KUINKA ME TEIMME
LIIKESARJAKILPAILUT
CASE: Lohja Open 2014
•
•
•

•

•

Liitteenä Kilpailun järjestämiseen liittyvä suunnitelmamme.
Tästä voi saada vinkkejä siitä, miten liikesarjakilpailut voi järjestää.
1.3.2014 Järjestimme kilpailut Lohjalla. Kilpailujen pitämisessä meillä on ollut pitkä
tauko ja suurin osa järjestelyissä mukana olleista oli kilpailu ensikertalaisia ilman
aikaisempaa kokemusta katsomon, kilpailijan tai toimitsijan näkökulmasta.
Perusidea oli järjestää Liikesarjan SM-liigan osakilpailu ja niin että mennään 0
budjetilla. Seuralle ei saa tulla kuluja siitä. Seuran toimintaa kyetään tukemaan
yhteisen tekemisen ja harrastajien kannustamisen kautta. Kannustaminen toteutui
mm Talkooväelle T-paita ja ruokailut sekä talkoissa olevan tai perheenjäsenen
osallistumismaksut kilpailuun ja seuraavan päivän leirille.
Lopputulos oli onnistunut kilpailutapahtuma, kolminkertaistimme kilpailuihin
osallistuneiden Lohjalaisten määrän. Leirille osallistui 14 aktiivi harrastajaa kun
yleensä heitä on 3, Talkoissa oli mukana 27 henkilöä. Seuralle jäi n 200 euroa rahaa
maksettujen leiri- ja kilpailuosallistumistukien jälkeen, joilla saamme hankittua
harjoitteluvälineitä tuleviin treeneihin. Harrastajat sekä vanhemmat tekivät yhdessä
töitä ja samalla opimme tuntemaan toisemme merkittävästi paremmin.

planiä by Vesa Suomalainen

planiä by Vesa Suomalainen

TALOUSARVIO
•
•
•
•
•

Järjestämme Liikesarjan SM-Liigan 1/5 osakilpailun keväällä Lohjalla.
Meiltä hoidetaan järjestelyyn tarvittavat tilat ja talkoohenkilöstö (>10 henkilöä)
Saamme harrastajasarjojen osallistumismaksut järjestelyjä vastaan korvauksena
Liitto hoitaa ilmoittautumiset, tuomarit ja liigasarjanveloitukset
Talkoisiin osallistuville jäsenille palautuu harrastuksen tukemisena, osallistumismaksut
kilpailuun ja päiväleirille (730€), seuran T-paita (250€) sekä talkoopäivän ruokailu (250€).

•

HUOM Seuran näkökulmasta nämä ovat kaikki muuttuvia kuluja, ei muodostu jos ei ole osallistujia tai talkoolaisia.

LOHJA OPEN TALOUSARVIO 26.11.2014 /Vesa Suomalainen
TULOT
Osallistumismaksu harrastajasarjoista. Harrastaja- ja Ilves sarjojen osallistumismaksuista yksilö, parit, ryhmät
35 € x 48 kilpailijaa. Useampaan sarjaan osallistuvalta 50 € x 12 henkilöä
Muut tulot: Buffet myynti, sponsorit, standit/mainokset kisa-alueella
TULOT YHTEENSÄ
KUSTANNUKSET
Kilpailupaikka on varattu PE 21:30-23:00 rakentaminen ja LA 07:00-18:00 rakentaminen, kilpailut, purkaminen
Mattovuokrat, muut kalustevuokrat kuljetuksineen (pöydät, tuolit, tulostimen, TV:t, kaapelit, jääkaappi, . . . )
Tuomarien ja Talkoolaisten ruokailut (ruoka ja juomat, virvokkeet ja pikkupurtava koko kisan ajan)
Buffet ostokset (raaka-aineet leipomisiin, sämpylöihin ja myytävät valmiit tuotteet)
Muut yllättävät kulut varaus
Lohjan harrastajien tukeminen kilpailun osallistumismaksulla
Talkoo henkilöstölle seura maksaa sunnuntain leirin (talkooseen osallistunut henkilö/perheen jäsenelle)
KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO

0000 €
000 €

0000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €

0000€
000 €
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HUOMIOITAVIA ASIOITA
MUISTILISTA JOTA KÄYTIMME - ASIOITA:










