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AKTUELLT INOM
FÖRENINGEN
VILL DU OCKSÅ BLI TRÄNARE I DICKEN?

Vår förening har vuxit
och just nu söker vi
tränare till flera olika
lag. Vi söker både
huvud-och hjälptränare till lag i olika
åldrar.
Mer info och kontaktuppgifter
PREMIERINGAR PÅ VÅRFESTEN
På föreningens vårfest premierades Inger
“Inna” Tallqvist med Iffes pokal som årets
lagledare. Inna är en driftig lagledare som
ordnat otaligt många resor till utlandsturneringar och träningsläger. Hon har fungerat
som mamma för laget och spelarna med hela
sin själ. Inna är respekterad och omtyckt av
spelarna.
Börjes pokal till årets föreningsaktiva tilldelades
föreningens tidigare ordförande Christoffer
Strandell. Han har varit med i Dicken i
decennier ochgjort det mesta man kan göra i
Dicken. Spelare från junior till vuxen, tränare,
lagledare. Han har både drivit och fortsätter än
idag att driva många initiativ som utvecklat
föreningen. Christoffer har haft en central roll i
det uppsving och den transformation
föreningen genomgått de senaste fem åren.
Grattis till både välförtjänta pristagare!
PENGAR TILL LAGET VIA
ANMÄLNINGAR TILL MIDNIGHT RUN!

Varje lag i Dicken har möjlighet att få intäkter till
laget genom sålda startplatser i Midnight Run.
Varje lag har en egen kod som den som
anmäler sig fyller i vid anmälan på
midnightrun.fi. För varje anmälan får laget 5€!
Detta är ett mycket lätt sätt att få in pengar till
laget och även till föreningen då mer anmälda
betyder större vinst för föreningen. Mer info om
detta och hur man kan få provision på
företagsgrupper fås av lagledaren eller
verksamhetsledaren. Lagens koder hittar ni här.
NYHETER PÅ DICKEN.FI
Dickenin naiset voittoon
ensimmäisessä finaalissa!
Dickens A-pojkar finska mästare!
Dickens C01 flickor vann FM-silver i
Myrbacka under helgen!
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Dags att påverka
Dickens utvecklingsdag och riksdagsvalet sammanfaller inkommande
veckoslut. Den gemensamma nämnaren är att i båda fallen har du möjlighet
att påverka framtiden.
Syftet med Dickens utvecklingsdag är att diskutera hur vi vill utveckla
föreningen både på lång sikt och kort sikt. Det är en möjlighet för alla
föreningsaktiva att höra vad som planeras och få sin röst hörd. På
utvecklingsdagen diskuteras tankar och utkast till planer för hur nästa säsong
ser ut. På basis av den feedback som kommer fram på utvecklingsdagen
jobbar styrelsen vidare på en verksamhetsplan som årsmötet besluter om i
början av hösten.

Jan Hellman

Dickens strategi presenterades första gången på utvecklingsdagen för ett år sedan. Sen dess har vi
jobbat på att förverkliga strategin. Vi kommer att fortsätta på samma riktlinjer. Nu är det dags att
diskutera hur vi fördjupar dem och vilka praktiska lösningar vi tar oss till.
Frågor som kommer att behandlas på utvecklingsdagen är bl.a.: Vi vill satsa mera på handbollskvalitet
– hur och hur mycket? Vad skall innehållet och nivån på säsongavgiften vara? Vilka slutsatser drar vi från
enkäten om nuläget inom lagen som lagledare och tränare svarat på? Vilka är riktlinjerna för träning
och matchande i Dicken? Hur kan vi öka intäkterna och engagemanget?
Alla tränare, lagledare, lagfunktionärer, föräldrar och spelare välkomna att inverka. Vi ses på lördagen kl
10-13 i Britas!

Janne

ANMÄL DIG TILL DICKENS
SOMMARLÄGER!

!
HELSINKI HANDBALL CAMP 1-4.6.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN

SPORTLÄGER DRUMSÖ 1-5.6 OCH 8-12.6.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN

RÖD & BLÅ-SOMMARLÄGER 6-9.8.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN
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Spelarintervjuer
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ALYSSA VON ALFTHAN, F04

- Jag började spela handis för ca 4,5 år
sedan på hösten 2010.

