TEAM LKP JALKAPALLOKERHOJEN 2018 – ENNAKKOTIEDOTE!

1. AIKATAULUISTA:
*Futiskerho alkaa Laukaan tekonurmella 2.5.2018! Poikaryhmät klo 17.00- 18.00 ja tyttöryhmät klo 18.00- 19.00.
*Kerhot toimivat keskiviikkoisin 2.5.- 5.9.2018. Heinäkuussa 16.7- 29.7.2018, pidämme toiminnasta kahden viikon
tauon. Kesäkaudella harjoituksia on 17 kertaa.
*Talvitoiminta (sisäharjoitukset) alkavat lokakuussa 2018. Talvitoimintaan ilmoittaudutaan erikseen syyskuun
lopulla.

2. TOIMINNAN ORGANISOINNISTA:
*Jaamme kerholaiset useampaan toimintaryhmään ikäluokittain. Tavoiteryhmäkoko on n. 8 lasta per ryhmä / per
ohjaaja. Ryhmät toimivat omalla harjoitusalueellaan.
*Jokainen kerholainen on Team LKP:n jäsen. Seura hankkii jokaiselle futiskerholaiselle harjoituspaidan, jota
edellytämme kerholaisten käytettävän harjoituksissa.
*Tiedotus ja ilmoittautuminen harjoituksiin tapahtuu Nimenhuuto-sivuston kautta. Ilmoittautuessanne
toimintaan lähetämme sähköpostiinne linkin Nimenhuutoon, josta näette harjoitukset ja tiedotteet koskien
toimintaa.
*Julkaisemme toimintaryhmät tiedoksenne www-sivuillemme. Halutessanne ryhmää on mahdollista vaihtaa.
*Varusteista ei kannata aluksi huolehtia liikaa. Futiskerhoissa ei tarvitse aluksi kuin normaalin säänmukaisen
ulkoiluvarustuksen. Jalkapallokenkiä ei tarvitse aluksi hankkia. Suosittelemme kuitenkin hankkimaan futiskengät
kun harrastuksesta on tullut mieluinen.
*Vanhemman rooli futiskerhoissa. Osallistujat pallokerhoissa ovat vielä pieniä ja toivomme aluksi vanhemmilta
tukea toimintaan ja ryhmään mukaan pääsemiseksi. Toivommekin, että vanhemmat osallistuisivat harjoituksiin
ohjaajien toivomalla tavalla. Vanhempien kerholaisten 2012 ja 2011- syntyneiden kohdalla harjoittelemme
ryhmässä toimimista ilman aikuista, jolloin aikuisen rooli on kannustaa ja olla läsnä, sekä osallistua tarvittaessa
mukaan.
Vanhemmat ovat tervetulleita ohjaustoimintaan! Edellytämme kaikilta ohjaajilta ja valmentajilta sitoutumista
Team LKP:n valmennusideologiaan.
3. TOIMINNAN SISÄLLÖISTÄ:
*Team LKP:n futiskerhojen valmennusideologia tukee lapsen egosentristä kehityksen vaihetta, jossa lapsi toimii
ja ajattelee yksilökeskeisesti. Perusliikuntataidot ovat edellytys jalkapallotaitojen oppimiselle ja futiskerhoissa
toteutamme perusliikuntataitoja tukevia harjoitteita lajinomaisen leikkimisen keinoin. Valmennuksellinen
painopiste Team LKP:n futiskerhoissa on hauskanpito ja monipuolinen, sekä aktiivinen liikkuminen. Kilpailu ja
pelaaminen ovat osa jalkapalloa ja harjoittelemme kisailua, sekä pelailua turvallisessa ympäristössä. Pettymykset
ja ilon hetket kuuluvat jalkapalloon. Tunnetaitojen harjoittelu onkin merkittävä osa futiskerhojen sisältöä.
*Futiskerhon harjoitus koostuu kolmesta n. 10- 15 minuutin mittaisesta leikki / harjoitus kokonaisuudesta. Ennen
harjoitusta lapsilla on n. 5 minuuttia aikaa purkaa energiaa, leikkien ja pelaten, kavereiden tai aikuisten kanssa.
Harjoituskerrat sisältävät aina selkeän aloituksen, sekä lopetuksen oman ryhmän kanssa. Struktuurit ja sovitut
tavat luovat turvallisuuden tunteen lapsille ja toimivat konkreettisena merkkinä toiminnan aloitukselle ja
lopetukselle.

*Julkaisemme harjoitussuunnitelmat www-sivuillamme. Vanhemmat voivat halutessaan käydä tutustumassa
suunnitelmiin.

4. TOIMINNAN HINNOITTELU:
*Futiskerhojen hinta on koko vuodelta (toukokuu - huhtikuu) mukana olevat 170€ (Sis. Lajimaksun,
Seuratoimintamaksun 2 / 2, sekä seuran jäsenmaksu). Harjoitustapahtumia kauden aikana tulee noin 40.
Kokovuoden toiminta laskutetaan 3. erässä.
*Futiskerhojen hinta on kesäkaudelta (toukokuu - syyskuu) mukana olevat 120€ (Sis. Lajimaksun,
Seuratoimintamaksun 1 / 2, sekä seuran jäsenmaksu). Harjoitustapahtumia kauden aikana tulee noin 17. Kesän
toiminta laskutetaan 2. erässä.
*Hinnat sisältävät mm. valmennuksen, pienten lasten pelipassin ja vakuutuksen, seuran harjoituspaidan.
*Team LKP:n maksut futiskerhoissa vuonna 2018
Jäsenmaksu 20€
Seuratoimintamaksu – koko kausi 90€, kesäkausi 55€
Lajimaksu – koko kausi 60€, kesäkausi 45€
5. ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDUSTELUT
*Ilmoittaudu mukaan www-sivujemme kautta menemällä osoitteessa www.teamlkp.net. Käy tutustumassa
Futiskerhojen alla ko. ryhmiin.
http://teamlkp.net/jalkapallo/futiskerhot/pojat-101112/
http://teamlkp.net/jalkapallo/futiskerhot/tytot-091011/
*Tiedustella voit lisää
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