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SYKSYN TOIMINTAAN 
ILMOITTAUTUMINEN

Seuramme kaikki harrastajat 
i l m o i t t a u t u v a t  k e v ä t -  j a 
syyskausittain mukaan toimintaan. Tämä 
käytäntö on otettu käyttöön siksi, että 
seuramme jäsenrekisteri saadaan pidettyä 
ajan tasal la.  Tämä käytäntö myös 
mahdollistaa harjoitusmaksun maksamisen 
kahdessa osassa. Ilmoittautumalla saat 
jäsenmaksulaskun syksyn osalta. Tieto siitä, 
oletko maksanut jo tammikuussa koko 
vuoden jäsenmaksun näkyy MyClubissa 
kohdassa jäsenmaksu voimassa.

Kesä voi  o l la hankala a ika syksyn 
harrastukseen palaamisen kannalta. 
Varsinkin nuoremmilla junioreilla voi helposti 
olla olo, että kaikki karatetekniikat on kesällä 
unohdettu. Tämä on asia, joka voi olla 
lapselle todellinen pelko vaikka siihen ei 
tietenkään oikeasti ole aihetta. 

Jos harrastus on jostain syystä kuitenkin 
kokonaan päättynyt kesän aikana, niin 
pyydämme teitä täyttämään oheisen 
kyselyn, johon tulisi täyttää ainakin nimi ja 
j ä s e n y y d e n  p ä ä t t y m i s a j a n k o h t a . 
www.karateseura.fi/form/harrastuksen-
paattyminen. 

KARATELISENSSIN HANKINTA 
KAUDELLE 2018-2019
 
Tulevan kauden lisenssin ja lisenssi-
vakuutuksien myynti on alkanut tänään 
15.7.  Jokaisella Suomen Karateliiton 
jäsenseurojen harrastajalla tulee olla 
lisenssi, joka ilman vakuutusturvaa on 35€:n 
hintainen ja voimassa heinäkuun 2019 
loppuun. Jos oma vakuutus ei korvaa 

kamppailulajeissa tai valinnaisesti 
kamppailulajien kilpailutoiminnassa 
sattuneita vahinkoja, niin  
Lisätietoja:

www.karateliitto.fi/wp-
content/uploads/2018/06/Karateliitto-
Lisenssikirje-2018-2019.pdf

KIDS RYHMIIN ILMOITTATUTUMINEN
 
Kids ryhmiin kannattaa vanhojen harras-
tajien varata paikkansa mahdollisimman 
pikaisesti. 22.7 alkaen alamme mark-
kinoimaan alkavia Kids ryhmiä aktiivisesti 
myös ulkoisesti. 

SYKSYN VIIKKO-OHJELMA
Syyskauden harjoitusvuorot löytyvät 
seuran nettisivuilta kohdasta toiminta / 
syyskauden harjoitusvuorot:
www.karateseura.fi/toiminta/syyskauden-
harjoitusvuorot  

HARRASTUSRYHMÄT
Seuramme kaikki keväällä harrastaneet 
kouluikäiset juniorit ovat tällä hetkellä 
vyöllisiä junioreita. Nyt kaikki kilpailusta 
kiinnostuneet voivat siis tulla kokeilemaan 
kisaryhmien toimintaa mutta asiasta 
kannattaa ilmoittaa ennakkoon Janille (kata) 
tai Nellille (Kumite) 
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TULEVAT TAPAHTUMAT

HÄMEENLINNAN KARATESEURAN

SYYSKAUDEN PÄIVÄMÄÄRIÄ

22.7 Karate Kids ryhmien ilmoittautumislinkkiä aloitetaan markkinoimaan.

26.7 Viimeiset harjoitukset Elenialla (aikuiset, nuoret ja kilpavalmennusryhmät).

viikko 31 Kesätauko. Ei ohjattuja lajiharjoituksia millään ryhmällä!
(30.7-5.8)

4.8 Syyskauden aloitustilaisuus vanhoille harrastajille, kutsu ja ohjelma on tulossa  
 hieman myöhemmin.

7.-25.8 Junioriharjoitukset alkavat vanhoilla harrastajilla. Loppukesän harjoitusohjelma 
 voimassa. 

11.-12.8 Elomessut, esitellään lajiamme ja seuramme toimintaa harjoitellen ja kisaillen.

20.8 Vyöllisten junioreiden vanhempainilta harjoitusten yhteydessä.

26.8 Junioirikaraten alkeiskurssit, Karate Kids ryhmät sekä kuntokarate aloittavat  
 syksyn harjoitukset.
 
28.8 Aikuisten ja nuorten alkeiskurssit alkavat. 

SYYSKAUDEN TOIMINTAAN ILMOITTAUTUMISLINKIT

Vanhojen harrastajien ilmoittautuminen syksyn 2018 toimintaan, AIKUISET:

 https://karateseura.myclub.fi/flow/events/938800

Vanhojen harrastajien ilmoittautuminen syksyn 2018 toimintaan, JUNIORIT:

 https://karateseura.myclub.fi/flow/events/938799 

Karate Kids, Pandat (3-4-vuotiaat), Syksy 2018

 https://karateseura.myclub.fi/flow/events/938825

Karate Kids, Tiikerit (5-6-vuotiaat), Syksy 2018

 https://karateseura.myclub.fi/flow/events/938840
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