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Uuden hallituksen ensimmäiset sata päivää 

Otetaan aluksi yhteenveto lukuina. Hallitus on kokoontunut 5 kertaa, käsitellyt 
66 aihetta ja tehnyt 36 päätöstä. Näiden varsinaisten kokousten lisäksi on ollut 
joukko erinäisiä työpalavereita. Olemme määritelleet kaiken seurassa 
tapahtuvan toiminnan 77 projektiksi. Tämä käsittää seurassa, joukkueiden 
ulkopuolella, tapahtuvan toiminnan. Emme oikeastaan ole käynnistäneet 
mitään uusia projekteja, vaan jäsentäneet olemassa olevan toiminnan 
projekteiksi. Tavatessani ihmisiä olen kysynyt kuinka monta projektia meillä 
uskotaan olevan. Vastausten keskiarvo on 15. Toimintamme on siis 
huomattavasti laajempaa, kuin mitä monet olettavat sen olevan. Tämä antaa 
myös vastauksen usein kysyttyyn kysymykseen: mitä seuran toimisto oikein 
tekee? 

Seuran vuosikokous hyväksyi joulukuussa toimintasuunnitelman joka kulkee otsikon ”Allt skall funka 
och det skall vara hyvä att vara med” alla. Hallitus on keskittynyt enimmäkseen iskulauseen alkuosan, 
kaiken pitää toimia, toteuttamiseen. Kun tuo toteutuu, on toiminnassa kiva olla mukana. Kerrron 
seuraavaksi mitä toimintasuunnitelman viidellä painopistealueella on tapahtunut. 

1. Käsipallolaadun kehittäminen. Käynnistimme kauden 2015-2016 suunnittelun tammikuussa. On 
ollut ilo nähdä, että joukkueet ovat aktiivisesti osallistuneet sekä suunnittelun pohjana toimivan 
kyselyn vastaamiseen että joukkueenjohtajien tapaamiseen. Tuossa kokouksessa olivat kaikki 
joukkueet, yhtä lukuunottamatta, edustettuina. Valmentajatyöryhmä, joka aloitti toimintansa jo 
kauden alussa, on jatkanut toimintaansa aktiivisesti ja tavaten säännöllisesti. He ovat luoneet ohjeet 
harjoittelulle ja pelaamiselle jonka hallitus on hyväksynyt. 

2. Operatiivisen laadun parantaminen. Toiminnan organisoiminen projekteiksi, joilla on yksi selkeä 
vastuuhenkilö, auttaa selkeyttämään toimintaamme. 

3. Taloudellisen vakauden saavuttaminen. Hallituksen kokouksessa tammikuussa pystyimme 
toteamaan että kirjapitomme oli vihdoin saatu ajantasalle ja toimivaksi. Tämä oli pitkän ja suuren 
työn tulos. Siitä iso kiitos John Hollfastille. Joukkueraportit ovat nyt saatavilla ajantasaisilla tiedoilla. 
Hallitus päätti ja toteutti, vuosikokouksestaan saamalla mandaatilla, ylimääräisen maksun 
keräämisen jolla vakautetaan seuran taloutta.  

4. Edustusjoukkueiden organisaatioiden rakentaminen. Hallitus on tavannut sekä naisten- että 
miestenjoukkueet ja kertonut seuran strategiasta ja edustusjoukkueiden tärkeästä roolista. 
Jonkinverran kehitystä on tapahtunut taustaorganisaatioiden rakentamisessa, mutta vielä 
useampia henkilöitä halutaan mukaan tukemaan menestyksekkäitä joukkueitamme. 
Kummitoiminta, joka lähti liikkeelle jo aiemmin kaudella, on jatkunut ja näyttää selvästi antavan 
paljon meidän nuorille pelaajille. 

5. Seuran kehittäminen pitkällä tähtäimellä. Kutsuimme Käsipalloliiton tapaamaan uutta hallitusta ja 
siten saamaan hyvän yhteystyön liiton ja hallituksen välille. Saimme liitolta positiivista palautetta 
toiminnastamme yleisesti ja edustusjoukkeiden kotiotteluiden katsomossa vallitsevasta 
yhteishengestä. 

Dickenin ”Nån sorts vårfest” on tulossa. Kummatkin edustusjoukkueet pelaavat playoffseja, meillä on 
useampi juniori mukana 00-, 98- ja 96-maajoukkueissa ja tytöt 03 ovat varmistaneet kevään 
ensimmäisen kultamitalin. Voin todeta että on kiva olla mukana! 
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RÖD&BLÅ ILMOITTAUTUMINEN AVATTU! 
Dickenin kesäleiri Röd&Blå 
järjestetään 6-9.8.2015  
Pajulahdessa. Leiri on 
tarkoitettu 2001-2006 
syntyneille tytöille ja pojille. 
100 pelaa jaa ja 10 
valmentajaa mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu heti!  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
löytyy leirin sivuilta 

THOMAS HIVERT NIMETTY NAISTEN  
UUDEKSI PÄÄVALMENTAJAKSI  
Ranskalainen Thomas Hivert 
on Dickenin naisten 
joukkueen uusi pää-
valmentaja kaudella 2015- 
2016. Hivert on kuluneella 
kaudella valmentanut 
miesten akatemiajoukkuetta 
ja hänellä on aikaisemppa 
kokemusta esim. ÅIFK:n 
edustusjoukkueiden 
valmentajana.  

