
BODONOS JUDO TEAM SYKSY 2014

Talkooapua kaivataan! 

Judojaosto järjestää lokakuun puolivälissä Kerava-Shiai- ja Samurai Cup IV –judokilpailut 
Sompion koululla. Monen bodonoslaisen judokilpailu-ura on alkanut nimenomaan näistä 
kotikisoista. Aikuisharrastajien lisäksi myös vanhempien panos onnistuneiden kilpailujen 
järjestelyissä on enemmän kuin tervetullutta! Lisätietoja sihteeri@bodonos.fi.

!
SIVU !  / !1 2

  JUDOÄHINÄ 

Miesjudokoita viettämässä ansaittua ja onnistunutta kesäpäivää

Ähinä? 

Bodonos julkaisi vuodesta 1973 aina 80-
luvun puoliväliin saakka ”Ähinä” nimistä 
seuralehteä. Nimensä lehti sai Eerontien 
puntti- ja judosalilta alati kantautuvasta 
ähinästä. Nyt tuota perinnettä on 
ta rko i tus j a tkaa nä in t i edot teen 
muodossa.


Sinettiseuraksi 2015 

Judojaostossa on jo muutaman 
vuoden ajan tehty kulissien takana 
työtä lasten- ja nuorten toiminnan 
kehittämiseksi. Seuraava etappi 
tämän suhteen lienee Sinettiseura-
statuksen hakeminen Valo ry:ltä talven 
2014-15 aikana.

mailto:sihteeri@bodonos.fi


Uudet kurssit käynnistyneet 

Harjoituskausi heitettiin käyntiin elokuun toisella 
viikolla. Sekä muksujudossa että junnujen 
peruskurssilla ja aikuisten kuntojudossa on vielä 
muutamia vapaita paikkoja. Uusia jäseniä otetaan 
harjoituksiin syyskuun alkuun saakka. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.


Lisätietoja info@bodonos.fi tai nettisivuilta.


Bodonoksen syksyn 2014 tapahtumat 

Seura on mukana elokuun 23. päivä Keravan 
keskustassa järjestettävässä  Liiku ja Harrasta 
-katutapahtumassa. 


Lokakuussa tatamit paukkuvat Sompion koululla 
kun seura järjestää Samurai Cup (la 11.10.) ja 
Kerava Shiai (su 12.10.) -judokilpailut.


Painonnostojaosto järjestää syksyllä useita 
kansallisia painonnostokilpailuja Citysalilla. Katso 
tarkemmat ajat seuran nettisivuilta!


Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

Punttikouluun? 

Punttikoulu kaikenikäisille City-Salilla joka tiistai ja 
torstai kello 17.30. 


Aikaisempaa voimailukokemusta et tarvitse, sillä 
harjoituksissa opit oikeat nostotekniikat!


Lisätietoja: raimo.turunen@pp2.inet.fi 

Judokilpailuihin? 

Ainakin näissä kilpailuissa on seuran ohjaaja 
opastamassa kisarutiineja ensikertalaisille sekä 
kannustamassa jo enemmän kilpailleita!


4.10. Eden Shiai (Tampere), 12.10. Kerava Shiai, 
2.11. Hontai Shiai (Vantaa), 6.12. Lahti Shiai 

Judojaoston yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää seuran toiminnasta niin 
nykäise salilla vetäjiä rohkeasti hihasta. Voit myös 
tavoitella meitä puhelimitse:


Matias (muksujudo) p. 050 359 7312 
Manne (junnujen peruskurssi) p. 040 595 1593 
Janne (jatkojuniorit) p. 0400 933 704  
Tero (aikuiset ja kilpailuasiat) p. 040 317 2058 
Marko (jäsenasiat) p. 040 300 4054

KAIKKI ROHKEASTI mukaan!!!

Kuvausasiaa 

Jaosto on aktiivisena myös Facebookissa ja 
Instagrammissa. Molempiin lisäillään aina 
toisinaan vauhdikkaita valokuvia eri ryhmien 
harjoituksista. Jos et halua että sinun tai lapsesi 
kuvia julkaistaan seuratoiminnan yhteydessä niin 
laitathan sähköpostia sihteeri@bodonos.fi!

www.bodonos.fi/judo/
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