Ihan ensin valitaan päivä (lauantai) jolloin kisa pidetään ja se laitetaan liiton kalenteriin ylös, jotta muita
tapahtumia ei tulisi samalle päivälle.
Noin 2 kk ennen kisaa tehdään kisakutsu joka myös laitetaan sivuille sekä tpss.
Kisapaikka pitää tietysti varata sovituksi lauantaiksi.
Sunnuntaiksi varataan leiriä varten myös tila, sillä myös ensi vuonna järjestää poomseleiri kilpailun jälkeisenä
päivänä.
Seura kustantaa kilpailun kulut sen tuomilla tuloilla. Seura laskuttaa kisan jälkeen kaikki harrastajasarjan
kilpailijat seuroittain. Maaliskuussa oli 60 Ilvestä+harrastajaa. Osa oli myös parisarjoissa. Talousarvio on tehty
60 harrastaja sarjalaisella. Joista 12 on myös pari- ja ryhmäsarjoissa. Eli 48 x 35 + 12 x 50. Oman seuran osalta
ei laskuteta.
Tuomarit järjestyvät tuomarivalvojan/liiton kautta; Liikesarjavaliokunta nimeää kilpailuun tuomarivalvojan
joka hommaa paikalle kaikki tuomarit. Niitä tarvitaan yleensä kisaa kohti n. 12.
Tatu Iivanainen hoitaa kaiken ilmoittautumiseen liittyvän tpss-ohjelman kautta. Tatu tuo myös kisapaikalle
pistelaitteet ja kannettavat. Me hoidamme sähköt, tulostimet ja TV:t tai videotykit.

SITTEN ENNEN KILPAILUN ALKUA TEHTÄVIÄ ASIOITA:








Kilpailupaikka ja virallinen kilpailualusta (10 m x 10 m). Kilpailun järjestäjä vastaa näistä ja muista kilpailujen
rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. Kilpailussa käytetään kahta aluetta, toinen harrastajasarjaan ja
toinen liigasarjaan.
Talkooväki. Tarvitsemme molemmille alueille 2 koneenkäyttäjää, yhden sisäänheittäjän joka katsoo että
kilpailijat tulevat alueelle oikeaan aikaan, kilpailunjohtajan jolla on kaikki langat käsissään sekä puffettiin
henkilökuntaa. Lisäksi muut talkoisiin tulevat auttavat jotta tulee taukoja väliin toimitsijoille.
Osakilpailun järjestäjä järjestää tuomarien ruokailun. + Talkooväelle ruokailumahdollisuus.
Kilpailun järjestäjä hankkii paikalle 2 taulutelevisiota tulosten näyttämistä varten. Tulokset voi näyttää myös
esim videotykin kautta. Lisäksi tulee hankkia tulostin ja varatulostin/-väriaineet.
Kummallakin alueella tulee olla tuomaripöydät ja tuolit kuten myös toimitsijat, buffet ja ruokapaikka.
Tulostuspapereita sekä tulostettuna kilpailijalistat, sarjat, aikataulut, tuomaripaperit, opasteet,
Teipit, sakset, kynät joka pöydälle, buffettiin pohjakassa, roskiksia, kertakäyttöastioita, . . . .
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TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖLLÄ
KILPAILUALUE 1
N.N. pistevastuuhenkilö
Xx Koneenhoitaja
Xx Koneenhoitaja
Xx Koneenhoitaja
Xx Sisäänheittäjä
Xx Sisäänheittäjä

KILPAILUALUE 2
N.N. pistevastuuhenkilö
Xx Koneenhoitaja
Xx Koneenhoitaja
Xx Koneenhoitaja
Xx Sisäänheittäjä
Xx Sisäänheittäjä

3. INFO JA BUFFET
N.N. pistevastuuhenkilö
Xx
Xx
Xx
Xx
Hoitaa myös tuotarien ja
toimitsijoiden buffeepöydän

5. KILPAILUJEN JOHTO JA VALVONTA
Kilpailujen tuomarivalvoja N.N.

Kilpailujen johtaja N.N.

6. RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN (kilpailujen aikana talkkarina)
Xx organisoi, matot, pöydät, tuolit, näytöt, Johtaa rakentamista / ohjaa ihmisiä.
SISÄÄNHEITTÄJÄ

KONEENHOITAJAT
TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

KILPAILUNJOHTAJA

1.
TUOMARI

TUOMARI

2.
TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

TALKOOLAISET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ilmoittautuneet emaililla 22.-26.11. Vesalle

TUOMARI

SISÄÄNHEITTÄJÄ

4. TUOMARIT
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
Xx
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TEHTÄVÄT SISÄLLÖT
KILPAILUKOORDINAATTORI

PISTEIDEN HOITO

Tarkistaa että kilpailijat ovat
paikalla kun edellisestä sarjasta
on jäljellä vielä vähintään kolme
kilpailijaa.

