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Elixia Games 14.4. toimitsijaksi
Tikkurilassa järjestettävät Elixia Gamesit lähestyvät kovaa vauhtia! Kisojen
nimi vaihtui juuri Fresh Fitness Gameseistä Elixia Gameseihin
yhteistyökumppanin vaihtaessa nimensä. Kisat uidaan kahdessa jaksossa,
joista aamujakson verryttely alkaa klo 8.30 ja iltajakson verryttely klo 16.30.
Toimitsijahaku kilpailuihin on käynnistetty ja odotamme jälleen lisää uusia
vapaaehtoisia mukaan iloiseen joukkoomme! Aikaisempaa kokemusta
toimitsijatehtävistä ei välttämättä tarvita, sillä tehtäviin pääsee tutustumaan
kokeneempien rinnalla. Kevään toiset Vandersin järjestämät kisat, Vantaa
Games 26.5. uidaan niin ikään Tikkurilassa. Nyt kannattaa myös hyödyntää
mahdollisuus seuran järjestämästä maksuttomasta tuomarikoulutuksesta,
vaikka ei vielä olisikaan aivan valmis tositoimiin starttipallin taakse! Lisää
tietoa koulutuksesta alla. Ilmoittaudu mukaan kisatoimitsijaksi:
http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/omatkilpailut/

Tuomarikoulutus 3.4.
Vanders järjestää 2lk. tuomarikurssin seuraavan kerran tiistaina 3.4.2018 Myyrmäen Urheilutalon isossa
luokassa klo 16.30-21.30. Koulutus on maksuton kaikille seuran toimintaan osallistuville ja tarjoaa samalla
loistavan mahdollisuuden tutustua tarkemmin omaan tai lapsesi harrastamaan lajiin! Uinnin säännöt
saattavat aluksi tuntua monelle uudelle hankalilta, mutta jos hieman uskaltaa tutustua lajiin, niin
yksinkertaisimmat tuomaritehtävät ovat lopulta nopeasti opittavissa. Nyt siis kaikki yli 15-vuotiaat rohkeasti
mukaan ilmoittautumaan! Kouluttajana toimii Sami Wahlman. Ilmoittautuminen löytyy Uimaliiton sivuilla
osoitteessa: https://tapahtumat.uimaliitto.fi/tapahtumat/uinnin-tuomarikoulutus-2.lk-vanders-2/

Vandersin uimareita maajoukkueisiin
Vandersin Edustusryhmän uimarit Erik Nurmi, Kalle Mäkinen ja Matias
Hjelm sekä IKM-ryhmän Milla Strandberg on valittu Uimaliiton vuoden
2018 maajoukkuetoimintaan omissa ikäryhmissään.
Erik Nurmi (2001) kartuttaa tänä keväänä kansainvälistä kisakokemusta
useaan kertaan. Luxemburgissa 26.-28.1.2018 Erik osallistui Euro Meet –
kilpailuun ja pääsi samalla seuraamaan maailman huippujen kisaamista.
Seuraavat ulkomaiset startit Erikillä on 5.-8.4. Stockholm Swim Openissa ja
matkalle mukaan Uimaliitto on kutsunut myös Vandersin päävalmentajan
Anttoni Laitisen. Kesällä Erikillä on edessä vielä Mäkelänrinteessä uitavat
Nuorten EM-uinnit 4.-8.7.2018.
Matias Hjelm (2002) ja Kalle Mäkinen (2002) valittiin 1.-4.2. järjestettyyn ikäkausimaajoukkueen leirille
Vierumäelle. Kalle on lisäksi valittu kisajoukkueeseen, joka suuntaa 24.-31.3. Multinations kilpailuihin
Kyprokselle sekä maajoukkueleirille kilpailun jälkeen.
IKM-ryhmän Milla Strandberg (2005) osallistui tammikuussa Uimaliiton Rollojoukkueen leirille Vierumäellä.
Taitouimareiden Cetus Games
Vandersin taitouimareilla oli menestyksekäs viikonloppu 20.-21.2.2018. AG15 tytöt voittivat joukkuekultaa
ja hopeaa combossa. Muita mitalisteja olivat toinen AG15 duo (pronssia), FINA Jr tekninen duo (kultaa) ja
FINA Senior tekninen soolo (hopeaa) ja FINA Senior tekninen soolo (hopeaa). Go Vanders!

