DICKEN INFO 1 / 2014
Festdag för Dicken lö 1.2 – herrmatchen visas även på nätet!
Lördagen den 1.2 är det festdags då Dickens traditionella Midvinterfest ordnas på Polisernas sommarhem
på Drumsö med start kl. 18:00. Tidigare under dagen möter Dickens herrlag Cocks från Riihimäki i FMligans toppmatch med start i Britas 14:15. Matchen visas även direkt på nätet via Sportsground. För att se
matchen måste man registrera sig men tjänsten är gratis. Mer info och övriga datum för livematcher
hittar ni på www.sportsground.fi.

Representationslagens kommande matchprogram
Båda Dickens representationslag forsätter kämpa om topplaceringar i sina respektive serier då
vårsäsongen nu kommit igång. Herrlaget har från och med Cocks-matchen 1.2 hemmamatch i Britas tre
lördagar i rad. Damerna som är serietvåa har sin nästa hemmamatch redan inkommande lördag 25.1 mot
serietrean Sjundeå IF. I säsongsöppningen lyckades SIF fara iväg med poängen i Britas och nu är Dickens
damer ute efter revansch! Vi ses på matcherna i Britas!

Herrarnas FM-liga
Lö 1.2

kl. 14:15

Dicken - Cocks

Britas

Lö 8.2

kl. 16:15

Dicken - Akilles

Britas

Lö 15.2

kl. 16:15

Dicken - SIF

Britas

Fr 21.2

kl. 19:00

HIFK - Dicken

Idrottshuset, Hfors

Damernas FM-serie
Lö 25.1

kl. 16:15

Dicken - SIF

Britas

Lö 8.2

kl. 16:30

ÅIFK - Dicken

Samppalinna, Åbo

Lö 15.2

kl. 14:15

Dicken - Sparta

Britas

Lö 22.2

kl. 15:30

HIFK - Dicken

Idrottshuset, Hfors

To 27.2

kl. 18:30

Atlas - Dicken

Myrbacka, Vanda
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Centrala säsongavgiftens vårfakturor har skickats
Vårfakturorna för föreningens centrala säsongavgift har skickats ut den 15.1. Vi ber alla kontrollera att
fakturorna har hittat fram och att dessa betalas senast på förfallodagen. Ifall ni inte fått er faktura kan ni
kontakta lagledare eller ekonomiansvarig i det egna laget eller verksamhetsledare Wille Hörhammer på
verksamhetsledare@dicken.fi.

Säsongens sista Solvalla-läger ordnades 18-19.1
I och med att F03, F04 och P04 hade sitt lägerveckoslut på Solvalla 18-19.1 har nu samtliga juniorlag i
åldern A- till F-juniorer haft sitt Solvalla-träningsläger. Lägren som inför förra säsongen kom som ett nytt
inslag i föreningens säsongplan har varit uppskattade och arbetet med att utveckla lägerverksamheten
fortsätter.
Ulf Andersson och Vanja Radic som fungerat som ledare på lägren skickar ett stort tack till alla som
deltagit. De upplever att alla ledare och spelare varit väldigt motiverade och positiv inställda till dessa
läger.

Dickens juniorverksamhet och medlemsantal visar kraftig tillväxt
Dickens verksamhet har vuxit mycket de senaste åren och i och med det har även antalet juniorer som
spelar i Dicken stadigt ökat. Under kalenderåret 2013 ökade juniorernas antal i Dicken med hela 40
spelare. Då man även räknar med seniorerna har Dickens totala spelarantal ökat från 406 i januari 2013
till 451 spelare i skrivande stund.
Glädjande är i synnerhet att flera yngre åldersklasser lyckats få ihop större grupper än tidigare i
motsvarande ålder. School Tour-besöken i skolorna har fått bra feedback och det är tydligt att handboll är
en gren som intresserar. Bl.a. har P06, som är den yngre miniklassen, fått många nya spelare under
hösten och närmar sig 30 spelare. Även de faktum att bollskolan för tillfället består av 29 barn i åldern 4-6
bådar gott för kommande år då nya minilag skall startas.
De större grupperna ställer naturligtvis också krav på lagledning och tränare i de nystartade lagen. Dicken
har varit lyckligt lottade då vi de senaste åren haft flera duktiga och inspirerade föräldrar som varit villiga
att ställa upp i viktiga roller och med sina insatser fått till stånd denna mycket positiva utveckling av
föreningens verksamhet. Ett stort tack till er alla!

FP04 är Dickens största lag med 32 spelare. I FP-serien ställer man upp med två lag.