Hoitavat pistejärjestelmän
tietokoneita pistepöydän ääressä.
Kirjaavat kerätyt paperitulokset
yhteen.

Kerää sarjan kilpailijat jonoon
nimilistan mukaisen järjestykseen,
erityisesti lasten sarjoissa.
Pitää huolen että seuraava
kilpailija/-t ovat odottamassa
vuoroa.

KILPAILUAIKATAULUARVIO

Tuomareilta tarvitsee kerätä
pistepaperit. Lohjalla käytettiin
sarjakohtaista pistepaperia, eli
kerättiin aina sarjan päätteeksi.

Täältä löytyy kilpailijalistat,
aikataulut, yhteystiedot
järjestelijöistä,
Myydään pikkupurtavaa:
Virvokkeita, Kahvia, Teetä
Leivonnaisia, sämpylöitä
Hedelmiä,
Soppaa soppakattilasta?
Otetaan vastaan löytötavarat
kisan aikana, noutamattomista
ilmoitetaan Facebokissa.

9:00 ILMOITTAUTUMISET

PELISÄÄNNÖT

INFO JA BUFFET

10:00 KILPAILUT

Jokaisella pistellä on oma
vastuuhenkilö, joka osallistuu
pisteen tehtävien hoitamiseen ja
pitää huolen siitä että kyseinen
tehtävä tulee hoidettua sekä luo
pisteen työvuorolistan.
Ongelmatilanteissa Kisaveturit
(kilpailujen johtaja sekä tiimien
vastuuhenkilöt) jeesaavat.
Tehtävissä pyritään vaihtamaan
tekijöitä kiertävästi niin että tulee
maksimissaan n tunnin vuoro
kerrallaan ja n puolen tunnin tauko
väleissä.

n 12:00 RUOKATAUKO

13:00 KILPAILUT

RAKENTAMINEN PE 20:00 JA PURKAMINEN LA 16:00. HOIDETAAN YHDESSÄ KAIKKIEN PAIKALLAOLEVIEN KESKEN
• Matot x 2 10 x 10. Seurallamme on yksi ja toinen lainataan
• Tuomaripöydät 2 x 5 yhtensä, 3 toisen sivu ja 2 toisella sivulla, TV pöydät 2, toimitsijoille, buffetille ja palkintopöytä 16 pöytää.
Tuomareille ruokailupiste jossa myös tauko virvokkeet + hedelmiä? Kaffekeitin, vedenkeitin.
• Tatu tuo pisteenlaskussa käytettävät tietokoneet ja opastaa niiden käytön pisteiden hoitotiimille sekä kaikille tiimien vetäjille
• Tarvitsemme kaksi taulutelevisiota kisapaikalle pisteiden näyttöön sekä pöydät mattojen väliin.
• Buffetpöytä ja mahdollinen kylmä-/viileäkaappi?
• Varustemyyntipaikoista sopiminen.
• Opasteiden laittamiset yleisö ja kilpailijata.
• Irtaimisto kuten näytöt, tulostimet, jatkojohdot sekä Tulosteet, kynät, ja muut tarvikkeet omille paikoilleen.
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TILASUUNNITELMA
TALKOOVÄEN
REST ALUE

NEXT
COMPETITORS
WAITING AREA

TUOMARI

1.

TUOMARI

TUOMARIEN
REST ALUE
TUOMARI

5.

2.

AREA 1

NEXT
COMPETITORS
WAITING AREA

TUOMARI

1.

AREA 2

PISTE
NÄYTÖT

TUOMARI

Pöytiä,
muutama
tuoli?

BUFFET

TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

TUOMARI

Kentän lattia-alue 20 m x 40 m

KATSOMO

(max 380 henkilöä)

PUKUTILAT KATSOMON ALLA 2 x 2 PUKUTILAA
YLÄKÄYTÄVÄ

(Piirros ei mittasuhteessa)

VARUSTEMYYNTIPISTE

TARKENNETTU
TILASUUNNITELMA
VS.

