Kuopion Reipas, kuukausitiedote huhtikuu 2021
Kesäkauden ilmoittautuminen aukeaa
Ilmoittautuminen kesäkaudelle 2021 avataan tiistaina 6.4.
Mikäli lapsesi haluaa jatkaa harrastamista, varmistathan että ilmoittautuminen on tehty myös
kesälle/tee tarvittaessa uusi ilmoittautuminen.
https://www.kuopionreipas.fi/yleisurheilukoulut/ilmoittaudu-mukaan/
Seura-asut ovat saapuneet
Joulukuussa tilatut Adidaksen seura-asut ovat saapuneet ja painossa tällä hetkellä.
Tilatut seura-asut voi noutaa seuran toimistolta tiistaina 13.4. klo. 15.00–18.00.
Tarvittaessa sovi uusi nouto aika p. 050 5477559.
Palautekysely
Pyytäisimme jäsenistöä käymään antamassa palautetta kevään aikaisesta harrastetoiminnasta alla
olevasta linkistä. Kiitos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLAtrkWoiYV8vuSp3XNhtlN4oqJPUzBL1wCPIwdYkFm0K
WA/viewform?usp=sf_link
Muistathan:
• Toimistolla on myynnissä erilaisia seuratuotteita mm. lippiksiä, jumppapusseja sekä
seurakoruja. Katso lisää:
https://www.kuopionreipas.fi/seura/seura-asut/seuran-toimistolla-myynnissa-ole2/

SM-hallit 2022
Kuopion Reipas järjestää SM-hallit 2022 Kuopio-hallissa. YLE tulee kuvaamaan kilpailut ja lähettää
kisoista suoraa lähetystä molempina kisapäivinä. Kisojen järjestäminen vaatii seuralta ponnistuksia ja
suurta määrää toimitsijoita. Tarjolla on monipuolinen kattaus erilaisia tehtäviä, joihin tarvitaan
tekijöitä. Tulemme järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutuksia tehtäviin.
Lisätietoja kisoista ja halukkuudesta tulla mukaan kisaorganisaatioon saa seuran toiminnanjohtajalta.
Toimitsijaksi kisoihin pääsee ilmoittautumaan seuran sivuilta
https://www.kuopionreipas.fi/vapaaehtoiseksi/
Järjestämme 2.tason tuomarikoulutuksen etäyhteydellä maanantaina 3.5.2021.
Ilmoittautuminen koulutukseen torstai 29.4. mennessä sähköpostilla toimisto@kuopionreipas.fi
Koulutus on avoin kaikille halukkaille. Lisätietoja koulutuksesta matti.haatainen@kuopionreipas.fi

Lajiperjantait jatkuvat myös kesällä
Lajiperjantait on tarkoitettu 10–15-vuotiaille Reippaan urheilijoille.
Harjoitukset ovat keväällä ja kesällä perjantaisin Reippaan vuorolla klo 17.00–18.30. Laji ja valmentaja
vaihtelee. Tarkoituksena on saada urheilijoille monipuolista harjoittelua sekä lisätä lajiharjoittelun
määrää. Harjoitus on maksuton seuran jäsenille.

Vaikka oma päälaji olisikin juoksu, suosittelemme käymään myös heittolajien harjoituksissa ja
päinvastoin! Harjoituksiin pitää ilmoittautua etukäteen nettisivuilta ja ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautuneita pitää olla vähintään kolme.
Lisätiedot https://www.kuopionreipas.fi/valmennus/lasten-ja-nuorten-valmennus/lajiperjantait/
Mikäli et pääse harjoituksiin, tulee osallistuminen perua viimeistään edellisenä päivänä tai perimme
perumattomasta ilmoittautumisesta 10 €.
Kisatapahtumat Väinölänniemellä kesällä 2021
• 1.6. 1.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat
• 9.6. 9–15-vuotiaiden pm-moniottelut
• 10–11.7. Hannes Junior Games
• 20.7. 2.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat
• 10.8. 3.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat
• 7.9. 4.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat ja vänärin syyskisa

Intersportin seurakauppa
Seuralle on perustettu Intersportin seurakauppa sivuille oma sivusto seuran tuotteille.
Seurakaupan idea on, että Intersportilla on ko. tuotteita varastossa ja se toimii samalla tavalla kuin
mikä tahansa verkkokauppa. Seurakaupassa tarjolla mm. juomapulloja, Adidaksen huppareita ja tpaitoja, piikkarikassi yms. Seurakauppa löytyy osoitteesta
https://seurakauppa.intersport.fi/mallisto/kuopion-reipas-yleisurheilu/kuopion-reipas-yleisurheilu/
Kultajousen terveiset Reippaalle
KULTAJOUSEN HUIKEAT LÖYTÖPÄIVÄT JATKUVAT VIELÄ 5.4. SAAKKA!
NÄMÄ JA PALJON MUUTA LÖYDÄT LÄHIMMÄSTÄ KULTAJOUSESTA!
Toivotamme Kultajousesta Aurinkoista
sekä Ihanaa Pääsiäistä Sinulle!
Tsekkaa kuvastomme:
www.kultajousi.fi

Seuraa meitä somessa, tutustu yhteistyökumppaneihimme
Seuraa Reipasta Facebookissa ja Instassa, ja pysyt ajan tasalla seuramme tulevista asioista ja
tapahtumista.
Mikäli sinulta puuttuu vielä jäsenkortti, voit noutaa kortin seuran toimistolta (Haapaniemenkatu 10 A)
tai pyytää yleisurheilukoulujen ohjaajilta. Katso tarkemmat edut ja yhteystiedot
https://www.kuopionreipas.fi/jasenedut/

Reipasta tukemassa seuraavat yritykset ja yhteisöt:

