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Dickenillä juhlapäivä la 1.2. – miesten ottelu suorana verkossa!
Lauantaina 1.2. on juhlan aika kun Dickenin perinteinen Midvinterfest järjestetään klo 18:00 alkaen
Poliisien Majalla Lauttasaaressa. Dickenin miesten joukkue kohtaa aikaisemmin päivällä Riihimäen Cocksin
SM-liigan kärkiottelussa Pirkkolassa klo 14:15. Ottelu näytetään myös suorana verkossa Sportsgroundpalvelun kautta. Ottelun näkeminen vaati rekisteröinnin mutta palvelu on maksuton. Lisää infoa sekä
muiden liveotteluiden ajat löydätte osoitteessa www.sportsground.fi.

Edustusjoukkueiden tulevat ottelut
Molemmat Dickenin edustusjoukkueet jatkavat kamppailua kärkisijoituksista omissa sarjoissaan. Miesten
joukkueella on 1.2. alkaen edessään kolme peräkkäistä lauantai-kotiottelua. Naisten joukkue on tällä
hetkellä sarjakakkosena ja heillä sarja jatkuu jo tulevana lauantaina Pirkkolassa kun vastaan asettuu
sarjakolmonen Sjundeå IF. Kauden avauksessa vei SIF pisteet Pirkkolasta joten Dickenin naiset janoavat
kovasti revanssia! Nähdään Pirkkolassa!

Miesten SM-liiga
La 1.2.

klo 14:15

Dicken - Cocks

Pirkkola

La 8.2.

klo 16:15

Dicken - Akilles

Pirkkola

La 15.2.

klo 16:15

Dicken - SIF

Pirkkola

Pe 21.2.

klo 19:00

HIFK - Dicken

Urheilutalo, Hki

Naisten SM-sarja
La 25.1.

klo 16:15

Dicken - SIF

Pirkkola

La 8.2.

klo 16:30

ÅIFK - Dicken

Samppalinna, Turku

La 15.2.

klo 14:15

Dicken - Sparta

Pirkkola

La 22.2.

klo 15:30

HIFK - Dicken

Urheilutalo, Hki

To 27.2.

klo 18:30

Atlas - Dicken

Myyrmäki, Vantaa
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Keskitetyn kausimaksun kevätlaskut lähetetty
Kevätlaskut seuran keskitetyn kausimaksun osalta lähetettiin 15.1. Pyydämme kaikkia tarkastamaan että
laskut ovat tulleet perille ja että ne maksetaan eräpäivään mennessä. Mikäli ette ole saaneet laskua
pyydämme olemaan yhteydessä oman joukkueen joukkueenjohtajaan tai talousvastaavaan. Voitte myös
olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Wille Hörhammeriin osoitteessa verksamhetsledare@dicken.fi.

Kauden viimeinen Solvalla-leiri järjestettiin 18-19.1.
Solvallassa järjestettiin viikonloppuna leiri T03-, T04- ja P04-joukkueille. Tämän leirin myötä ovat nyt kaikki
juniorijoukkueet ikäluokissa A-F käyneet leirillä Solvallassa. Leirit otettiin mukaan osaksi kausiohjelmaa
viime kaudelle. Leiritoiminta on saanut kiitosta ja kehitystyö jatkuu.
Leirin vetäjinä toimineet Ulf Andersson ja Vanja Radic lähettävät ison kiitoksen kaikille leireille
osallistuneille. Heidän mielestään kaikki pelaajista valmentajiin ja taustavoimiin ovat olleet erittäin
motivoituneita ja positiivisia leirejä kohtaan.

Dickenin junioritoiminnassa ja jäsenmäärissä kovaa kasvua
Dickenin toiminta on viime vuosina kasvanut nopealla tahdilla. Tämän myötä on myös junioreiden määrä
ollut tasaisessa kasvussa. Kalenterivuoden 2013 aikana kasvoi junioreiden määrä 40 pelaajalla. Kun myös
aikuispelaajat lasketaan mukaan kasvoi kokonaismäärä viime vuoden tammikuun 406 pelaajasta tämän
hetken 451 pelaajaan.
On erityisen ilahduttavaa että useammassa nuoremmassa ikäluokassa on paljon isompia ryhmiä
verrattuna siihen mihin olemme aikaisemmin tottuneet. Toteutetut School Tour-koulukäynnit ovat
saaneet paljon kiitosta ja on ilmiselvää että käsipallo lajina kiinnostaa. Mm. P06-joukkue, joka kuuluu
nuorimpaan mini-ikäluokkaan, on saanut syksyn aikan monta uutta pelaajaa ja joukkueen pelaajamäärä
lähentelee jo 30. Tulevaisuutta, ja uusien mini-ikäluokkien aloittamista, ajatellen on lupaavaa että 4-6
vuotiaille tarkoitetussa pallokoulussa on tällä hetkellä jopa 29 lasta.
Suurenevat ryhmät tietävät tietenkin myös kovempia vaatimuksia uusien joukkueiden joukkueenjohdolle
ja valmentajille. Dickenillä on ollut onnea, sillä näistä uusista joukkueista on löytynyt useita taitavia ja
inspiroituja vanhempia, jotka ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet tätä erittäin mukavaa kehitystä
seuran toiminnassa. Teille kaikille kuuluu iso kiitos!

FP04 on 32 pelaajalla Dickenin suurin joukkue. He osallistuvat FP-sarjaan kahdella joukkueella.

