PEIPPOSET

Joukkueen koko: 10-20
Ikävuodet: 2007 - 2011
Valmentajat:
Lotta Lindgren
044 211 2237
lotta.lindgren03@gmail.com

Iina Pelkonen
045 323 8499
pelkonen.iina@gmail.com

Hanna Laivo
045 263 0443
hlaivo@gmail.com

Peipposten sähköposti tcspeipposet@gmail.com
Harjoitukset:
ti klo 16-17.30
la klo 12-14
Harjoitukset järjestetään Manhattan Sport Centerillä (Pitkämäenkatu 4 B 4 krs.) ellei toisin mainita.

Joukkueen toimintaperiaate:
Joukkue esiintyy seuran näytöksissä ja halutessaan kilpailee harrastetason mini-ikäisten
kilpailuissa.

Joukkueen tavoitteet:
Peipposet on mini-ikäisten tanssin harrastejoukkue. Tavoitteena on saada lapset innostumaan
lajista ja nauttimaan liikunnasta. Lapsia halutaan kannustaa jatkamaan lajia ja joukkue antaa hyvän
lähtökohdan jatkaa harrastusta halutessaan minien A-joukkueesen sekä juniorijoukkueisiin.
Joukkueessa kehitetään motorisia taitoja yhdessä lajitaitojen kanssa.

BUDJETTI:
•
•
•
•
•
•

Kausimaksu
250€/kevätkausi
Jäsenmaksu
20€/vuosi
Lisenssi
n. 40€
Leirit
5€
Kilpailut
n.30€
Varusteet
- Lämppätakki
- Kisapuku
- Kisamusiikki
- Mahdollisesti seuran edustusasu
- Peipposet T-paita
- Tossut
- Huiskat

n. 50€
n. 100€
n. 10-30€
n. 110-120€
20-30€
20-30€
10-15€

Lisäksi saattaa tulla muita pieniä kuluja

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:
•
•
•
•
•

12.1. Starttileiri klo 12.30-14.30
16.-17.3. Phoenix Dance Camp
30.3. Peipposten oma leiri
5.5. Kevätnäytös
5.5. Aluekilpailut

JOUKKUEEN SÄÄNNÖT:
•
•
•
•

Vanhempi ilmoittaa poissaolosta tekstiviestillä tai sähköpostilla viimeistään 0,5h ennen
treenien alkua.
Treeneissä oikeanlainen treenivarustus: urheilulliset vaatteet, hiukset kiinni. Juomapullo,
huiskat ja tossut mukana.
Treeneissä kuunnellaan valmentajien ohjeita ja keskitytään omaan treeniin ja tekemiseen.
Ollaan kivoja muille joukkuekavereille ja kannustetaan ja tsempataan toisia!

SEURAN JÄRJESTÄMÄT LEIRIT:
Seuran leirit ovat vapaaehtoisia leirejä, joissa syvennytään lajitaitoihin. Ilmoittautuminen ja
lisätiedot löytyvät myClubista.
•
•
•

3.3. Akroleiri
14.4. Akroleiri
3.-7.6. Smash Summer Camp

VALMENTAJIEN ESITTELY
LOTTA LINDGREN
Olen ensi syyskuussa 16-vuotias ja harrastan itse cheertanssia naisten B-joukkueessa Eaglesissa.
Lajia olen harrastanut suunnilleen kahdeksan ja puoli vuotta. Valmentanut olen puoli vuotta eli
yhden kauden verran. Toimin viime kauden Peipposten apuvalmentajana. Parasta
valmentamisessa on nähdä lasten kasvoilla se onnellisuus treeneissä yhdessä tekemisestä ja
liikkumisesta. Koulun puolesta olisi yhdeksännen luokan kevät nyt edessä ja sitten syksyllä
lukioon.

IINA PELKONEN
Olen helmikuussa 16-vuotta täyttävä tyttö. Harrastan nyt keväällä naisten B-joukkueessa
Eagleseissa. Lajin parissa olen ollut sunnilleen 2 vuotta, joista 1,5 vuotta olen ollut B-junioreissa
Blackbirdseissa. Aloitin valmentamisen syksyllä 2018 Peipposissa apuvalmentajana. Käyn
peruskoulun yhdeksännettä luokkaa Maunun koulussa, Ruskolla. Tykkään valmentamisesta, koska
siinä näkee lasten kehityksen ja innostuksen lajin parissa.

HANNA LAIVO
Aloitin nyt syksyllä valmentamaan seuramme mikrojoukkueita Kimalaisia ja Perhosia. Ja nyt
tulevalla kevätkaudella alan myös valmentamaan Peipposia. Itse olen pyörittänyt
lastenhoitoyritystä ja lasten kanssa työskentely on aina ollut mieluisaa minulle. Minusta on todella
ihanaa päästä valmentamaan näin innokkaita lapsia. Olen 18-vuotias ja aloitin cheertanssin
vuonna 2009 ja nyt syksyllä 2018 jouduin oman kilpaurani lopettamaan. Vaikka tietysti
lopettaminen harmitti on huikeaa päästä valmentamaan näitä seuramme iloisia Peipposia.
Tulevalta kaudelta odotan hyvää meininkiä ja, että jokainen lapsi voi tulla treeneihin intoa täynnä ja
saa onnistumisen kokemuksia.