Thomas Hivert on Dickenin naisten uusi 
päävalmentaja kaudella 2015 - 2016 

DICKENIN 03-TYTÖILLE SM-KULTAA! 
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Grattis till FM-guldet F03! 

DICKEN.FI UUTISET 

Naisten maajoukkue valmistautuu EM-
karsintoihin - mukana peräti seitsemän 
Dickenin pelaajaa! 

Tre Dickenspelare i F98-landslagets 
EM-kvaltrupp till Rumänien 

Playoff-time – vihdoinkin! 

INFO
Maaliskuu

2015

Puheenjohtajan palsta

Jan Hellman
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Tämän otsikon alla haastattelemme joka Dicken Infossa seuran 
junioreita. Vuorossa ovat 05-syntyneet tytöt ja pojat.  

CELINA SIGGBERG, T05 

Millloin aloitit käsipallon? 
- Aloitin 3 vuotta sitten. 

Miksi aloitit…mistä kuulit käsipallosta/ 
Dickenistä? 
- Luokkakaverini, ja nykyinen joukkue-
kaverini, Leonie kutsui minut mukaan 
harjoituksiin kun joukkueeseen tarvittiin 
lisää pelaajia.  

Mikä on hauskinta, tylsintä? 
- Maalien tekeminen ja maalissa 

oleminen on hauskinta. Pelien häviäminen on tylsintä. Hauskinta 
tähän asti on ollut Solvalla-leiri, kaikki oli siellä tosi kivaa, mutta 
leirin olisi pitänyt olla 1-2 yötä pidempi.  

Onko sinulla käsipalloesikuvaa? 
- Martina Genberg ja Sofia Lindholm! 
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ALBERT “ABBE” WILEN, P05 

Millloin aloitit käsipallon? 
- Aloitin noin 2 vuotta sitten vuonna 
2013. 

Miksi aloitit…mistä kuulit käsipallosta/ 
Dickenistä? 
- Luokkakaverini kutsui minut mukaan. 

Mikä on hauskinta, tylsintä? 
- Parasta käsiksessä on ottelut ja 
maalien tekeminen. Kaikki muistavat 
kun kerran vaikeassa vierasmatsissa 
PIF:in johtaessa 10 maalilla yritin 
tsempata joukkuekavereita huutamalla: “5 min jäljellä, ehditään 
vielä!!”.  

Onko sinulla käsipalloesikuvaa? 
- Esikuvani ovat Joacim ja Benny Broman, erityisesti Joacim sillä 
hänellä on sama pelinumero kuin minulla. Lisäksi hän pelaa 
laidassa  joka on suosikkipaikkani. 

Pelaajahaastattelut

MIESTEN TULEVAT OTTELUT 

!
NAISTEN TULEVAT OTTELUT 

*Tarkka kellonaika vielä auki. Ajat löytyvät osoitteessa dicken.fi heti kun liitto on vahvistanut ajat. 

Dicken infon ovat luoneet: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

Ke 25.3. xx:xx* SIF - Dicken Siuntio Välierä 1

Ti 31.3. 19:45 Dicken - SIF Pirkkola Välierä 2

To 2.4. xx:xx* SIF - Dicken Siuntio Välierä 3

Ti 7.4. 19:15 Dicken - SIF Pirkkola Välierä 4 (tarvittaessa)

To 9.4. xx:xx* SIF - Dicken Siuntio Välierä 5 (tarvittaessa)

Ti 17.3. 19:45 Dicken - SIF Pirkkola Puolivälierä 1

To 19.3. 19:00 SIF - Dicken Siuntio Puolivälierä 2

Ti 24.3. 19:15 Dicken - SIF Pirkkola Puolivälierä 3

Ma 30.3. 18:30 SIF - Dicken Siuntio Puolivälierä 4 (tarvittaessa)

Ke 1.4. 18:30 Dicken - SIF Pirkkola Puolivälierä 5 (tarvittaessa)

TULEVAT TAPAHTUMAT MIESTEN JA NAISTEN PUDOTUSPELIT 
Maaliskuu - Toukokuu  
Edustusjoukkueiden pudotuspelit ovat käynnistyneet ja 
toivomme näkevämme taas mahdollisimman moni teistä 
katsomossa! Yhdessä kannustamme joukkeet urotekoihin kevään 
aikana! Miehet aloittavat omat puolivälieränsä Siuntiota vastaan 
tiistaina 17.3.   
Naiset pudottivat BK-46:n puolivälierissä otteluvoitoin 3-0 ja 
saavat välierissä myös vastaansa Siuntion. Runkosarjan 
perusteella on luvassa tiukkoja otteluita ja kovaa taistelua 
finaalipaikasta.  
Punaista päälle ja Pirkkolaan! Nähdään katsomossa! !
DICKENIN KEHITYSPÄIVÄ 
Lauantai 18.4. (kellonaika ja paikka vahvistetaan myöhemmin) 
Dickenin kehityspäivä seuran joukkueaktiiveille.  

JUNIOREIDEN PÄÄTTÄJÄISET 
Tiistai 19.5. klo 17 Poliisien Majalla, Lauttasaari 
Dickenin perinteiset junioreiden kauden päättäjäiset 
järjestetään Siuntio Cupin jälkeisenä tiistaina. Ohjelmassa mm. 
palkitsemiset, ruokaa ja hyvää seuraa. Järjestelyistä vastaavat 
T&P02-joukkueet.

facebook.com/Dickenhandball

@DickenHandball


