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Tulevia tapahtumia
Racketlonin kaksinpelin SM-kilpailut järjestetään
SRL:n toimesta Helsingin Myllypurossa 17.-18.3.

Puheenjohtajan terveiset
Racketlonvuosi 2018 on alkanut ja tuonut tullessaan
paukkupakkasten lisäksi mm. uuden lisenssijärjestelmän sekä uuden jäsenseuran, kun perinteinen
helsinkiläinen tennisseura GVLK (Grön-Vita Lawntennis
Klubben) hyväksyttiin juuri Suomen racketlonliiton 18.
jäsenseuraksi.
Toivotamme
uuden
jäsenen
tervetulleeksi!
Alkuvuoden aikana on myös jo ehditty nähdä kolme
hyvää kilpailutapahtumaa, kaksi Helsingissä ja yksi
Oulussa. Vaikka kilpailujen yleinen taso ja varsinkin
niiden järjestelyt ovatkin parantuneet, kilpailujen
osanottajamäärät ovat olleet viimeisen vuoden
aikana laskussa ja tästä on syytä huolestua. Suomessa
on edelleen hyvin vähän varsinaista racketlonin
seuratoimintaa, valmennusta tai harjoitteluryhmiä,
joten itse asiassa kilpailutapahtumat muodostavat
Suomessa lajin selkärangan, jonka vahvuus on
olennainen osa jopa lajin olemassaolon kannalta.
Uusien aktiivisten pelaajien rekrytointi kaikissa tasoja ikäluokissa onkin mielestäni tällä hetkellä
suomalaisen racketlonyhteisön tärkein tehtävä, ja
tähän tarvitaan meidän kaikkien yhteistä panosta.
SM-kilpailut järjestetään maaliskuussa jo 30. kerran
lajin historiassa. Kilpailujen onnistuminen on tärkeää
lajikuvan kannalta ja kilpailujen mainostaminen on
ollut liiton tärkeimpiä tehtäviä viime aikoina. Näin
ilmoittautumisajan loppumetreillä toivonkin, että
seurojen yhteyshenkilöt käyttäisivät vielä omia
resurssejaan ja houkuttelisivat mukaan uusia pelaajia.
Tavataan siis SM-kilpailujen merkeissä Myllypurossa!

Pauli Byckling
Puheenjohtaja, SRL

Seuraava Yonex Racketlon Tourin kilpailu
järjestetään Espoossa Freedom Fund Areenalla 7.4.
Järjestävänä seurana toimii Grani Tennis.
Kilpailujen yhteydessä pidetään myös Suomen
Racketlonliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous.

Markku Merta eläkkeelle SRL:n
tehtävistä
Suomen
Racketlonliitto
ry:n
pitkäaikainen
rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen Markku Merta
päätti
eläköitymisensä
yhteydessä
omasta
tahdostaan
luovuttaa
tehtävänsä
myös
racketlonliitossa. Markun työn jatkajaksi valittiin
helsinkiläinen Heli Mäkelä, joka otti rahastonhoitajan
toimen vastaan tammikuun aikana. Suomen
Racketlonliitto ry kiittää Markku Mertaa ansiokkaasta
urasta ja toivottaa Markulle leppoisia eläkevuosia!
Kentillä Markkua tullaan varmasti näkemään runsaasti
myös jatkossa.

Racketlonliitto somessa
Uuden hallituksen aloittama tiedotuksen ja
yhteisöllisyyden lisäyskampanja on konkretisoitunut
mm. uusina sosiaalisen median kanavina. Viimeisin
uudistus on hiljattain Facebookissa lanseerattu
”Friends of Racketlon – FIN” -ryhmä, johon kaikki
racketlonista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Friends
of
Racketlon
on
suljettu
vapaamuotoinen
keskusteluryhmä, joka on tarkoitettu kaikenlaiseen
racketlonin ympärillä tapahtuvaan keskusteluun.
Ryhmässä voi jakaa tietoa, kysellä treeniseuraa,
keskustella kilpailuista tai lajin hienouksista ylipäänsä.
Jäseniä ryhmässä on tällä hetkellä lähes 70 ja ryhmä
kasvaa edelleen. Liiton virallinen tiedotuskanava
somessa on edelleen Facebook-sivu ”Racketlon
Finland”.

SRL järjestää Helsingin Myllypurossa 17.-18.3.
kaksinpelin SM-kilpailut. Kyseessä on jo 30. kerta kun
racketlonin Suomen mestaruuksia jaetaan (kun mukaan
luetaan alkuvuosina järjestetyt ”Mailapelien SMkilpailut”).
SM-kilpailuihin
toivotaan
tiivistä
osallistumista kaikilta jäsenseuroilta.
Myös Yonex racketlon tour on aktiivisimmillaan
kevätkaudella ja etenkin loppukeväästä nähdään
varsinainen kilpailujen suma. Seurojen racketlonaktiiveilla onkin oleellinen tehtävä pelaajarekrytoinnissa sekä kilpailujen mainostamisessa omissa
jäsenseuroissaan, jotta kilpailuihin riittää osallistujia.
Jokainen onnistunut kilpailu on koko racketlonyhteisön
yhteinen etu, ja seurojen välinen yhteistyö on
tärkeässä osassa kilpailujen onnistumisen kannalta.
Uutena erinomaisena yhteistyömallina voidaan nostaa
esiin RCU:n ja PT 75:n yhteistyö, jolla pyritään
houkuttelemaan osallistujia kumpaankin kilpailuun.
Vastaavanlaisia
yhteistyöideoita
suositellaan
kehiteltäväksi myös jatkossa.

SRL:n liittokokous Espoossa 7.4.
Suomen Racketlonliiton sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tänä vuonna Grani Tenniksen järjestämien
kilpailujen yhteydessä Espoon Freedom Fund
Areenalla lauantaina 7.4. Kokouksessa valitaan liitolle
puheenjohtaja, sekä hallituksen jäsenistö. Toivomme
kokoukseen mahdollisimman laajaa osanottoa.
Virallinen kutsu lähetetään jäsenistölle erikseen.

Racketlonliitto näkyy jatkossa enemmän myös
Instagramissa, jossa jaamme kuvia kilpailuista ja
tapahtumista. SRL löytyy Instagramista nimellä
’racketlonfinland’.

Maajoukkue ja arvokilpailut
Suomen Racketlonliitto on ensimmäistä kertaa
nimennyt virallisen maajoukkueen. Maajoukkueurheilijoiden lista on nähtävillä liiton sivuilla ja listaa
päivitetään jatkossa maajoukkueen valmentajan
toimesta.
Seuraavat arvokilpailut ovat Saksan Nusslochissa 10.11.5. järjestettävät nelinpelin MM-kilpailut, joihin
odotetaan vahvaa osallistumista myös Suomesta. SRL
on osaltaan mukana kisajärjestelyissä, lisätietoa saa
tarvittaessa maajoukkueen valmentajalta Jukka
Julinilta tai liiton puheenjohtajalta.

Suomalaiset saivat nauttia menestyksestä helmikuun
Swedish Openissa. Luokkavoittoihin ylsivät kuvan Harri
Kilpinen (+60), Sten Lindström (+65) ja Luka Penttinen
(u21)

