
 

 

Swimming Jyväskylän kuukausikirje – syyskuu 2014 

Tässä infokirjeessä on ajankohtaisia asioita Swimming Jyväskylä ry:n 

jäsenille ja harrastajille. 
 

Syksyn uintikurssit 
Viikonlopun uintikurssit ovat tämän syksyn osalta täynnä, lukuun ottamatta 

muutamia vapaita paikkoja aikuisten ryhmissä. Peruutuspaikoille otetaan uu-
sia mukaan jonotuslistan kautta. 
 

Sunnuntaivuoron aikana uimahallissa käy paljon kurssilaisia ja perheitä. Jotta 
kaikki toimisi mallikkaasti, muistuttaisimme kaikkia jäseniä uimahallin järjes-

tyssääntöjen noudattamisesta. Myös valvojien ohjeita tulee noudattaa. Valvo-
jan tunnistaa vuorolla oranssista liivistä. 
 

Viikkouimakouluihin on vielä joitain paikkoja jäljellä. Vapaita paikkoja voit ky-
sellä sivujen kautta osoitteesta: http://swim.fi/200  

 
Etsimme vanhempia / harrastajia mukaan kilpailutoimintaan 
Järjestämme syyskaudella kolmet isommat kilpailut AaltoAlvarissa, joihin tar-

vitsemme mukaan runsaasti toimijoita avuksi. Laadukkaiden kilpailuiden jär-
jestämiseen tarvitaan innokkaita toimitsijoita vähintään 60/kilpailu. Tehtäviin 

opastetaan paikan päällä ja aiempaa kokemusta kilpailuista ei tarvita. Toimit-
sijoille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa koko kilpailupäivän ajaksi. Ter-
vetuloa mukaan mukavaan toimitsijaporukkaan! 

 
Syksyn kilpailut: 

Syysuinnit 13.9. 
Masters mestaruuskisat 24.–26.10. 
Ikäkausimestaruus-karsinnat 1.–2.11. 

 

 

Syysuinnit 

Syksyn ensimmäinen suurempi kilpailutapahtuma Syysuinnit järjestetään lau-
antaina 13.9. AaltoAlvarissa. Tervetuloa mukaan! 

 
Syysuinteihin kaivataan vielä muutamia toimitsijoita, mukaan pääset ilmoit-
tautumaan täältä: http://www.swim.fi/lomake.html?id=15 

 
 

JS-cup V 
Seuraava JS-cup järjestetään lauantaina 27.9. klo 8-10. Järjestävinä ryhminä 
toimivat MOPit ja Vesikiitäjät. 
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Tulevia leirejä 

Uinnin valmennusryhmille on tarjolla ulkomaanleiri sekä syys- että kevätkau-
delle. Leireistä tiedotetaan yksityiskohtaisemmin ryhmiä, joille leiri on suun-
nattu. Ilmoittautumiset osoitteeseen tero.valimaa@swim.fi. Toivomme mah-

dollisimman pikaista ilmoittautumista, jotta varaukset saadaan tehtyä ajoissa 
ja edullisemmilla hinnoilla. 

 
Ahvenanmaan leiri järjestetään 10.10–13.10. ja tämä on tarkoitettu startti-
ryhmästä NSM ryhmään asti kaikille uimareille. Leirin hinta tulee olemaan n. 

300€. 
 

Teneriffan leiri järjestetään Los Cristianosissa 22.2–1.3.2015 ja leiri on tarkoi-
tettu NSM, MOP ja Barracudat ryhmälle sekä Flippereistä IKM-ikäisille uima-

reille.  
 
Jäsenkortit 

Seuran jäsenkortin voi hakea AaltoAlvarin kahviosta maksukuittia vastaan. 
Valmennusryhmissä harjoittelevat sekä kurssilaiset ovat automaattisesti seu-

ran jäseniä ja he voivat hakea kortin kausi/kurssimaksukuittia vastaan. Muut 
jäsenet ovat saaneet erillisen jäsenmaksulaskun. 
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