INFOPAKETTI SEURAN UUSILLE JÄSENILLE
Tämän infopaketin tarkoituksena on koota muutamia asioita, jotka auttavat
harrastuksen aloittamista seurassamme.
Milloin mahdollista harjoitella?
Willhelm Tellin hallille pääset harjoittelemaan arkisin ja viikonloppuisin valvojan
ollessa paikalla. Ajankohdat löytyvät hallin ilmoitustaululta tai Wilhelm Tell internet
sivuilta, (www.wilhelmtell.fi). Tällöin paikalla oleva valvoja avaa oven ja tarvittaessa
auttaa/opastaa. Käyntikerrat merkitään aina kahvihuoneen pöydällä olevaan
vihkoon. Seuran jouset ja varusteet ovat käytettävissä hallikauden aikana ennen
omien hankkimista. Seura kannustaa omien välineiden hankintaan, jolloin lajista saa
enemmän irti.
Avaimen kanssa kulku tiloihin on mahdollista 24/7. Avaimia on saatavilla hyvin
rajoitetusti ja ovat ensisijaisesti tarkoitettu seuramme aktiivisesti kilpaa ampuville
jäsenille (useita harjoituskertoja viikossa). Avaimia hallinnoi seuran sihteeri
(sihteeri@wilhelmtell.fi).
Kesällä seuran käytössä ovat Ruskeasuon jousiammuntakenttä ja oma rata
Talosaaressa. Nämä ammunpaikat ovat jatkuvasti seuramme käytettävissä. Lisäksi
Talosaaren kenttää ympäröi seuran maastoammuntaradat. Tarkemmat tiedot
www.wilhelmtell.fi > Wilhelm Tell > Harjoituspaikat. Talosaaren avaimia hallitsevat
Olli (olli.virola@gmail.com) ja Uffe (uffe.pax@gmail.com).
Ruskeasuon jousiammuntarataa ylläpitää Helsingin jousiammuntapiiri ry (HJAP,
www.helsinginjousiammuntapiiri.fi).
Oman jousen hankinta
Ennen kuin ostat oman jousen + muita välineitä, niin ota yhteyttä seuran ohjaajiin.
He auttavat mielellään oikeiden välineiden hankinnassa. Heidän kanssa käytävän
keskustelun perusteella pystytään luomaan hyvä kokonaisuus välineistä, jotka
sopivat juuri sinulle. Oikeat välineet mahdollistavat lajissa kehittymisen ja tekevät
harjoittelusta mielekästä.
Tietoa seuran tapahtumista
Seuran tiedotuskanavia ovat internet sivut www.wilhelmtell.fi (jäsensivut, uutiset,
kalenteri) ja hallin ilmoitustaulu.

Erikoisillat
Järjestämme hallikaudella kilpailuharjoituksia, jotka ovat kaikille avoimia.
Lauantaisin klo 11 – 13 on normaalivuoron yhteydessä ohjausta longbow
ampujillemme. Sunnuntaisin klo 14 – 15 ammutaan 6-30m. Vaihtelevia matkoja.
(normaalivuoron 12 – 14 jälkeen). Muista erikoisilloista ilmoitetaan erikseen
tiedotuskanavien kautta.
Jäsen- ja hallimaksut
Vuosittain saat kotiisi jäsenmaksulaskun (helmi-maaliskuussa) ja hallimaksulaskun
(syys-lokakuussa). Hallimaksun voi maksaa koko vuodelta (syksy-kevät),
puolivuosittain tai kertamaksuina. Voimassaolevat hinnat löydät seuran nettisivuilta.
Hallivalvojat
Hallivalvojat ovat paikalla seuraavasti:
tiistaina klo 17 – 19
keskiviikkona klo 17 – 19
perjantaina klo 17 – 19
lauantaina klo 11 – 13
sunnuntaina klo 12 – 14
Tällöin ovet ovat avoinna ja pääsee harjoittelemaan. Valvojat vastaavat myös
yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vuoronsa aikana.
Hallivaraukset
Seuramme pitää yrityksille ja ryhmille jousiammunnan esittelytilaisuuksia. Näistä
ajankohdista löydät tiedon hallilla olevasta kalenterista.
SJAL ja FFAA kilpailut
Heti, kun koet haluat voit lähteä kilpailemaan ja/tai kannustamaan seuralaisia
kansallisiin kisoihin. Jotta voit itse osallistua kisoihin tulee sinun maksaa
kisalisenssi, jonka voit ostaa Suomen Jousiampujain Liiton sivulta (www.sjal.fi).
Ostamalla superlisenssin voit osallistua myös Suomen maastojousiampujain liiton
(www.ffaa.fi) kisoihin. Liittojen sivuilta löytyy lisäksi paljon kiinnostavaa tietoa, joihin
kannattaa käydä tutustumassa mm. foorumit, joissa voi kysellä ja vaikka
myydä/ostaa välineitä. Kisoja varten sinulla tulee olla ylläsi myös seuran virallinen
kisapaita, jota voi tiedustella sihteeri@wilhelmtell.fi.