T-paitatilaus
Jotta kaikille uusille ja kasvaville Vandersin uimareille löytyisi
edustuskamppeita, täydennetään varustevarastoa mustilla puuvillaisilla tpaidoilla (lasten ja nuorten koot). Paidat saapuvat myyntiin arviolta maalishuhtikuun vaihteessa ja tiedotamme jäseniä heti kun paidat ovat
ostettavissa. Maksu (15€) hoidetaan tuttuun tapaan nettisivujen kautta.
Varsinainen yhteistilaus muista seuravarusteista tehdään seuraavan kerran
ensi syksynä. Tällä hetkellä varastosta löytyy uimalakkeja kahta väriä sekä
yksittäiskappaleita muista varusteista. Tiedustelut Millalta,
toiminnanjohtaja@vanders.fi.
Varustepörssi
Onko sinulla pieneksi jäänyt, hyväkuntoinen seurapaita kaapissa
lojumassa? Onko tarvetta isommalle räpyläkoolle? Ei hätää! Kierrätä vanhat, hyväkuntoiset varusteesi tai
tee edullisia kirppislöytöjä Vandersin varustepörssissä. Varustepörssin löydät nettisivuilta osoitteesta:
http://www.vanders.fi/varusteporssi/ Laadi osto- tai myynti-ilmoitus käyttäen alla olevia esimerkkejä.
1. Ota yhteyttä Millaan, toiminnanjohtaja@vanders.fi ja laita hänelle tarvittavat tiedot
ilmoitusta varten. Kuva voidaan myös liittää sivulle, mikäli sellainen on tarpeen.
2. Odottele ostajaa ja kun kauppa on tehty, päivitä seurasihteerille tieto, että ilmoituksen saa
poistaa.

Kurssien ilmoittautuminen aukeaa 12.3.
Loppukevään viikonloppukurssien sekä kesäleirien ja kesäuimakoulujen
ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 12.3. klo 17.00. Kurssiaikatauluihin pääset
tutustumaan jo nyt. Lasten viikkouimakoulut, aikuisten uimakoulut ja lajitekniikat sekä
nuorten kurssit ovat myynnissä jo parhaillaan. Ilmoittautuessasi vesijumppaan nyt
maksat enää puolikaan kausimaksun eli treenaat loppukevään 20 eurolla (+uintimaksu
kassalla). Tervetuloa mukaan! Lisätietoja kurssit@vanders.fi tai p. 050 3573 873. Ilmoittautuminen
www.vanders.fi

Muistutus harjoituskortin käytöstä!
Haluamme muistuttaa uimareita, että Vantaan Kaupungin myöntämä
vapaaharjoituskortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa missään nimessä
luovuttaa toiselle osapuolelle! Tämän lisäksi harjoituskortti oikeuttaa uimaan
vain seuran harjoitusvuoroilla, muissa tilanteissa tulee uimarin maksaa
normaali sisäänpääsymaksu. Mahdollisissa väärinkäytöstapauksissa Vantaan
Kaupunki voi peruuttaa henkilön harjoituskortin käyttöoikeuden. Kaupunki on
myös muistuttanut seuraa, että korttia tulee käyttää aina harjoitusvuorolle
saapuessa kulkemisten tilastoimiseksi. Hallin aukioloaikojen ulkopuolisilla
harjoitusvuoroilla invaportit saattavat olla auki siivousten vuoksi mutta
harjoitusvuoroille saapuvien tule silti kulkea varsinaisten porttien kautta.

Seuraa meitä!
Tiesitkö että Vanders ja Vandersin taitouinti löytyy myös Facebookista,
Instagramista ja Twitteristä? Seuraamalla meitä tiedät aina uusimmat
uutiset ja näet kuulumisia altaan puolelta.
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