DICKEN
INFO

!
!

AJANKOHTAISTA
SEURASSA
HALUATKO VALMENTAJAKSI DICKENIIN?

Seuramme on
kasvanut ja haemme
nyt valmentajia eri
joukkueisiin.
Haemme sekä pääettä apuvalmentajia
eri ikäluokkiin..
Lisätietoa ja yhteystiedot
KEVÄTJUHLAN PALKITUT
Seuran kevätjuhlissa palkittiin Inger “Inna”
Tallqvist Iffen pokaalilla vuoden
joukkueenjohtajalle. Inna on tarmokas
joukkueenjohtaja joka on mm. järjestänyt
lukemattomia ulkomaanmatkoja. Hän on koko
sielullaan toiminut joukkueen ja pelaajien äitinä.
Inna on arvostettu ja suosittu pelaajien
keskuudessa.
Börjen pokaali vuoden seurahenkilölle sai
vastaanottaa seuran entinen puheenjohjtaja
Christoffer Strandell. Hän on olllut mukana
Dickenin toiminnassa vuosikymmeniä eri
rooleissa pelaajana, valmentaja,
joukkueenjohtajana. Hän on siis tenhyt melkein
kaikkea mitä seurassa voi tehdä. Hän on ajanut
useita aloitteita, ollut mukana kehittämässä
seuraa ja on ollut keskeisessä roolissa siinä
kasvussa mikä seurassa on viimeisten vuosien
aikana tapahtunut. Onnea molemmille
ansaituille palkintojen saajille!
MIDNIGHT RUN-ILMOITTAUTUMISILLA
RAHAA JOUKKUEELLE!

Jokaisella Dickenin joukkueella on
mahdollisuus kerätä tuloja myymällä
lähtöpaikkoja Midnight Runille. Jokaisella
joukkuella on oma koodinsa, joka juoksuun
iloittautuva syöttää osoitteessa midnightrun.fi.
Jokaisesta ilmoittautumisesta saa joukkue 5€!
Tämä on helppo tapa kerätä rahaa joukkueelle
sekä saada tapahtumaan lisää juoksijoita joka
lisää myös seuran voittoa. Lisätietoa ja tietoa
siitä miten saada provisiota yritysilmoittautumisista saat joukkuenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Joukkueen koodit löydät täältä.

Dickens A-pojkar finska mästare!
Dickens C01 flickor vann FM-silver i
Myrbacka under helgen!

@DickenHandball

Huhtikuu

2015

Puheenjohtajan palsta

Aika vaikuttaa
Tulevana viikonloppuna on sekä Dickenin kehityspäivä että eduskuntavaalit.
Yhteinen tekijä näille on, että kummassakin voit vaikuttaa tulevaisuuteen.
Dickenin kehityspäivän tarkoituksena on keskustella seuran kehityksestä sekä
pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Tämä on mahdollisuus kaikille seurassa
mukana oleville kuulla mitä on suunnitteilla ja vaikuttaa siihen. Kehityspäivällä
keskustellaan ensi kauden suunnitelmista. Annetun palautteen pohjalta hallitus
valmisteleen toimintasuunnitelman josta päätetään vuosikokouksessa
alkusyksyllä.

Jan Hellman

Dickenin strategia esiteltiin ensimmäisen kerran kehityspäivällä vuosi sitten. Siitä lähtien olemme
jalkauttaneet strategiaa. Tulemme jatkamaan samalla linjalla. Nyt on aika syventää strategiaa ja päättää
mitä käytännön ratkaisuja teemme seuraavaksi.
Käsittelemme mm. seuraavia kysymyksiä kehityspäivällä: Haluamme panostaa enemmän
käsipallolaatuun – miten ja kuinka paljon? Mitä kausimaksun pitäisi sisältää ja millä tasolla sen pitäisi
olla? Mitä johtopäätöksiä joukkueille lähetetystä kausisuunnitteluun liittyvästä kyselystä voidaan tehdä?
Mitkä ovat periaatteet harjoittelulle ja peluuttamiselle Dickenissä? Miten voimme lisätä tuloja ja
osallistumista seuran toimintaan?
Kaikki valmentajat, joukkueenjohtajat, joukkueiden toimitsijat, vanhemmat ja pelaajat – tervetuloa
mukaan vaikuttamaan. Nähdään Pirkkolassa lauantaina kello 10-13!

Janne

ILMOITTAUDU DICKENIN
KESÄLEIREILLE!

!
HELSINKI HANDBALL CAMP 1-4.6.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN

LIIKUNTALEIRI LAUTTASAARESSA 1-5.6 OCH 8-12.6.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN

DICKEN.FI UUTISET
Dickenin naiset voittoon
ensimmäisessä finaalissa!

facebook.com/Dickenhandball

RÖD & BLÅ-KESÄLEIRI 6-9.8.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN

facebook.com/Dickenhandball
@DickenHandball
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Pelaajahaastattelut
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CARLO GRANFORS, P04

Tämän otsikon alla haastattelemme joka Dicken Infossa seuran Millloin aloitit käsipallon?
junioreita. Vuorossa ovat 04-syntyneet tytöt ja pojat.
- Aloitin käsiksen n. 4,5 vuotta sitten
syksyllä 2010.

