LAUKKOSKEN TAIMI
HEI!
Alla tietoa Laukkosken Taimen kevään ja kesän tulevasta toiminnasta. Toivottavasti tapahtumista löytyy
juuri sinulle jotain. Tervetuloa järjestämään ja osallistumaan! Ajantasaista tietoa Taimen toiminnasta
löytyy seuran kotisivuilta, laukkoskentaimi.net .
Taimen vuosikokous pidetään Laukkosken Työväentalolla 25.3.2013 klo 19.00, tervetuloa!
TOIMINTAA, kevät ja kesä 2013
VIIKOITTAISET KÄYNNISSÄ OLEV AT TAP AHTUMAT









Tiistai sin klo 18.00 – 19.00 hiihdon yhteisharjoitukset, Hyötinmäen kuntoradalla, kokoontuminen
kuntoradan yläparkkiksella. Harjoit ukset jatkuvat 23.4 saakka, lisäksi uimaan la 27.4. Yhteisharjoit ukset on
tarkoitettu pääasiassa yli 8-vuotiaille. Syksyllä jatkamme jälleen torstaisin 22.8 alkaen .
Keskiviikkoi sin klo 17.30 – 18.30 liikuntakerho 3-5-vuotiaille (alle eskari ikäiset) yhtenäiskoulun
liikuntasalissa. HUOM! Kerho on tällä hetkellä täynnä. Jatkuu 15.5. saakka ja kesätauon jälkeen jatkamme
25.9 alkaen.
Torstai sin klo 20.00 - 21.00 liikuntaa nuorille ja aikuisille koulukeskuksen liikuntasalissa. Pelataan kori-,
lento-, käsipalloa, futsalia, sählyä ja tehdään cirkuitia. Vuoro on yhteistyössä Heavy Teamin kanssa.
Tervetuloa liikkumaan!! Jatkuu 23.5 saakka ja kesätauon jälkeen jatkamme 5.9 alkaen.
Torstai sin liikuntakerhot eskari-ikäisille ja sitä vanhemmille klo 18.00 – 19.00 6v. (eskari-ikäiset) - 9vuotiaat ja yli 9-vuotiaat klo 19.00-20.00 yhtenäiskoulun liikuntasalissa. Jatkuu 23.5 saakka ja kesätauon
jälkeen jatkamme 26.9 alkaen.
Lauantaisin klo 14.00 avoimet hiihtokilpailut Hyötinmäen kuntoradalla 23.3.3013 asti, tai niin pitkään kuin
kelejä riittää. Hiihtotapa vapaa, ilmoittautuminen ennen em. kellon aikaa. Kokoontuminen Hietasen
uimarannan parkkipaikalla. Sarjoja kaikenikäisille, pakkasraja -13C.
Tiistai sin 7.5. alkaen klo 18.30 maastojuoksut Hyötinmäen kuntoradalla. Kokoontuminen Hietasen
uimarannan parkkipaikalla. Sarjoja kaikenikäisille. Juoksut jatkuvat 28.5 saakka ja kesätauon jälkeen
jatkamme 27.8 alkaen.
Keskiviikkoi sin 5.6 alkaen yleisurheilun keskiviikkoki sat ja harjoitukset.
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Huhtikuussa alkaa Juoksukoulu, lisäinfoa tuonnempana …
Huhtikuussa valmennusilta
Toukokuun alussa tienvarsien siivoustalkoot
6.6. klo 19.00 nuotioilta Jokimäessä voimalaitoksen ranta
Heinäkuussa Kesämopossa RAW penkkiki sat (yhteistyössä Heavy Teamin kanssa)
1 - 3.8. Liikuntaleiri nuorille kunnan leirikeskukse ssa
Elokuussa kunnan YU me staruuski sat
Elokuussa Pornaisten vahvamieski sa Kesämopossa (yhteistyössä Heavy Teamin ka nssa)
22.9. ke säkauden päättäjäiset seuran kodalla , Rinnenmäentie 115
20.10. Kotojärven ympärijuoksu

Taimen jäsenet saavat urheilu- ja ulkoiluvälineistä alennusta SPORTIA TAMMISTOSTA.
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