
 

JOUKKUEJAKOTIEDOTE ALKEISMINITASON VANHEMMILLE 

 

Kauden 2017 alkeisminitason joukkueiden treenit alkavat tammikuun toisella viikolla Unelma Areenalla.  

Cubcats to 12.1. klo 16.30-17.30 
Tinycats to 12.1. klo 17.30-18.30 
Kittycats pe 13.1. klo 16.30-18.00 * 
Supercats pe 13.1. klo 16.30-18.00 * 
* Super- ja kittycatsien yhteiset treenit, joissa jaetaan tytöt 2 joukkueeseen. 
 
Supercatsien ja Kittycatsien joukkuejakotilaisuutta ei tarvitse jännittää: siellä tehdään samoja asioita kuin harjoituksissa             
on totuttu tekemään. Joukkuejakotilaisuus muistuttaakin normaaleja harjoituksia, jossa lämmitellään ja tehdään           
lajiharjoitteita kuten hyppyjä, permantoakrobatiaa, stuntteja ja käsiliikkeitä.  

 
Cubcats – 2011-2012 - syntyneet 

Cubcats on vanhempien toiveesta perustettu joukkue mikro-ikäisille, jossa leikin avulla harjoitellaan turvallisesti            
cheerleadingin alkeita. Joukkue treenaa kerran viikossa yhden tunnin. Cubcats ei kilpaile, mutta osallistuu seuran kevät-               
ja joulunäytöksiin. Seuran jäsenmaksu on 35€ ja harjoitusmaksu vuonna 2017 Cubcats-joukkueelle on 220€/vuosi.             
Lisäksi SCL:n harrastevakuutus maksaa 26€. 

 
Tinycats – 2009-2010- syntyneet 

Tinycats harjoittelee kerran viikossa cheerleadingin ja kehonhallinnan perusteita leikin varjolla. Harjoituksissa opetellaan            
ryhmässä toimimista ja antaa hyvän liikunnallisen pohjan tulevalle. Tinycats ei kilpaile, mutta osallistuu seuran kevät- ja                
joulunäytöksiin. Seuran jäsenmaksu on 35€ ja harjoitusmaksu vuonna 2017 Tinycats-joukkueelle on 220€/vuosi. Lisäksi             
SCL:n harrastevakuutus maksaa 26€. 
 

Kittycats - minien alkeisjoukkue 2004-2008 syntyneet 

Kittycatsit harjoittelevat leikin avulla 1,5-2 kertaa viikossa cheerleadingin ja kehonhallinnan perusteita. Joukkue sopii             
uusille tulokkaille, jotka ovat syntyneet vuosina 04-08. Kittycatsit esiintyvät seuran kevät- ja joulunäytöksissä sekä              
saattavat osallistua aloittelijakilpailuihin kerran vuodessa. Mahdollisen kilpailumatkan hinta on noin 150€. Lisäksi joukkue             
osallistuu Unelma Areenalla keväisin ja syksyisin järjestettäviin jenkkileireihin, joiden hinta-arvio on n. 30€. Seuran              
jäsenmaksu on 35€ ja harjoitusmaksu vuonna 2017 Kittycats-joukkueelle on 320€/vuosi. Lisäksi SCL:n C-lisenssi             
maksaa 35€ (harrastevakuutus maksaa 26€). 

 
Supercats – minien alkeiskilpajoukkue 2004-2008 syntyneet 

Supercatsit harjoittelevat kaksi kertaa viikossa cheerleadingin perusteita. Harjoituksissa opetellaan monipuolisesti ja           
turvallisesti lajitaitoja hauskanpitoa unohtamatta. Joukkue sopii vähän aikaa harrastaneille ja uusille tulokkaille, jotka ovat              
syntyneet vuosina 04-08. Supercatsit kilpailevat 1-2 kertaa vuodessa aloittelijakisoissa sekä esiintyvät seuran kevät- ja              
joulunäytöksissä. Kilpailumatkat saattavat edellyttää yöpymistä kisapaikkakunnalla, ja niiden hinta-arvio on 150€/matka.           
Lisäksi joukkue osallistuu Unelma Areenalla keväisin ja syksyisin järjestettäviin jenkkileireihin, joiden hinta-arvio on n.              
30€. Seuran jäsenmaksu on 35€ ja harjoitusmaksu vuonna 2017 Supercats-joukkueelle on 320€/vuosi. Lisäksi SCL:n              
C-lisenssi maksaa 35€ (harrastevakuutus maksaa 26€). 

 

 



 

HUOM! Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua, mutta mikäli tyttärenne ei pääse paikalle ja haluaa jatkaa              
harrastamista DTC:ssä kaudella 2017, ilmoita tämän hetkiselle valmentajalle, jotta paikka joukkueessa säilyy. 

 

Joukkuekokoonpanot voivat muuttua kauden aikana, mikäli joukkueisiin tulee tilaa ja harrastajan taitotaso sallii joukkueen              
vaihdon. Lisätietoja juokkuejaoista ja ensi kauden ohjelmasta:  
 

Cubcats / Tinycats dt.mikrot@gmail.com 
Kittycats dtc.kittycats@gmail.com 
Tinycats dt.tinycats@gmail.com 

 

Palauta alaosa valmentajille ensimmäisissä treeneissä. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urheilijan nimi: _________________________________ 

Olen lukenut yllä olevan tiedotteen. Mikäli tyttäreni valitaan joukkueeseen, sitoudumme joukkueen harjoitus-, leiri- ja              
kilpa-aikatauluihin. 

 

_________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  
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