LUISTINKIITÄJÄ
Helsingin Luistinkiitäjät ry:n
jäsenjulkaisu
marras-joulukuu 2018
LUISTELUKAUSI 2018 – 2019
Tervetuloa luistelemaan Oulunkylään. Pikaluistelukausi alkoi
marraskuun lopussa ja jatkuu maaliskuun puoliväliin saakka.
Tarkemmin seuran vuoroista, poikkeuksista ja kursseista
seuran sivuilla www.luistinkiitajat.fi.
Emil Ervik vauhdissa
Oulunkylässä
Nuorten ja neo-seniorit
maailman cup Puola
Tomaszow Mazowieck
24.-25.11.
Suomea edustivat HLK:sta Emil
Ervik, Antero Eskola, Joona
Suomalainen ja Tuukka
Suomalainen. Seuraava
Nuorten ja neo-seniorit
maailman cup
Helsinki, 26-27.01.2019

KESÄKAUDEN TOIMINTA
toukokuu - elokuu
- 5 päivänä viikossa Pirkkolassa
o Luistelukoulu ja aikuistenkurssi, seuran juniorit sekä
maajoukkue
o Kouluryhmä vierailee tapahtuma
o lisäksi touko- ja kesäkuussa
o 2 krt viikossa Leppävaaran urheilupuistossa,
rullaluistelun lajikokeilu ja esittely
o 3 krt viikossa 10-15 vuotiaat multiskate ryhmä
fysiikkaharjoitukset sekä jää Myllypuron jäähalli
VALMISTAUTUMINEN LUISTELUKAUTEEN
syyskuu - marraskuu
o Seuran ja maajoukkueen harjoitukset Pirkkolassa ja
Oulunkylän Urheilupuistossa
o Syyskuussa 3 kertaa viikossa 10-15 vuotiaat
multiskate ryhmän fysiikkaharjoitukset ja jääharjoite
Malmin jäähallilla
o Syyskuussa alkoivat Short track -harjoitukset Konalan
jäähallissa jatkuen huhtikuun loppuun asti
o Lokakuu Seuraleiri Pajulahdessa
o Lokakuu Seuraleiri Berliinissä

JÄSENMAKSU
Suomen Luisteluliiton
lisenssi- ja jäsenjärjestelmä
on uudistunut ja siten kaikki
lisenssit, vakuutukset,
ilmoittautumiset löytyvät
yhdestä ja samasta paikasta.
Seurallamme on oma
tietokantansa samassa
järjestelmässä, jonka avulla
hallinnoimme kaikkea
seurassa tapahtuvaa
toimintaa, myös jäsenmaksu
suoritetaan tämän palvelun
kautta. Katso ohjeet liitteestä.
Lähetämme tämän julkaisun
myös perinteisellä postilla
niille, joita emme tavoita
sähköpostilla.
Jäsenmaksu on tärkeä tuki
nuorisotoimintaan ja oikeuttaa
luistelemaan Oulunkylän
tekojääradalla. Jäsenenä saat
myös mm. 15% alennusta
Intersport Puhoksen normaali
hinnoista.
PIKALUISTELUVUOROT
Maanantai 16.00-17.30
Tiistai
19.00-22.00
Keskiviikko 16.00-17.30
Torstai
20.00-22.00
Perjantai
20.00-22.00
Lauantai
08.00-10.00
Sunnuntai 16.00-18.00
Tiistaikisat Oulunkylässä
tiistaisin klo 19.15
ilmoittautuminen paikan
päällä klo 18-18.30
SAMULI SUOMALAINEN
osallistui kauden kahteen
ensimmäiseen pikaluistelun
maailmancupin osakilpailuun
edustamaan Suomea.
Kauden kaksi ensimmäistä
maailmancupin osakilpailua
Japanissa, Obihirossa 16.18.11 ja seuraavana
viikonloppuna Tomakomaissa
Seuraava kisat 7-9.12 Puola,
Tomaszów Mazowiecki

HARJOITUSRYHMÄT JA LUISTELUKURSSIT KAUDELLE
5-10v Luistelukoulu
Ryhmässä opetellaan luistelun perustekniikkaa. Täällä opit
monipuolisesti luistelun perustaitoja, jotka soveltuvat pikaluistelun,
jääkiekon, jääpallon, taitoluistelun, pikaluistelun ja roller derbyn
harrastamiseen. Ryhmän tavoitteena on hauska harrastaminen,
mutta lapsi voi siellä halutessaan saada ensimmäiset kokemukset
myös kilpailullisesta harrastamisesta.

8-12v Juniorit
Junioreiden ryhmässä harjoittelu alkaa lasten kasvaessa jakautua
hieman luistelukoulua selkeämmin kilpailulliseen ja matalan
kynnyksen harrastamiseen. Valintaa ei kuitenkaan ole pakko tehdä,
vaan lapsi voi kehittyessään ja kiinnostuksen mukaan vaihtaa
ryhmien välillä suunnasta toiseen. Ryhmässä opitaan kattavasti
luistelutaitoja ja se soveltuu myös muiden lajien kuten jääkiekon ja
taitoluistelun harrastajille näitä lajeja tukevana toimintana.