TOTEUTETTU TILA
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TARJOILU JA BUFFET
TUOMARI + TALKOOMENU
LOUNAS 12:00-13:30
• Pitopalvelusta otettuna
• Kinkkukiusaus
• Tuoresalaattia + salaattikastiketta
• Leipää
• Mehu, maito ja vesi
KOKO AJAN TARJOLLA 9:00 – 17:00
• Kahvi, tee, keksejä
• Virvokkeita (kivennäisvettä, limpparia)
• Hedelmiä (rypäle, banaani, omena)
• Aamulla sämpylät (Buffetista)

BUFFET MYYNTIIN 9:00-17:00
• Sämpylöitä
• Leivottuja pullia
• Energiapatukoita
• Suklaapatukoita
• Tikkareita
• Makeispusseja
• Kahvi, tee, keksejä
• Pillimehuja
• Virvokkeita erilaisia pullojuomia lidl
Periaate; ”ostetaan 200 eurolla ja
myydään 300 eurolla”
Leipojille maksetaan jauhopussi, munat,
voi ja hiivat kuittia vastaan
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TILAN RAKENTAMINEN
KALUSTEITA
• 10 x Tuomaripöytiä ja tuolit
• 2 x Buffet pöytä ja 2 tuolia
• 8 x Ruokailupöytä ja Tuolit/Penkki
• 6 x Pöytä pistetoimitsijoille
• 1 x pöytä ja tuolit
• 2 x Tuolit maton kulmiin
• 2 x TV Ruutu pistenäyttöön
• 2 x Tulostin Pistepöytiin
• Palkintopöytä, lakana pöytäliinaksi
• Palkintopalli ylimääräisistä matoista
• Mataja tilanrajaus 25m + 10m + 10m
sählykaukalosta rakennettuna
• Taukotila tuomareille ja toimitsijoille.
• Kumppaneiden mainokset paikoilleen
• Tulosteet paikolleen

MUITA TARPEITA
• 2 x Kahvinkeitin
• Pumppupullot
• Vedenkeitin
• Kertakäyttö ruokailuvälineet 50 kpl
• Servettejä
• Roskapusseja
• Kynät, paperit, teipit, sakset, nitoja
VALOKUVAUS
Otetaan kuvia ja laitetaan saataville
droboxiin tms kaikille tutkailtavaksi.
• Palkintojen jaot
• Suorituksista näyttävät potkukuvat
• Vähän muutakin
• VALOKUVAT TÄÄLLÄ
•

http://tominkuvat.kuvat.fi/kuvat/Tae+Kwon+Do+Lohja+open++1.3.2014/
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VIESTINTÄ SUUNNITELMA
1. Keskustelu Saijan kanssa että voisimme järjestää kilpailut
2. Hallitukselle suunnitelma kilpailuista (aikataulu, budjetti, runko)

3. Viesti harrastajille ja harrastajien huoltajille ”oletko mukana jos”
4. Nyt mahdollisuus, mitä saamme, mitä tarvitsemme -periaatteella
5. Kun edelliseen vastaukset, hallitukselle päätösesitys toteutuksesta
6. Infotilaisuus 3kk ennen kisaa, jossa esitellään kaikille harrastajille ja huoltajille suunnitelma
7. WWW-sivut ja Facebook pystyyn kilpailuista, jonne kaikki info
[http://www.lohjantaekwondoseura.fi/lohja-open-2014/]
8. Viesti jossa tarkennettu suunnitelma 1,5 kk ennen kisaa. Samassa myös kerätään leiri ilmoittautujat.
Suunnitelmassa jo vastuutettu hekilöt eri kilpailujen aikaisiin tehtäviin.

9. Viesti/palaveri 3 vkoa ennen kilpailua, jossa käydään läpi toteutussuunnitelma yksityiskohtaisesti ja
vahvistetaan kaikkien tehtävät
10. Viesti 1 viikko ennen kilpailua tarkka minuutti aikataulu, ja vahvistus vielä kaikilta että ovat mukana.
Samalla sovittu mattojen, telkkareiden, ruokien, myytävien, . . . hakemiset.
11. Edellinen pv avainhekilöiden kontaktointi, homma hanskassa?
12. Kilpailuissa kaikki yhteen muutaman kerran ja kiitosta sekä työnjaon selkeyttämistä
13. Kilpailun jälkeen heti kun mahdollista kiitos viesti kaikille henkilökohtaisesti + julkinen www kiitos
14. Yhteinen feedback tilaisuus n 1 kk kilpailujen jälkeen jossa käydään läpi toteutunut suunnitelma vs
toteuma. Samalla kysytään, otetaanko uusiksi ensi vuonna.

