Seuratiedote 2/2019
Elixia Games 13.4.
Seuraavat kilpailut Elixia Games uidaan Tikkurilassa reilun kuukauden päästä lauantaina 13.4.2019. Nyt olisi
hyvä hetki ilmoittautua mukaan, jotta kaikki kilpailun vaatimat järjestelyt pystytään hoitamaan hyvissä ajoin.
Jos et pääse mukaan kisapäivänä, voit aina auttaa perjantai-iltana hallin valmistelussa! Ilmoittautuminen
Vantaa Games 25.5.2019 toimitsijaksi löytyy täältä.
Tikkurilan uimahallin 50v juhla
Tikkurilan uimahalli viettää 50-vuotisjuhlaa lauantaina 9.3.2019 klo 10.30 alkaen. Vanders osallistuu
Tikkurilan uimahallin 50-vuotis juhlaan järjestämällä Merenneitouinti-esityksen sekä vesipallokokeiluja. Myös
muita vantaalaisia uima-, taitouinti ja uimahyppyseuroja on kutsuttu osallistumaan tapahtumaan näytöksin ja
lajikokeiluin. Halliin tulee yleisöuimareiden käyttöön myös Wibit-rata. Juhlaan on vapaa pääsy. Lisää juhlasta
Vantaan kaupungin sivuilla.
Masterskisan valmistelut etenevät
Vandersille myönnettyjen 25.-27.10.2019 uitavien Mastersuinnin PM-kisojen valmistelut etenevät. Kilpailun
virallinen nimi on varmistunut: Open Nordic Masters Championships. Kilpailulle tulee oma logonsa, jossa
uiskentelee Vantaan kaupungin vaakunasta tuttu kultainen lohi. Olethan jo varannut omasta kalenterista
päivät vuoden suurimmalle Vandersin järjestämälle uintitapahtumalle? Kilpailuun odotetaan paljon
osanottajia ulkomailta asti ja kaikki seuralaiset tarvitaan mukaan!
Ovenavausuvuorot
Kiitos kaikille ovenavausvuoroja kaudella 2018-2019 jo hoitaneille! Toiminnan ansiosta olemme jälleen
pystyneet järjestämään suuren määrän kursseja ja valmennustoimintaa hallin aukioloaikojen ulkopuolella.
Ilman tätä toimintaa ei nämä vuorot olisi seuran käytössä eikä viime vuosina perustettujen uusien ryhmien
toiminnan aloittaminen olisi ollut mahdollista.
Vielä loppukeväälle kaivataan vuoroille ottajia. Varaathan vuorosi jo ajoissa, niin vapautat työntekijöiden
arvokasta työaikaa muiden seuran asioiden hoitamiseen. Vuorot on varattavissa varauskalenterista omien
menojen mukaan.

Kurssi-ilmoittautumiset siirtyvät myClubiin
Vandersin kaikki tulevat kurssien ilmoittautumiset siirtyvät samaan järjestelmään myClubiin, johon seuran
jäsenet siirtyivät vuoden alussa. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu edelleen seuran kurssisivujen kautta.
Aiheesta voit lukea lisää seuran nettisivuilla.
Kesäleirit
Vanders järjestää uinti- ja taitouintileirejä koulujen loma-aikoina viikoilla 23,24,25, 31 ja 32. Leirit on
tarkoitettu 7-12-vuotiaille ja päivä koostuu ulkopeleistä ja uinnista. Ilmoittautuminen ja lisätiedot leirisivuilla.
Loppukevään viikonloppukurssit
Loppukevään viikonloppukurssien ilmoittautuminen aukeaa 18.3. klo 17.00.
Erik Nurmi kilpailee Nuorten maajoukkueessa
Vandersin Edustusryhmän uimari Erik Nurmi on valittu kilpailemaan osana Nuorten maajoukkuetta Helsinki
Swim Meet –kilpailuun 1.-2.4. sekä Swim Open Stockholm –kilpailuun 12.-15.4.2019. Kilpailut ovat osa
Nordic Swim Tour 2019 kilpailusarjaa, jossa uidaan kahden viikon sisällä kolme kovatasoista kilpailua
maailman huippujen vierellä. Erik osallistuu myös kolmanteen Swim Tourin kilpailuun yhdessä Vandersin
Edustusryhmän kanssa Norjassa Bergen Swim Festivaaliin 5.-7.4.2019. Nordic Swim Tourin aloittavaan
Helsinki Swim Meetiin osallistuu Vandersin Edustusryhmän lisäksi IKM-ryhmästä kaikki aikarajoja alittaneet
uimarit.
Vapaaehtoisia kevään uintitapahtumiin
Kilpailujen järjestäminen vaatii aina paljon vapaaehtoisia ja suuriin kilpailuihin vapaaehtoisia kutsutaan usein
yli seurarajojen. Osallistuminen vapaaehtoisena suuriin kilpailutapahtumiin antaa hienon kokemuksen
ammattimaisesti järjestetyistä kilpailuista, tuo aina positiivista mainetta Vandersille ja Helsinki Swim Meet
kokoaa maailman huiput Mäkelänrinteen uintikeskukseen 1.-2.4.2019. Vapaaehtoishaku löytyy täältä.
European Para Youth Games 2019 järjestetään 28.-30.6. niin ikään Mäkelänrinteessä. Ilmoittautuminen
vapaaehtoiseksi EPYG kisoihin löytyy täältä.