13-16v Haastajat
Kilparyhmässä vaaditaan hieman harrastusryhmää enemmän taitoa
ja sitoutumista harrastamiseen. Ryhmässä urheilija oppii
pitkäjänteistä tavoitteellisuutta ja säännöllisyyttä, sekä ymmärtää
oman motivaation merkityksen kehityksessä. Opetus keskittyy myös
enemmän luistelutaitojen ja yksilöiden erityisohjaukseen. Vaikka
tässä ryhmässä luistelijat voivat alkaa keskittyä enemmän myös
yhteen lajiin, niin harjoittelua pidetään mahdollisimman
monipuolisena ja kokonaisvaltaisesti kehittävänä.

16+ Akatemia
HLK:n nuoret kilpaluistelijat harjoittelevat tällä hetkellä
(juniori)maajoukkueen kanssa. Luisteluliiton valmentaja on Markus
Puolakka.

16+ Harrastajat
Aikuisille järjestetään tekniikkaopetusta. Tekniikkakurssit soveltuvat
pikaluistelusta kiinnostuneille ja esim. Kalevan Kierrokseen
luisteluun valmistautuville, roller derby-pelaajille tai retkiluistelijoille.
Tämän kauden tekniikkakurssit ovat tiistaisin ja torstaisin klo 20.0021.00.

PIKALUISTELUKISAT 2018-2019
Oulunkylässä
8.12.2018 Juhani Järvisen muistokilpailu
22-23.12.2018 Yleisluistelijoiden SM-kilpailut
5.1.2019 Clas Thunbergin muistokilpailu ja Mastereiden SM
6.1.2019 Kalle Valtosen Maraton
26-27.1.2019 Nuorten Maailman Cup
Muuta paikkakunnat:
17-18.11.2018 Season Opening Race (Seinäjoki)
1.12.2018 Pingu Race (Seinäjoki)
18.12.2018 Kensu Cup (Jyväskylä)
12.1.2019 Luistelutapahtuma (Nurmijärvi)
18-19.1.2019 Matkakohtaiset- sprinttereiden SM-kilpailut sekä
Mastereiden sprintti SM-kilpailut (Seinäjoki)
26.1.2019 Kalevan Kierros (Seinäjoki)
2-3.2.2019 Hopealuistinfinaali ja nuorten SM-kilpailut (Pori)
5.2.2019 Kensu Cup (Jyväskylä)
16.2.2019 Valkeakosken kansalliset (Valkeakoski)
19.2.2019 Kensu Cup (Jyväskylä)
20-23.2.2019 Finland Ice Marathon (Kuopio)
9-10.3.2019 Season Closing Race (Seinäjoki)

HELSINGIN
LUISTELUAKATEMIAN
KONSEPTI
Helsingin Luisteluakatemia
on pääkaupunkiseudun
luisteluseurojen yhteinen
luistelukoulu lapsille, nuorille
ja aikuisille.
Luisteluakatemian konseptin
perustana on, että tarjoamme
mahdollisuuden usean
luistelulajin harjoitteluun tai
kokeiluun.
Helsingin Luistinkiitäjät
(HLK) ja Helsingin Työväen
Luistelijat (HTL) ovat
isoimmat yhteistyökumppanit
ja toiminta järjestetään
yhdessä.
Luisteluakatemia tekee
yhteistyötä myös roller derby
seura Kallio Rolling
Rainbown kanssa.
Käytännön esimerkki
yhteistyöstä on se, että
Luisteluakatemia järjestää
Kallio Rolling Rainbown
kanssa aloittelijoiden
rullaluistelukurssit.

SHORT TRACK
Joka parillinen viikko
sunnuntai luistelemme
Konalan jäähallissa short
track -radalla. Harjoitukset
ovat klo 19.45-21.15,
Parittomat viikot Short Track
harjoitukset Oulunkylässä klo
16-17.00
Valmentaja Kaj Humisto
Short track luistimia voit
lainata paikan päällä
Jäsentiedotteen mukana
julkaistaan Helsingin
Luisteluakatemian
viikkokalenteri, joka on
suuntaa antava aikataulu –
muutoksista päivitykset seuran
sivuilla

LIITE lisenssi- ja jäsenjärjestelmä käyttöohjeohjeet - Helsingin Luistinkiitäjät palveluihin
Kirjaudu linkistä https://www.jasentieto.fi/public/SeuranValinta.aspx?ryhma=suomenluisteluliittory
Valitse alasvetovalikosta Helsingin Luistinkiitäjät ry

Valitse painonappi Rekisteröityminen ja täytä kentät

Valitse ”Kirjaudu sisään”

Ilmoittautuminen sivun näkymä, esimerkkinä HLK jäsenmaksun valinta, jonka jälkeen maksu
seuraavassa vaiheessa siirrytään maksun hyväksymiseen

Palvelu maksetaan verkkopankkitunnuksella tai maksukortilla, jossa on verkkomaksun mahdollisuus
(VISA/Mastercard)

