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SYKSY TÄYNNÄ VAUHTIA
Syksy on alkanut hiljalleen hiipiä ja lämpimän kesän jälkeen on taas palattu arkeen. Seurassamme tämä on tarkoittanut erityisesti kiireitä kentällä.
Uusi poikien ikäkausijoukkue 2013 syntyneille pojille on startannut ja myös nuorimmille tytöille T12-13 käynnistetään matalan kynnyksen
joukkuetoimintaa lokakuusta alkaen. Topcart Areenalla harjoitellaan päivittäin täydellä vauhdilla ja sokerina pohjalla pelitoiminta.
Seuramme hallituksen kanssa totesimme seuramme olevan valmis seuraavaan vaiheeseen toiminnan parantamisessa. Tämä tarkoittaa
käytännössä, että seurassamme on käynnissä poikien junioripäällikön haku. Tehtävä on täysipäiväinen ja tukee erityisesti poikajoukkueiden arkea.
Jako selkiytyy, kun nykyinen junioripäällikkömme Hannu ”Hantta” Tulla vastaa jatkossa tyttöjoukkueiden lisäksi naisten edustusjoukkueen
toiminnasta. Tiedotamme lisää, kun tehtävään soveltuva henkilö on valittu.
Olemme seurassa sitoutuneita toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Syyskuun ruuhka on osoittanut, että eteenpäin on menty, vaikka kiire ja hulina
kentällä on melkoista. Jatkuva harjoitusten laadun parantaminen muuttuvassa ympäristössä on positiivinen haaste, johon on jo reagoitu ja jonka
kanssa teemme päivittäin töitä. Laadullisesti olemme pelkästään olosuhteiden parantamisella voineet tuoda joukkueille huomattavan lisän pelaajan
arjen parantamiseksi.
Joukkueiden harjoitusolosuhteiden tueksi Topcartille ilmestyy syyskuun aikana parakki, johon varastoidaan seuramme harjoitusvälineet.
Joukkueitamme kohdellaan tässäkin tasapuolisesti ja jokainen joukkueemme voi jatkossa hyödyntää parakin välineistöä omassa
harjoitustoiminnassaan. Kunhan parakki saadaan Lassilaan, aletaan saada myös kokemuksia parakin käytöstä ja sen hyödyntämisestä.
Keväällä teimme päätöksen seuran toimiston siirtämisestä lähemmäs joukkueiden arkea. Parakki yhdessä Lassilan huoltorakennuksen kanssa
auttaa meitä siirtämään toimintojamme entistä enemmän Lassilaan. Suurin muuttorumba saatiin vietyä läpi elokuussa ja nyt pääsemme viemään
muuton loppuun, kunhan parakki saapuu. Jo nyt seuratoimiston voi löytää Lassilasta ja hiljalleen tämä tarkoittaa seurapalveluiden entistä
helpompaa saavutettavuutta.
Juha-Pekka ”Jusu” Partanen
toiminnanjohtaja

FC POHU MUKANA HAAGAN RUN JUOKSUTAPAHTUMASSA 22.9.
Historian toinen Haaga Run juostaan lauantaina 22.9.2018. 5
km ja 10 km kilpailut lähtevät kumpikin klo 12.00 PohjoisHaagan aseman ja Runar Schildtin puiston väliseltä kevyen
liikenteen väylältä. Maali Lassilan urheilupuistossa Topcart
Areenalla. Ensimmäinen Haaga Run järjestettiin syyskuussa 2017,
jolloin mukana oli toistasataa juoksijaa. Reitti sai kehuja hienosta
kaikkien juostavasta reitistä, joka kiertää Pohjois- ja Etelä-Haagan,
Lassilan sekä Malminkartanon ympäristössä.
Juoksun järjestävät FC POHU ja Runner's High yhteistyössä.
Runner's High, on kokenut juoksu- ja kuntoilutapahtumien sekä
juoksuvalmennusten järjestäjä. Pohjois-Haagan Urheilijoita
pyydettiin useampaan otteeseen järjestämään aikanaan järjestetyn
Haagan halkijuoksun kaltainen tapahtuma. Yhdessä Runner's
High:n kanssa päätimme järjestää laadukkaan juoksutapahtuman,
joka kiertää Haagan maisemissa. Lisätietoja www.haagarun.fi

POHJOIS-HAAGAN URHEILIJAT RY 2/2018
JULKAISTU 11.9.2018

JUNIORIJOUKKUEISIIN VOI LIITTYÄ YMPÄRIVUODEN. UUSILLA
PELAAJILLA AINA KUUKAUDEN MAKSUTON TUTUSTUMISJAKSO
FC POHU, junioripäällikkö Hannu Tulla, hantta.tulla@fcpohu.fi, 044 979 0771. Katso joukkueiden lisätiedot tarkemmin seuramme
kotisivuilta www.fcpohu.fi
SEURA TIEDOTTAA

FC POHU VARUSTEMYYNTI TOPCART AREENALLA
TORSTAINA 13.9. KLO 17.00-19.00
FC POHU KAUDEN 2018 PÄÄTÖSJUHLA PHYK JUHLASALISSA
LAUANTAINA 17.11. KLO 13.00-15.00