Under denna rubrik kommer vi i varje Dicken Info att intervjua CARLO GRANFORS, P04
juniorer. Denna gång är det flickor och pojkar 04 som är i tur.
När började du spela handboll?

När började du spela handboll?

Varför började du…varifrån hörde du om
- Började för 3,5 år sedan i slutet på
handisen/Dicken?
2011.
- Vi titta på handis på TV och det såg
Varför började du…varifrån hörde du roligt ut. Sen började min storasyster
om handisen/Dicken?
Felicia och spela och då ville jag också,
- Vi hade handis i skolan och jag blev men måste vänta ett år. Dicken tränade
jätte intresserad, det var Dicken som då i Gräsviken som låg närmast oss.
kom till skolan och bjöd mig med.
Vad är roligast, tråkigast?
Vad är roligast, tråkigast?
- Det roligaste är att lära sig nya saker och
- Roligast är att vinna en match och att att göra mål, det är alltid roligt när Dicken gör mål! Tråkigast är då
göra mål och vara tillsammans med mina lagkompisar. Tråkigast när vårt lag har dåligt försvar i matcher.
är när vi förlorar nån match.
Handisidol, vem/vilka?
Handisidol, vem/vilka?
- Mina handisidoler är Mikkel Hansen, Victor Tomas och alla
- Anna Lindahl som spelar i damerna, hon var vår tränare för ett år Dickens herrar. Jag har autograf av Tomas, Finlands landslag och
sedan.
Dickens herrar, bara Hansen fattas ännu.

ALLA MED OCH HEJA FRAM DICKEN TILL GULD
I DAMERNAS OCH HERRARNAS FINALER!

KOMMANDE EVENEMANG
DAMERNAS FINALER
Ti 14.4

19:15

HIFK - Dicken

Idrottshuset 20 - 32 (7 - 14)

On 22.4 18:15

Dicken - HIFK

Britas

Fr 24.4

19:00

HIFK - Dicken

Idrottshuset Final 3

Sö 26.4

14:15

Dicken - HIFK

Britas

Ti 28.4

19:15

HIFK - Dicken

Idrottshuset Final 5 (vid behov)

!

Final 2

Final 4 (vid behov)

DAMERNAS OCH HERRARNAS FINALER
14.4 - 28.4 och 7.5 - 14.5
Det har igen varit en framgångsrik slutspelsvår för våra
representationslag! Damerna tog sig till finalerna genom att
övertygande slå ut SIF med 3-1 i matcher. I första finalen
knockade Dicken grundserie-ettan HIFK på deras
hemmaplan. Alla med till Britas nästa onsdag då damerna har
en ypperlig chans att ta ett starkt grepp om guldet!
Även herrlaget tog sig till final genom att slå ut HC West med
3-0 i matcher. Matchserien bjöd på dramatik då Dicken vann
de två första matcherna efter förlängning.
Dicken infot skapat av: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

I den tredje matchen kunde sedan Dicken relativt lätt avgöra
och ta sig till final. I den andra semifinalserien mellan Cocks
och Atlas är vinsterna 1-1.
Herrlandslaget spelar EM-kval i slutet av april och därför börjar
herrfinalerna först 7.5.

DICKENS UTVECKLINGSDAG
Lördag 18.4 kl. 10:00 i Britas
Dickens utvecklingsdag för föreningens lagaktiva. Se
orförandespalten för mer information.

F96 EM-KVAL I BRITAS
Fredag 17.4 - Söndag 19.4 i Britas
Finland spelar mot Turkiet fredag kl. 18 och mot Ungern
söndag 12:30.

HERRARNAS EM-KVAL FINLAND - ÖSTERRIKE
Onsdag 29.4 kl. 18:30 i Energia Areena i Vanda

JUNIORERNAS SÄSONGAVSLUTNING
Tisdag 19.5 kl. 17 på Poliisien Maja, Drumsö
Dickens traditionella junioravslutning ordnas tisdagen efter
Sjundeå Cup. Premieringar, mat och gott sällskap står på
programmet. För arrangemanget ansvarar F&P02.

