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Shirokawan kevätkuulumisia 2019
Kevät on jo ovella ja ryhmät harjoittelevat
aktiivisesti. Kisoissa, leireillä ja koulutuksissa on
käyty aktiivisesti.
Toukokuun alussa Shirokawa järjestää kolmet
judokilpailut Porvoon Urheiluhallilla.
Lauantaina 4.5. pidetään E-S avoimet mestaruuskilpailut ja sovelletun judon Shirokawa Shiai.
Sunnuntaina 5.5. pidetään E-S StarttiCup
kilpailujaan aloittaville junnuille ja aikuisille.
Kisojen kutsut on julkaistu Judoliiton ja Shirokawan web-sivujen
kalentereissa ja kisoihin odotetaan paljon kisaajia. Shirokawan
valmentajat hoitavat normaalisti kisoihin ilmoittautumisen, eli
ryhmien harrastajat tai vanhemmat eivät tee ilmoittautumista
vaan ohjaajat hoitavat ilmoittautumisen.
Tarkoitus on jälleen järjestää hienosti onnistuvat kisat ja onneksi
järjestelytalkoisiin on ilmoittautunut hyvin jäseniä ja lasten
vanhempia. Suuri kiitos kaikille kisatalkoisiin ilmoittautujille!
Kevään seuragraduointi (oranssista ruskeaan vyöhön) pidetään
sunnuntaina 19.5. kello 16.
Tarkistakaa aina paria kuukautta ennen graduointia, mitä pitää olla
tehtynä ennen vyökoetta ja kuinka harjoiteltuna vyökokeeseen.
Ohjeet löytyvät Shirokawan web-sivulta kohdasta Graduoinnit.
Vihreään vyöhön pitää käydä Judon perusteet -koulutus. Siniseen
vyöhön vaaditaan OOP-koulutus ja ruskeaan vyöhön judotuomarin
peruskoulutus, josta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa lisenssiä.
Tarkemmat tiedot ja linkit löytyvät aina web-sivujen kalenterissa.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Keskuskoululla 28.3.
ja mukana oli kahdeksan seuran jäsentä. Hallituksessa jatkavat
Mikko Kärnä, Matti Lattu, Timo Lepistö, Tiina Pusa ja Yrjö
Villanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sebastian Bojers.
Yhteystiedot Shirokawan web-sivulla.
Jäsenmaksusta vuodelle 2019 vuosikokous päätti seuraavasti:
- jäsenmaksut maksetaan kahdessa erässä (halutessa voi keväällä
maksaa myös koko vuoden maksun), kevään eräpäivä on 30.4.
- vuoden 2019 jäsenmaksu on 150 €, kevään osuus 75 €
- perhejäsenmaksu on 350 €, kevään osuus 175 €
- kannatusjäsenmaksu: 50€/henkilö ja 150€ tai 500€ yritys/yhteisö.
Jäsenmaksut pysyivät näin ennallaan.
Tämän kirjeen mukana on jokaiselle jäsenmaksu henkilökohtaisella
viitenumerolla, käyttäkää sitä maksaessanne.
Lasten peruskurssi, muksut, minisamurait ja tukijudo eivät maksa
keväällä jäsenmaksua, koska ovat maksaneet koko kauden syksyllä.

Jäsenmaksun voi maksaa myös liikuntaseteleillä ja
ne toimitetaan Villasen Ykälle.

Seuraava asia ei koske muksujudoa ja mini-samuraita:
Jäsenillä pitää olla myös Suomen Judoliiton jäsenyys. Jokainen
maksaa sen itse SuomiSportissa ja ohje löytyy Shirokawan
web-sivulta. Ilman Judoliiton jäsenyyttä ei voi harjoitella,
kisata, leireillä eikä suorittaa vyöarvoja. Kausi on aina 1.9.-31.8.
ja se maksetaan aina elokuussa uudestaan SuomiSportin kautta.
Kesän jälkeen, syyskuussa alkavat ensi syksyn lasten peruskurssi
sekä tukijudo-muksujudo-minisamurai-ryhmät. Infoa asiasta tulee
kesällä seuran web-sivulle (www.shirokawa.com).

