
Kaksi uutta henkilöä aloitti Dickenin toimistossa vuoden alussa. 
Alexandra "Sanna" Tallqvist toimii osa-aikaisena projektipäällikkönä. 
Sannan päävastuu on viestintä, mini-käsipallo ja kesäleirit. Jóhanna 
Gunnlaugsdóttir toimii osa-aikaisena juniorikäsipallon 
projektipäällikkönä. Hän on valmennustoimikunnan sihteeri vastaten 
toimikunnan käsi ttelemien aiheiden valmistelusta ja 
päätöstentoteutuksesta.  

Vaikka kuluvaa kautta on vielä paljon jäljellä, on aika aloittaa kauden 
2016-17 suunnittelu. Tavoitteena on, että kaikkien joukkueiden kausisuunnitelmat ovat 
valmiina alkukesästä niin, että ensi kauden valmennustiimi voi vetää joukkueen 
kesäharjoituksen ja että toiminta saadaan täysipainoisesti käyntiin heti kesälomien jälkeen.  

Lähetämme kyselylomakkeen valmentajille ja joukkueenjohtajille kartoittaaksemme 
joukkueiden nykytilaa ja ajatuksia ensi kaudesta. Keräämme myös ideoita siitä, miten 
voisimme kehittää toimintaa ensi kaudelle. Pelaajat ja vanhemmat voivat kanavoida 
ajatuksensa ja kehitysideansa parhaiten joukkueenjohtajan kautta  

Ensi kauden suuntaviivat ja painopisteet käsitellään Dickenin kehityspäivällä torstaina 7.4. 
Tapahtuma on kaikille Dickeniläisille avoin.   

Joukkueenjohtaja ja valmentajat vastaavat joukkueen kausisuunnittelusta. 
Joukkueenjohtotoimikunnan puheenjohtaja Michaela Kaitemo tukee tarvittaessa 
joukkueenjohtajia kausisuunnittelun teossa. Jóhanna Gunnlaugsdóttir koordinoi 
kausisuunnittelua harjoitusaikojen, valmentajarekrytoinnin ja leirien osalta. 
Valmennustoimikunta, Björn Monnbergin johdolla, asettaa valmennukselliset suuntaviivat 
seuralle ja päättää yhdessä joukkueiden kanssa valmentaja rekrytoinneista. 

Eräs tärkeä osa kausisuunnittelua on, että joukkue päättää ja sopii keskenään tavoitteet, 
toimintaperiaatteet ja joukkueen sisäiset säännöt. Jokaisen kauden aikana tulee vastaan 
tilanteita, jolloin kaikki ei mene suunnitelman mukaisesti. Ongelmat ovat huomattavasti 
helpommin ratkaistavissa jos voi nojautua joukkueen yhteisesti sovittuun kausisuunnitelmaan. 

Janne 
Twitter: @janhellman 
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KEVÄTLASKUT LÄHETETÄÄN 27.1 

Kevätlaskut lähetetään 27.1. ja niiden 
eräpäivä on 26.2. Pyydämme teitä olemaan 
yhteyksissä Wille Hörhammeriin mikäli teillä 
on kysymyksiä niihin liittyen. Willen 
sähköposti on verksamhetsledare@dicken.fi. 

KESÄLEIRIT 2016 

Dicken järjestää tulevana kesänä kolme 
kesäleiriä. Pistättehän päivämäärät 
kalenteriinne jotta teidänkin lapset pääsevät 
mukaan leiriin! 
Dicken Sportcamp järjestetään viikoilla 23 ja 
24. Leiri suuntautuu Mini- ja F-junioreille, eli 
-08, -07 ja -06 syntyneet tytöt ja pojat. Leiri 
keskittyy käsipalloon, mutta pelataan myös 
muita palloilulajeja. Ohjelma muuttuu 
hieman toisena viikkona, joten molempiin 
leiriin voi hyvin osallistua. Leiri järjestetään 
Lauttasaaressa Eterahallissa. 

Helsinki HandballCamp järjestetään viikkolla 
23 ja tämän leirin teema on ”vinkkejä ja 
temppuja edustuspelaajien kanssa”. Tämä 
leiri suuntautuu vuonna -05 - -02 syntyneihin 
junioreille. Dickenin edustuspelaajat tulevat 
joka päivä näyttämään ja opettamaan 
vinkkejä ja temppuja omalta pelipaikaltaan. 
Leiri järjestetään Ruskeasuon palloiluhallissa.  

Röd & Blå-leiri järjestetään alustavasti 4.8. – 
7.8.2016. Lisää tietoa leiristä tulee 
myöhemmin.  

Leiriin liittyvät kysymykset voi lähettää 
osoitteeseen alexandra.tallqvist@dicken.fi. 

