TERVETULOA
FILLARIKOULUUN!
Fillarikoulussa opetetaan maastopyöräily-tekniikkaa
6 – 15-vuotiaille tytöille ja pojille.
Aloitus maanantaina 8. toukokuuta klo 18:00
Hamina Bike Parkissa, Tarkka-ampujankadun
päässä. Autolla tullessa pysäköinti Palloiluhallin
pysäköintialueella Karjakatu 26.
Osallistumismaksu on 20€ ja se sisältää opetuksen
fillarikoulun päätteeksi järjestettävän retken.
Fillarikoululaiset voivat tilata Trimtexin valmistamat
PPP-97 seuran ajoasut super edullisesti!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www. ppp97.fi/fillarikoulu
ppp97ry@gmail.com
Kalevi Mattila, p. 040-5546312,
Voit ilmoittautua myös ensimmäisellä kerralla.

Fillarikoulu
Fillarikoulu on tarkoitettu maastopyöräilystä kiinnostuneille 6 15 vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoittelemme ajotekniikkaa
kahdessa ikäryhmässä. Kouluun osallistuvalta edellytetään
pyöräilykypärän käyttöä ja maastoajoon soveltuvaa pyörää
sekä vaatetusta, koska maastossa voi rapa lentää 

Fillarikoulu kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 8.
toukokuuta klo 18:00 Tarkka-ampujankadun päässä
sijaitsevassa Hamina Bike Parkissa. Huomioithan että autolla
tullessasi parkkipaikka sijaitsee palloiluhallin pysäköintialueella Karjakatu 26. Tänä vuonna kokoonnumme
lukujärjestyksen mukaisesti myös muualla kuin Bike Parkissa,
joten huomioi lukujärjestys!
Fillarikoulu kokoontuu 8.5 – 17.6 välisenä aikana kaikkiaan 7
kertaa maanantaisin klo 18:00 Haminassa. Osallistumismaksu
on 20€ ja fillarikoulun päätteeksi järjestettävän retken.

Fillarikoulun lisäksi ohjelmassa junnujen keskiviikkolenkit
alkaen 31.5 sekä viikkokilpailut!
Osallistujia ei vakuuteta seuran toimesta,
mutta suosittelemme osallistujille
tapaturmavakuutusta.
Ilmoittautumiset lomakkeella fillarikoulun
aloituksen yhteydessä tai sähköpostitse
osoitteeseen ppp97ry@gmail.com
PPP-97 ry Kalevi Mattila 040 5546 312

Fillarikoulun lukujärjestys
8.5
15.5
22.5
29.5
5.6.
12.6
La 17.6

Kaupunkialueen lähipolut
Ruissalon XC radalla ajotekniikka.
Kokoontuminen Ruissaloon.
Pump track ja tekniikkarata
Ristniemen polkuja. Kokoontuminen
Ristniemen kappelin parkkipaikalle.
Ruissalon XC radalla ajotekniikka.
Kokoontuminen Ruissaloon.
Pump track ja tekniikkarata
Päätösretki.

Viikkokilpailut starttaa toukokuussa!
Osakilpailu ajetaan joka toinen tiistai ja niitä on kymmenkunta.
Sarjasta tiedotetaan tarkemmin osakilpailupaikkojen
varmistuttua.

31.5 keskiviikkona aloitetaan junnujen keskiviikkolenkit.
HUOM. Kokoontuminen klo 18:00 Haminan Vanhan Raudan
parkkipaikalla, jonne myös paluu noin klo 20:00.

PPP-97 fillarikoulu 2017
Palauta tämä huoltajan allekirjoittamana.

Fillarikoululaisen nimi _______________________Ikä ____
Puhelinnumero ________________
Sähköpostiosoite _________________________________

Lastani saa kuvata Fillarikoulun yhteydessä esimerkiksi PPP-97 facebook
sivuille tai muihin julkaisuihin? Merkitse X valitsemaasi vaihtoehtoon.
____
____
Kyllä
Ei
Olen lukenut Fillarikoulun esitteen ja tiedostan ettei fillarikoululaisia ole
vakuutettu järjestäjän toimesta.
____
Kyllä
Huoltajan allekirjoitus

_________________________________

Huoltajan nimen selvennys _________________________________
Puhelinnumero ________________
Sähköpostiosoite _________________________________