ALYSSA VON ALFTHAN, T04

Millloin aloitit käsipallon?

Miksi aloitit…mistä kuulit käsipallosta/
Dickenistä?

- Aloitin 3,5 vuotta sitten vuoden 2011 - Katsoimme käsistä TV:stä ja se näytti
lopussa.
hauskalta. Isosiskoni aloitti ja silloin
Miksi aloitit…mistä kuulit käsipallosta/ halusin kanssa mukaan, mutta jouduin
odottamaan vuoden. Dicken harjoitteli
Dickenistä?
- Meillä oli käsistä koulussa ja silloin Ruholahdessa joka oli lähimpänä
kiinnostuin todella paljon. Dicken kävi meitä.
esittelemässä lajia koulussa ja kutsui Mikä on hauskinta, tylsintä?
minut mukaan.
- Hauskinta on uusien asioiden oppiminen ja maalinteko. On aina
hauskaa kun Dicken tekee maalin! Tylsintä on kun
Mikä on hauskinta, tylsintä?
joukkueellamme on ottelussa huono puolustus.
- Hauskinta on voittaa ottelu ja maalin tekeminen sekä olla
joukkuekavereiden kanssa. Tylsintä on hävitä ottelu.
Onko sinulla käsipalloesikuvaa?
- Esikuvani ovat Mikkel Hansen, Victor Tomas ja kaikki Dickenin
- Anna Lindahl joka pelaa naisissa, hän oli valmentajamme viime miehet. Minulla on Tomaksen, Suomen maajoukkkueen ja
Dickenin miesten nimmarit, vain Hansen puuttuu enää.
vuonna.
Onko sinulla käsipalloesikuvaa?

KAIKKI MUKAAN KANNUSTAMAAN DICKEN
KULTAAN NAISTEN JA MIESTEN FINAALEISSA!

TULEVAT TAPAHTUMAT
NAISTEN LOPPUOTTELUT
Ti 14.4.

19:15

HIFK - Dicken

Urheilutalo

20 - 32 (7 - 14)

Ke 22.4.

18:15

Dicken - HIFK

Pirkkola

Finaali 2

Pe 24.4.

19:00

HIFK - Dicken

Urheilutalo

Finaali 3

Su 26.4.

14:15

Dicken - HIFK

Pirkkola

Finaali 4 (tarvittaessa)

Ti 28.4.

19:15

HIFK - Dicken

Urheilutalo

Finaali 5 (tarvittaessa)

!

NAISTEN JA MIESTEN LOPPUOTTELUT
14.4. - 28.4. ja 7.5. - 14.5.

Kolmannessa ottelussa ratkaisi sitten Dicken finaalipaikan
itselleen melko helposti. Toisessa välieräsarjassa ovat voitot
Cocksille ja Atlakselle tasatilanteessa 1-1.
Miesten maajoukkue pelaa EM-karsintaa huhtikuun lopulla
joten miesten loppuottelut alkavat vasta 7.5.

DICKENIN KEHITYSPÄIVÄ
Lauantai 18.4. klo 10:00, Pirkkola
Dickenin kehityspäivä seuran joukkueaktiiveille. Lisätietoa
puheenjohtajan palstasta.

T96 EM-KARSINTA PIRKKOLASSA
Perjantai 17.4. - Sunnuntai 19.4., Pirkkola
Suomi kohtaa Turkin perjantaina klo 18 ja Unkarin sunnuntaina
klo 12:30.

Pudotuspelikevät on jälleen ollut Dickenin edutusjoukkueille
menestyksekäs! Naiset etenivät vakuuttavasti finaaleihin
lyömällä SIF:n otteluvoitoin 3-1. Ensimmäisessä finaalissa otti
Dciken murskavoiton runkosarjavoittaja HIFK:n kotikentällä.
Kaikki mukaan Pirkkolaan ensi keskiviikkona jolloin naisilla on
loistava mahdollisuus ottaa tiukka ote kultamitalleista!

MIESTEN EM-KARSINTA SUOMI - ITÄVALTA

Myös miehet etenivät loppuotteluihin kukistamalla HC WEstin
suoraan otteluvoitoin 3-0. Ottelusarja tarjosi dramatiikkaa kun
Dicken voitti kaksi ensimmäistä ottelua jatkoaikojen jälkeen.

Dickenin perinteiset junioreiden kauden päättäjäiset
järjestetään Siuntio Cupin jälkeisenä tiistaina. Ohjelmassa mm.
palkitsemiset, ruokaa ja hyvää seuraa. Järjestelyistä vastaavat
T&P02-joukkueet.

Dicken infot skapat av: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

Keskiviikko 29.4. klo 18:30, Energia Areena Vantaa

JUNIOREIDEN PÄÄTTÄJÄISET
Tiistai 19.5. klo 17 Poliisien Majalla, Lauttasaari