From: Suomalainen Vesa
Subject: LOHJA OPEN AIKATAULU

From: Suomalainen Vesa
Sent: 21. tammikuuta 2014 15:57
Subject: Lohja Open 2014 KILPAILU JÄRJESTELYT 1.3. JA LEIRI 2.3.
Importance: High

Sent: 27. helmikuuta 2014 21:19

Moips kaikille ja kilpailujen aikataulusta
KIITOS SUURI JO ETUKÄTEEN KAIKILLE MUKANA OLOSTA!!!

Moips Lohjan Taekwondoseuran jäsenet ja Huoltajat
Talvisuurleiri Lohjalla oli todella onnistunut ja saimme paikalliseen lehteenkin näkymää.
Hienoa että moni pääsi mukaan maailman huippuvalmentajien harjoituksiin. Kertokaa muillekin
minkälaista oli.

PERJANTAINA Päivällä
Vesa varmistaa vielä tilasuunnitelmat, palkinnot, diplomit Ilveksille, TV:t Gigantista, AVkaapeli TKD Liitolta,
T-paidat, . . . muuta sälää
Kimmo hoitaa tulosteita ja tavaroita kisapaikalle
Tanja ja Markku shoppailut buffettia varten, Tulostimet, Lohjan oma tatami illaksi Tennariin
Tomi ja Vesa Kisakalliolta matto Tennariin Ja paljon muuta valmistelua edellisten lisäksi.

Viestintä on tärkein onnistumisen tae.
Ihmisten on tiedettävä 18:00-19:30 Poomsen viimeistely harjoitus Asemanpellon koululla kilpailijoille ja muutkin saa tulla
KAIKKI n 20:45 jälkeen Kaikki mahdolliset Tennariin.
Kun miesten sählypeli loppuu pääsemme rakentamaan kilpailualuetta.
Käytännössä järjestelyt talkooväelle tarkoittaa että Mitä? Miksi? Miten? Kuka? Koska?
LOHJA OPEN 2014 (1.3. Lohjan Tennari)
Järjestämme kilpailut 1.3.2014 Lohjalla.

Lauantaina 1.3. 08:00 – 18:00
08:00 VALMISTELU /Kalustuksen viimeistely ja otamme kilpailijat vastaan
09:30 KILPAILUT /Hoidamme, pistepöydät, kilpailijaohjaukset, buffetin
16:00 PURKU /Mattojen purku ja tilan kalusteet paikalleen.
LIITTEENÄ Tämän hetken versio suunnitelmasta.
MUKAAN MYÖS KISAAMAAN!
Tietysti hienoa on jos meiltä mahdollisimman moni harrastaja osallistuu harrastajasarjaan, nyt kilpailut
ovat lähellä. Esimerkiksi lasten sarjoissa tarvitsee osata vain 1 poomse keltaisella ja vihreällä vyöllä ja
sinisestä ylöspäin 2 poomse. On hieno kokemus, ja seura maksaa osallistumismaksun
kilpailuihin enintään 3 kertaa vuodessa. Eli mukaan kokeilemaan kilpailua. Lisätietoja tästä coutseilta.
ILMOITTAUTU HETI - TÄHÄN ON KIIRE JOS HALUAA MAHTUA MUKAAN LEIRILLE
AVOIN LEIRI 2.3. Lohjan Tennarissa
Kisatalkoissa mukana olevalle olemme luvanneet talkoopalkkiona (itselle tai lapselle) leiriosallistumisen.
Lohjalle tulee Suomen Liikasarjamaajoukkueen päävalmentaja mestari Ji-Pyo Lim 7.dan ,
pitämään kaikille avoimen leirin Tennariin Sunnuntaina n 10:00 – 16:00. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Jotta saamme paikan sinulle, niin ilmoita välittömästi Vesalle replynä tähän viestiin osallistujan.
Nimi:
Vyöarvo:
Syntymävuosi:
Lisenssinumero: Sähköposti:
Minun pitää heti tällä viikolla ilmoitettua nimesi Leiri osallistujien joukkoon.
Leirit menevät heti julkistamisen jälkeen muutamassa päivässä täyteen, ja siksi nyt pitää olla heti
liikkeellä.

