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Kilpapelaajien haastattelut alkavat
Valmentajat haastattelevat kaikki kilpapelaajat kevään treenien yhteydessä.




Haastatteluissa kartoitetaan pelaajien tulevaisuuden toiveita sulkapallon saralla.
Keskustellaan siitä, millaisissa ryhmissä pelaaja haluaisi treenata, kuinka usein ja kenen kanssa.
Samalla myös mietitään, mihin osa-alueisiin pelaajan kannattaa paneutua.

Ilmoittautuminen ensi kauden treeneihin
Keskustelujen jälkeen pelaajille jaetaan myös ilmoittautumislomakkeet ensi kauden treeneihin. Mukana on
valmentajan suositus sopivasta ryhmästä. Kilpapelaaja yhdessä vanhempien kanssa voi sitten valita, kuinka
monet viikkotreenit hän valitsee (2-5 kpl/viikko). Ensi syksynä on myös mahdollista osallistua aamutreeneihin
1-3 kertaa viikossa.
Keväällä tehdään sitovat ilmoittautumiset ryhmiin. Kauden alussa seura varaa ilmoittautuneiden
pelaajien määrän mukaan vakiovuoroja ja sitoutuu niistä koituviin kuluihin koko kaudeksi, siksi myös
pelaajien on sitouduttava harjoitusmaksuihin koko kaudeksi kerrallaan.
Kevään viimeinen aikuisten harrastekisa, Sulkisliiga, pelataan
Kilosportissa 5.5.2018
Ilmoittautumiset Kilosportin sivuilla 2.5. mennessä.
Lounasulkaa Kilosportissa 19.5.2018
Kaikki junnut mukaan kevään viimeiseen Lounasulka-turnaukseen. Nyt on hyvä testata kauden aikana
opittuja taitoja!
Kauden päättäjäiset vietetään Kilossa 27.5.
Päättäjäisissä vietetään leikkimielinen urheilupäivä ja pelataan seuran
mestaruudesta. Iloisen päivän aikana muistellaan mennyttä kautta ja
palkitaan kauden aikana ansioituneita pelaajia. Myös erityistä
tsemppihenkeä osoittaneita pelaajia palkitaan. Kaikilla on hymy huulilla!
Herkkujakin on tarjolla.
Myös kaikki vanhemmat ovat tervetulleita viihtymään.

Kilpapelaajien kesätreeneissä hikoillaan ma 28.5.-to 21.6.
Treenit ovat maanantai, keskiviikko ja
torstai iltaisin. Sään salliessa treenit
aloitetaan yleensä Kaarinan
Urheilukentällä, josta sitten siirrytään
jatkamaan treenejä Kiloon.
Pelkkää hikoilemista ja ponnisteluja
kesätreenit eivät ole. Kesäloman
alkamisen kunniaksi on perinteisesti
syöty jätskit.
Ilmoittautuminen Jukalle
viimeistään 17.5.2018. Hinta 60 €.
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Kerro kesällä Kilosportin kassalla taikasanat
Kesällä Kilosportissa saat pelata kerralla niin kauan kuin haluat, kun kerrot kassalla taikasanat "CLEAR:n
kesähinta" - AIKUISET 4 €/kerta ja LAPSET SEKÄ NUORET 3 €/kerta. Clearin jäsenkortti kannattaa olla
myös mukana.
Lisäksi voit kesällä vetää itsesi superkuntoon, sillä Kilosport tarjoaa innokkaille pelaajille kuukausikortin,
jonka hinta on 20 €/kk. Kortti sallii rajattoman sulkiksen ja kuntosalin käytön! Kortti on henkilökohtainen. Voit
käydä pelaamassa ja salilla koska vaan joka päivä kello 05-24.
Kesäyön turnaus Kilosportissa ja Aktia Arenalla 16.6.2018
Kesäyön turnaus on ehdottomasti sulkiskansan
kesän kohokohta. Turnaus on rento ja
leikkimielinen, mutta voitto on tietenkin kaikkein
tärkeintä! Hikisen kostea tunnelma kuuluu jokaiseen
kesään.
Ja mikä parasta turnaus on ilmainen kaikille
Clearilaisille!
Kesäiseen turnaukseen kuuluu ehdottomasti myös
makkaraa ja muitakin herkkuja.
Kaikki pelaajat siis mukaan kesän ehdottomaan
kohokohtaan! Turnaus on myös saavuttanut
sellaisen suosion ja mittasuhteet, että vapaaehtoisia
toimitsijoita tarvitaan mukaan.
Seuraavista tapahtumista löydät sekä lisätietoa että ilmoittautumistiedot osoitteesta www.clear.fi

1.-4.-luokkalaisten Sporttileiri Kaarinan keskusliikuntapuistossa 11.-15.6.

Clearin TS-sulkiskoulut 5-12-vuotiaille Aktia Arenalla 4.-8.6., 18.-21.6. ja 6.-10.8.
Sulkis-iltis 15.8. alkaen jokaisena koulupäivänä Aktialla klo 12:30-16:30
3.-6. -luokkalaisten Sulkiskerho 16.8. alkaen tiistaisin ja torstaisin klo 13:30-14:30 Aktialla koko ensi
kouluvuoden
Kilpapelaajien kauden 2018-2019 aloitusleiri pidetään Aktialla 11.-12.8.2018
Ilmoittautumiset Jukalle 5.8. mennessä. Leirin hinta on 60 €.
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