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HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA!
Vuosi on käynnistynyt ja urheilukoulut ovat palanneet joulutauolta viikon 2 ja 3
aikana. Harjoitukset siis jatkuvat normaalisti kaikilla ryhmillä. Tammikuussa
halli on osan aikaa poissa käytöstä messujen takia, tästä infotaan ryhmiä vielä
erikseen. Lähes kaikkiin ryhmiin mahtuu vielä uusia harrastajia, joten pyytäkää
kaverit mukaan kokeilemaan.
Jäsenlaskut vuodelle 2020 tulevat tammikuun aikana sähköpostitse. Laskut
tulevat Yleisurheilu-rekisterin kautta.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Sanna Neuvonen, toiminnanjohtaja, sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi,
p.045 1130 373

VUODEN 2020 JÄSENMAKSUT
Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat seuraavat:
35 €/lapsi (alle 18 v., eläkeläinen, opiskelija)
45 €/aikuinen
75 €/perhe (sisältää samassa taloudessa asuvat henkilöt)
Jäsenmaksu peritään muiden toimintamaksujen lisäksi (urheilukoulumaksu,
valmennusmaksu, aikuisten toimintamaksu).
Jäsenmaksu laskutetaan tammikuussa 2020, laskut tulevat sähköpostitse.

POIKKEUKSIA HARJOITUSPAIKOISSA
Myyrmäki-halli on pois harjoituskäytöstä 18.-28.1. Tänä aikana osa
harjoituksista tapahtuu ulkona ja osalle ryhmistä on saatu järjestettyä korvaava
sisäharjoittelutila. Yleisurheilukoulujen osalta poikkeuksista tulee lisätietoa
sähköpostitse, valmennusryhmäläiset saavat lisätietoa omilta valmentajiltaan.

PÄIVITETYT MESTARUUSKILPAILUSÄÄNNÖT

Mestaruuskilpailusäännöt ovat päivittyneet tälle vuodelle. Päivitetyt säännöt
ovat luettavissa seuran nettisivuilla sekä täällä: https://www.yleisurheilu.fi/wpcontent/uploads/2019/12/Mestaruuskilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t2020-lopullinen.pdf
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TAMPERE JUNIOR INDOOR GAMES – HALLIKISAT
TAMPEREELLA 6.-8.3.
Kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin 6.-8.3. Silloin järjestetään yhdet Suomen
suurimmista hallikisoista. Lisätietoja kilpailusta tulee viimeistään helmikuun
aikana. Salamalaisille on varattu hotellihuoneita samasta paikasta kuin viime
vuonna ja myös yhteinen bussikuljetus pyritään järjestämään viime vuoden
tapaan.

TAMMIKUUN VINKKI:
Olethan huomannut seuran
oman varustepörssin wwwsivuilla? Pistetään kamat
kiertoon!
www.vantaansalamat.fi/FI/
varusteporssi

TULEVAT TOIMITSIJATEHTÄVÄT
Tuleviin tapahtumiin tarvitaan niin uusia kuin kokeneitakin toimitsijoita!
Ilmoittauduthan mukaan!
1.2.2020 Helsy-hallit 2 ja Helsyn hallimoniottelut (sarjat 17v – aikuiset)
toimitsijoita/talkoolaisia tarvitaan erinäisiin tehtäviin
- aikaisempi kokemus tehtävistä ei välttämätön
- erinomainen tilaisuus tutustua lajiin sisältä käsin
- kisoissa mukana urheilijoita Suomen huipulta ja myös Salamien omia
urheilijoita
- kilpailuaika noin kello 14:00 – 20:00 (kaikkia ei tarvita kaiken aikaa)
Ilmoittautumiset toimitsijaksi toimistolle: toimisto@vantaansalamat.fi
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