Muutama esimerkki viesti

Perjantaina 28.2. n 20:00 jälkeen
20:30 jälkeen RAKENTAMINEN (Hallissa on sählymatsi ja heti kun se loppuu pääsemme tilaan
rakentamaan)
Illalla laitamme kilpailupaikan pystyyn
(Kalusteet, matot, buffet, . . . ) suunnitelman mukaan.
Kaikki kynnelle kykenevät mukaan, käydään myös läpi lauantain toiminta

Matot nostetaan takakulman ovesta sisään, ketjussa ja keskelle salia.
Matot kootaan Vesan osoittamaan paikaan, kokoamisessa huom ”kulmasääntö”
Katsomon alta tuodaan tuomaripöydät, pistetaulupöydät, buffet pöydät, taukoruokailupöydät.
Kaukaloa pienennetään ottamalla välipaloja pois, niin että 2m sivuille ja 3m eteen tyhjää tilaa
Banderollit, mainokset jne kiinnitetään paikoilleen. Loput hienosäädöt, kaapeloinnit, opastetaulut,
kilpailijalistat, aikataulut, kynät, lomakkeet pöydille, . . . .
Tuomarivalvoja Tatu Iivanainen opastaa pistekoneen käyttäjät tehtäviinsä
LAUANTAINA
07:00
Jälkeen pääsee sisään (erikseen sovitut tulevat paikalle)
08:00
erikseen sovitut tulevat paikalle
Kilpailijoita alkaa tulemaan varmaan heti 8 jälkeen paikalle
09:00
Loput paikalle (ellei muuta sovita perjantaina)
09:30
Tulee kaikki olla valmista kilpailun aloittamiseksi
10:00
Alkaa kilpailut (Aikataulu on kotisivuillamme)

n 16:00 Kun kilpailut loppuvat, korjataan kilpailualueesta käänteisessä järjestyksessä kalusteet, matot ja
muut pois. Heti kun Kisakallion matto on saatu autoon, Lähtee Tomi viemään mattoa Kisakalliolle (tarvii
apumiehen mukaan)
HUOM Maajoukkue harjoittelee vielä salissa n 16:00 – 17:30 joten annetaan heitin siellä reunassa reenailla.
Ryhmät olivat (joustetaan tarpeen mukaan)
KILPAILUALUE 1
NN, Pistevastuu
Tässä henkilöiden nimet,

KILPAILUALUE 2
NN, pistevastuu (kisaa iltapäivällä),
Tässä henkilöiden nimet,

BUFFET
Tässä henkilöiden nimet,
MUUT
Vesa Suomalainen, kilpailujen johtaja – seuraa kilpailua kokoajan
Markku Vuorikoski, Joukkueen johtaja, Kilpailijoiden coutsi
Jouni Kaarakainen, Kaikki kalusteisiin ja tilaan liittyvät asiat kilpailun aikana
Tomi Turunen, valokuvaus, ottaa kilpailujen ajan valokuvia
KILPAILIJAT
ARVIOITU SUORITUS AIKA
Mäkelä, Aaro
n 10:20 Ilves
Teuronen, Jasu
n 10:45 Ilves
Suomalainen, Keni
n 11:10 Ilves
Suomalainen, Naam
n 13:00 Kadetti tytöt (Eri matolla kuin muut)
Engström, Robert
n 15:00 Puna-mustat
Sironen, Teemu
n 14:55 Puna-mustat
Flythström, Tanja
n 15:15 Puna-mustat
Muistetaan kannustaa oman seuramme kilpailijoita!
Jos jotain kysyttävää, soittakaa ja kysykää tai mailatkaa.

Jos näihin jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä
Terkuin q:-) Vesa S.
___________________________
Vesa Suomalainen, +358505533790, vesa.suomalainen@elisa.fi

Pidän töistä lomaa perjantain kun juoksen edes takas hakemassa tavaroita, ei työt häiritse harrastusta ;-)
Terkuin q:-) Vesa S.
Vesa Suomalainen, kilpailujen johtaja, Lohja Open 2014, + 358505533790, vesa.suomalainen@kolumbus.fi ,
Lohjan Taekwondoseura ry, www.lohjantaekwondoseura.fi

Kiitos jos jaksoit tänne asti lukea.
Kiva jos tästä on apua sinulle ja seurallesi
kilpailujen järjestämiseksi.
Aina asiat voi tehdä paremmin ja virheistä
voi oppia.
Porukka yhteen, hihat kääritään, hommiin ja
jollain pitää olla langat käsissä.
Jos tästä jotain kysyttävää, aina saa kysyä.
Terkuin q:-) Vesa S.
Vesa Suomalainen, kilpailujen johtaja, Lohja Open 2014,
+ 358505533790, vesa.suomalainen@kolumbus.fi , Lohjan
Taekwondoseura ry, www.lohjantaekwondoseura.fi

