KOLIBRIT

Joukkueen koko: 12
Ikävuodet: 2010-2006

Valmentajat:
Sini Nyholm

Wilma Peippo

044 2589766

0405629207

sini.nyholm@hotmail.com wilma.peippo@gmail.com

Apuvalmentaja: Lotta Lindgren

Joukkueen sähköposti: tcskolibrit@gmail.com

Harjoitukset:
ti klo 17-19.30
to klo 16-18
su klo 16-18
Harjoitukset järjestetään Manhattan Sport Centerillä (Pitkämäenkatu 4 B 4 krs.) ellei toisin mainita.

Joukkueen toimintaperiaate:
Kolibrit on seuran minien edustusjoukkue cheertanssissa. He kilpailevat minien tanssisarjassa ja
esiintyvät seuran näytöksissä. Valmennustiimi määrittelee kilpailukokoonpanon.
Joukkueen tavoitteet:
Joukkue lähtee tavoittelemaan kauden pääkisoissaan Super Cheerissä oman sarjansa kärkeä.
Tavoitteena on myös oppia paljon uusia taitoja kauden aikana ja päästä näyttämään nämä
kisoissa.

BUDJETTI:
Kausimaksu
Jäsenmaksu
Lisenssi

455€ / syyskausi
20€ / vuosi
41€ C-lisenssi vakuutuksella tai
21€ vakuutukseton
Tossut
n. 15-30€
Huiskat
n. 15€
Sukkikset
n. 5€ / pari
Kisapuku - arvio
n. 150-200€
Joukkuetoppi
n. 35€ + painatuskulut
Tanssijoiden yhteinen svetari
n. 50€ + painatuskulut
Seuran edustusasu (tuulitakki + housut)
n. 110-120€
Joukkuepussukka
n. 20€
Kisamusiikki
n. 20€ per tyttö
Super Cheer -matka
n. 80€
Syyskisat Turku
n. 30-40€
Ohjelmaleiri
n. 5-10€
Hiontaleiri
n. 5-10€
Lisäksi saattaa tulla muita pieniä kuluja mm. joukkueilloista tai kilpailukuvista.
Mikäli jokin edellä mainituista varusteista jo löytyy, uutta ei tarvitse tilata. Joukkuetoppi ja pussukka pysyvät samoina, kuin viimekaudella.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:
1.9.2019 Ohjelmaleiri
13.10.2019 Syyskisat, Turku
2.-3.11.2019 Hiontaleiri
3.12. Talvinäytös
16.11.2019 Super Cheer kilpailut, Vantaa
16.12.-5.1.2020 Talviloma
JOUKKUEEN SÄÄNNÖT
●
●
●
●
●

Poissaoloista vanhemmat ilmoittavat hyvissä ajoin jommalle kummalle valmentajalle
viestillä.
Poissaolon syy kerrotaan koko joukkueelle.
Treeneissä on asianmukaiset vaatteet päällä ja hiukset ponnarilla.
Juomapullo, tossut ja muut tarvittavat tavarat ovat mukana.
Treeneihin tullaan ajoissa ja kuunnellaan valmentajia.

●

Kannustetaan muita ja pidetään yllä positiivista ilmapiiriä.

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




29.9. Akroleiri
17.-18.10. Syyslomaleiri
8.12. Akroleiri

VALMENTAJIEN ESITTELY
SINI NYHOLM
Heipsun! Olen Sini, 22v. Cheertanssia olen itse harrastanut yhteensä 12 vuotta. Valmennusvuosia
on nyt kertynyt 3 vuotta ja syksyllä jatkuu kolmas kausi Kolibrien valmennustiimissä. Tämä laji on
parhautta, joten innolla lähden kohti uutta kautta ja odotan, että pääsen jakamaan tanssin iloa
myös muille! :)

WILMA PEIPPO
Moikka, oon Wilma 18v. Harrastin itse cheertanssia 8,5 vuotta ja olin myös maajoukkueessa
mukana kausilla 2018 ja 2019. Kolibrien valmennuksessa mulla lähtee nyt kolmas kausi ja
yhteensä valmennuskokemusta löytyy noin 2,5 vuotta. Ootan jo innolla, mitä tuleva kausi tuo
tullessaan!

LOTTA LINDGREN
Olen ensi syyskuussa 16-vuotias. Lajia olen harrastanut suunnilleen kymmenisen vuotta.
Valmentanut olen vuoden eli kahden kauden verran. Valmentamisen siis aloitin syksyllä 2018.
Parasta valmentamisessa on nähdä lasten kasvoilla se onnellisuus treeneissä yhdessä
tekemisestä ja liikkumisesta.

