjäsenille helmikuun erikoistarjouskirje:
www.dropbox.com/s/vw1fykeqhefelzs/kampanja%20helmikuu%202019.pdf?dl
=0
Seuratuotteista yhteydenotot ja tilaukset:
Janne Virtanen, janne.jvsport@gmail.com

Reipasta talvisen helmikuun jatkoa!