DICKEN.FI UUTISET 
Dicken voittoon vuoden 
ensimmäisessä ottelussaan 
F08 på Akilles Cup 2016 
F08 i Grani Cup 
Dicken P-05 på matchresa i Åbo
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Tällä kertaa olemme haastatelleet 03- syntyneet pojat ja tytöt. 
Lukekaa mitä Saara Nyberg ja Papi Enström ovat kertoneet 
käsipallourastaan. 

SAARA NYBERG, F03 
Milloin aloitit käsipallon? 
- Kun olin 7 vuotta vanha 
Miksi aloitit? Mistä kuulitkäsipallosta? 
- Äiti on pelannut käsipalloa ja se 
kuulosti hauskalta. Pari luokkatovereita 
pelasivat myös. 

Miksi valitsit Dickenin? 
- Se on lähimpänä ja äiti on myös pelannut Dickenissä. 
Mikä onhauskinta, tylsintä? 
- Hauskinta on pelata sarjapeliä koska silloin voi keskittyä vain siihen 
peliin. Mikään ei ole tylsää. 
Onko sinulla käsipalloesikuvaa? 
- Dickenin naisten joukkueen maalivahdit. 

PATRICK "PAPI" ENSTRÖM 
Milloin aloitit käsipallon? 
- 2009 
Miksi aloitit? Mistä kuulit käsipallosta? 
- Isosiskoni pelasi käsipalloa.  
Miksi valitsit Dickenin?  
- Koska isosiskoni pelasi Dickenissä ja isä oli valmentaja Dickenissä. 
Mikä on hauskinta, tylsintä? 
- Hauskinta on voittaminen. Mikään ei ole tylsää käsipallossa. 
Onko sinullakäsipalloesikuvaa? 
- Mikael Mäkelä (Dicken) , 
Thierry Omeyer (PSG) , Daniel 
Narcisse (PSG) 

Pelaajahaastattelut

MIESTEN OTTELUT 

NAISTEN OTTELUT 

Dicken infon ovat luoneet: Alexandra Tallqvist & Wilhelm Hörhammer 

Ke 27.1. 19:00 HC West - Dicken Kauniainen

La 30.1. 14:30 HIFK - Dicken Urheilutalo

Ke 3.2. 18:30 Dicken - Cocks Pirkkola

Ke 10.2. 18:30 ÅIFK - Dicken Turku

Ke 17.2. 19:00 BK-46 - Dicken Karjaa

TULEVAT TAPAHTUMAT MIDVINTERJUHLA 
30.1 järjestetään Dickenin perinteinen Midvinterjuhla. Juhla 
järjestetään kaikille vanhemmille, joukkueenjohtajille, 
valmentajille sekä täysikäisille pelaajille. Ohjelmassa on 
illallinen, tanssi ja muuta hauskanpitoa mutta myöskin Iffen 
ja Börjen pokaali jaetaan. Iffen pokaali jaetaan henkilölle 
”vuoden panostuksesta”ja Börjen pokaali ”Ansiokkaasta 
seuraurasta”. Pokaalit edustavat Tom ”Iffe”Ivanoffia (1958 – 
2006) ja Börje Nyströmiä (1929 – 2006) jotka molemmat ovat 
tehneet paljon Dickenin eteen.  

FM50 6.2 
Jälleen on aika Ikis turnaukselle! Tämän ”Ikinuorten” turnauksen 
ikäraja on 50 vuotta. Turnaukseen (joka järjestetään 6.2. 
urheilutalossa) osallistuu Dickenin mukaanlukien myös HIFK ja Esbo 
IF. Ensimmäinen matsi alkaa kello 12:00, ja Ikisjoukkue toivovat ison 
yleisön. Valmentaja Backiksen mukaan ainoa tavoite on kultaa, kun 
viime vuonna joukkue sai hopeamitalin. Dickenin seura toivoo 
onnea matkaan!  

UUDET HENKILÖT TOIMISTOLLA 

Alexandra Tallqvist 
alexandra.tallqvist@dicken.fi  
050 564 6867  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
johanna@dicken.fi  
050 435 0409 

Uutinen uusista työntekijöistä kotisivuilla

facebook.com/Dickenhandball

@DickenHandball

La 30.1. 16:00 Dicken - Atlas Pirkkola

Ti 2.2. 19:00 BK-46 - Dicken Karjaa

Lö 13.2. 14:15 Sparta - Dicken Pirkkola

Lö 20.2. 14:00 Dicken - ÅIFK Pirkkola

Lö 27.2. 18:30 Dicken - GrIFK Pirkkola

TOIMISTON TYÖNTEKIJÄT 

Wilhelm “Wille” Hörhammer 
Toiminnanjohtaja, Dicken 
Projektipäällikkö, Midnight Run Helsinki 
Kokoaikainen 

Alexandra “Sanna” Tallqvist 
Projektipäällikkö jonka vastuu-
alueisiin kuuluvat viestintä, 
minikäsipallo ja kesäleirit. 
Osa-aikainen 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
Juniorikäsipallon 
projektipäällikkö. 
Osa-aikainen 
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