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KLAUKKALASSA PELATAAN C2 -SARJAA KAUDELLA 2020-2021 
-06 ikaluokkamme on pelaajamaaraltaan sopivan elinvoimainen,

ja pelaajia on riittavasti C2 ikavaiheen joukkuetoimintaa varten ensi kaudella.
Seuraamme myos lajiliiton suosituksia, joissa perheille suositellaan

C2 ikaisten jatkavan lajin harrastamista lahihallissa matkustusrasitusten

valttamiseksi nuoren arjessa. C2 perustaminen palvelee myos tulevaa D1 07

ikaryhman toiminnan kehitysta kohti urheilijan polun C-juniori vaihetta.

"Mahtavaa, ettii Cl jaukkueen perustamiselle an annettu jo hyvissii ajoin turva 

seuran puo/elta" kommentoi -06 joukkueenjohtaja Johanna Salmi. 

B-NUORTEN ELINVOIMAISELLE TOIMINNALLE PUITTEET 2020-2021

-

Johtokunta valitsi B-junioreiden vastuuvalmentaja Tom Henrikssonin 

Jaakiekkoliiton palkittavaksi syksylla. Joukkueen harjoittelun arkirutiinit, 
vievat pelaajia eteenpain ja on syyta odottaa kehitysta nuorista 03-04 

ikaryhmista myos ensi kaudella. B-junioreille on turvattu harjoittelupuitteet 

seka kehittymisymparisto ja aamujaaharjoittelua Arkadian lukiolaisille. 

"Kuulostaa oikein hyviiltii, ja hyvii ettii tieto annetaan jo niiin aikaisin 

keviitsarjan kiiynnistyttyii" kommentoi B-joukkueenjohtaja Esko Raita. 

A-NUORTEN TAVOITTEELLISELLE TOIMINNALLE PUITTEET 2020-2021
A-junioreiden syyskauden tappioton sarjapeliputki ja paluumuuttajien

maara on huomioitu jo ensi kauden alustamiseksi. A-junioreiden peleista
saamme nauttia myos ensi kaudella Klaukkalan kilpahallin puolella.

A-ikaisia pelaajia on poikkeuksellisen paljon, tusinan verran armeijassa.

Tama muutos avaa ,,extra" mahdollisuuksia kehittya

A-junioreiden tahdissa myos Kurraa edustaville B-junioreillemme.

Myos yhteistyo ,,Kurran edariin" KHT:een pain on avoin seka Jaakiekkoliiton

valmennus -ja ohjaajakoulutukset avautuvat tassa vaiheessa pelaajapolkua valmennuksesta kiinnostuneille.

2020-2021 A-C VALMENNUS, SARJAMUUTOKSET JA JAATOIMINNAN TEHOSTAMINEN 

,,Joukkueiden valmennus alkaa hahmottumaan ja neuvottelut on aloitettu. SJL sarjoihin, vanhempiin ikaluokkiin on 
tulossa uudet ikaluokat ja sarjatasot. Muutoksien syyna on muutaman vuoden ajan kansallisella tasolla jatkunut 

joukkueiden vaheneminen alemmilla sarjatasoilla. Sarjojen toimintamallit selviavat myohemmin." 

,,Toiminnan tehdostamiseksi toteutettiin ,,Teho-Torstai" kokeilu kolmena torstaina ennen kevatsarjaa. Tata 

jatketaan sarjakauden paatettya pelimuotoisena harjoitteluna. Nama harjoitukset ovat avoimet myos uusille 

kokelaille tai paluumuuttajille", kertoo seuran valmennuspaallikko. 

Kurra Hockey ry 
Lepsa mantie 12 
01800 Klaukkala 
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KAUDEN PAATTAJAISET 
Kauden parhaiden ja jannittavimpien pelien paatyttya, vietetaan perinteikas 
Kurran kauden paattajaisjuhla ! Juhlassa palkitaan kaudella ansioituneita urheilijoita, 
toimihenkiloita seka seurayhteison esimerkillisia jasenia 'Kurra arvostaa' 
-palkinnoilla.

,,Kauden paattajaisjuhla pidetaan huhti-toukokuun vaihteen tienoilla", 
kertoo seuran tapahtumavastaava Jenni Huovinen. 

V.od• esillerkllisl■
llrheihja
V.ed•pel•la
V.od• maalinldi
V.ed• huolfljl
V.ed• tal-■tala
+'fllteisijlsel palkittnat

TULE, KEHITA TAITOASI JA LISAA VIIKKOLIIKUNTAMAARAASI ILTAPAIVAJAILLÄ
Kurran iltapaivajaat jatkuu koulupaivan jatkeeksi kevatkauden ajan. 

Tiistaisin harjoitellaan maalivahti -ja maalintekojailla klo 15-16 ja klo 16-17. Jaat on suunnattu seuran A-F junioreille. 
Tarjolla on luistelu -ja kiekonkasittelydaidon harjoittelua seka pelitilannepelaamisen harjoittelua lajista innostuneille 
Kurran junioreille. 

Torstaisin voit osallistua koulun jalkeen klo 15-16 pienpelijaille, jossa pelataan kevennetyin varustuksin 
erilaisia ja muotoisia pienpeleja ja kisailuja. 

TUO KAVERI MUKAAN LEIJONA-KIEKKOKOULUUN! 
Aloita mukava harrastus! Kurran Leijona-Kiekkokoulu on suunnattu 4-8 vuotiaille 
lapsille ja tarjoaa liikkumisen riemua ja pelin oppimisen iloa erilaisten harjotteiden, 
leikkien ja kisojen avulla. 

Toiminta koostuu viikottaisesta jaaharjoituksesta seka vuoroviikoin toteutettavasta 
monipuolisen liikunnan harjoituksesta. 

Lue lisaa www.kurra.fi/kiekkokoulu. Mukaan voi tulla mil loin vaan! 

SEURATUOTTEET HELPOSTI FANIKAUPASTA 

Tilaa Kurran seuratuotteet helposti fanikaupasta! 

Yli 50€ tilauksille 
kaupan paalle fanihuivi (arvo 20€). 

Surffaa tilaamaan oranssimustaa ! 

www.kurra.fi/kauppa 

JOHTOKUNNAN TERVEISET 

Kaikille joukkueille, joukkueiden toimihenkiloille seka vanhemmille, 

tasapuolisesti erinomaista kevatsarjan aikaa ! 

Kurra Hockey ry 
Lepsa mantie 12 
01800 Klaukkala 




