syksy 2021

Urheiluseura
Hollolan Toverit

Kylän oman urheiluseuran toiminta
käynnistyy jälleen elokuussa.

DISCO

Mennyt vuosi oli haasteellinen myös
urheiluseuran toiminnan osalta ja monia
toimintoja jouduttiin rajoittamaan tai
perumaan kokonaan. Salivuorot keskeytyivät
talvella ja ulkoliikunnat päästiin käynnistämään
vasta toukokuussa.

Perjantaina 20.8. klo 18-20.30
Harjulan lavalla
Liput 3 € (aikuiset ilmaiseksi)

Kesän jälkeen toiveissa on päästä taas
liikkumaan ulkona ja syyskuussa on tarkoitus
aloittaa salivuorot tässä lehdessä olevan
aikataulun mukaisesti.

Järjestää Urheiluseura Hollolan Toverit ry

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan seuran
toimintaan ohjaajana tai toiminnan
suunnittelijana, niin ota yhteyttä:
posti@urheiluseurahollolantoverit.com

Pientä rahaa mukaan herkkuihin!
Aikuisille ilmainen kahvitarjoilu

Pesäpalloa (yli 8 vuotiaat)
Pyhäniemen koululla ma 16., 23. ja 30.8. klo 18.00

Jalkapalloa (2006-2016 syntyneet)
Pyhäniemen koululla ti 17., 24. ja 31.8. klo 18.00
Maastojuoksut (sarjoja kaikenikäisille)
Pyhäniemen kuntoradalla ke 18. ja 25.8. klo 18.00
Seuran mestaruusjuoksut ke 1.9. klo 18.00

Lisätietoja: www.urheiluseurahollolantoverit.com ja facebook -sivut

Pyhäniemen koulun salivuorot ajalla
6.9.-9.12.2021 ja 10.1.-29.4.2022
Salivuorot tauolla viikot 43, 50-52/2021 sekä viikot 1 ja 9/2022 + pyhäpäivinä
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17.30 - 18.30
Leikkiliikka
4v - eskarit

17 - 18
Salibandy
1 – 3 lk

17 - 18
Liikkakerho
1 – 3 lk

18.30 - 20
Koripallo
Aikuiset /
nuoret

18 - 19
Salibandy
4 – 9 lk

18 - 19
Liikkakerho
4 – 6 lk

18 – 19.30
Salibandy
4 – 9 lk

20 - 21
Salibandy
Aikuiset /
nuoret

19 - 20
Kuntojumppa
Naiset / miehet
Kaikenikäiset

19 - 21
Lentopallo
Naiset / miehet

20 - 21
Pilates
Naiset / miehet
Kaikenikäiset

Kuntojumppa ja pilates
Seuran jäsenille hinnat:
Yksi laji: Aikuiset 100€/kausi / laji. Alle 18v tai seuraava perheenjäsen 70€/kausi/laji.
Molemmat lajit: 180€/kausi. Alle 18v tai seuraava perheenjäsen 120€/kausi.
Voit käydä kokeilemassa kumpaakin lajia kerran maksutta.
Kausimaksu maksetaan sekä syys-, että kevätkaudesta erikseen.
Hinta maksetaan syyskauden (6.9.-9.12. = 13krt) osalta syyskuussa ja kevätkauden (10.1-29.4. =
15krt) osalta tammikuussa.
PILATES Joseph Pilateksen 1900-luvun alussa kehittämä kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa
keskivartalon syviä lihaksia, syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan fysiologisesti oikein.
Liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä kannattelevien lihasten löytäminen ja
aktivoiminen on helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä. Soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille
liikkujille. Ohjaajana jatkaa Antti Tikkanen.
KUNTOJUMPPA Kuntojumpan sisältö muokataan osallistujien kuntotason ja toiveiden mukaisesti.
Kuntojumppa on tarkoitettu kaikenikäisillä miehille ja naisille. Ohjaaja tulee Lahden Ahkerasta.

Kolmiottelut koulun kentällä to 2.9. klo

Talven hiihtokilpailut käynnistyvät

18.00. Ilmoittautuminen ja vapaat harjoitukset
alkaen klo 17:00.
Lajeina: Juoksu, pituushyppy ja heitto
(pallo/keihäs/kuula iän mukaan)

Pyhäniemen hiihtoladulla alkuvuodesta 2022
lumitilanteen salliessa.
Seuraa ilmoittelua Facebookissa!

