Näytä kuukauslehti selaimessa

Helsingin NMKY vuoden
urheiluseura 2015!
Helsingin NMKY on vuoden urheiluseura 2015! Helsingin
NMKY palkittiin eilen Suomen urheilugaalassa vuoden
urheiluseurana. Päätöksen valinnasta teki 100 henkinen
raati, joka koostui erilaisista urheiluvaikuttajista. Kuvat:
Aki Havukainen EMG.

HNMKY C-junioreiden SM-sarjassa –
Pelit jatkuvat jo ensi lauantaina MPH:lla
C-tytöt pelaavat SM-sarjassa kahden joukkueen voimin.
HNMKY White avasi sarjan viime lauantaina Nokialla ja
HNMKY Black pelaa ensimmäiset SM-ottelunsa Malmilla
lauantaina. C-pojat pelasivat SM-sarjakauden
avausottelunsa Malmin Palloiluhallilla. C-tytöt esiintyivät
Nokialla vahvasti Nokialla…

Tervetuloa mukaan Namikan
monipuoliseen musiikkitoimintaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Musiikkiopisto
Musiikkileikkikoulu
Sekakuoro
Mieskuoro
Sinfoniaorkesteri

Valtakunnalliset sarjat jatkuivat
Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa pelattiin vuoden
2016 ensimmäiset ottelut viime viikonloppuna. (Kuvat:
Harri Vallila) A-poikien valtakunnallinen 1. divisioona
TuNMKY - HNMKY, 69-70 HNMKY 99 - Forssa Loimaa
Akatemia, 74-88 B-poikien valtakunnalliset sarjat…

HNMKY P04 Sabonis Cupissa
Liettuassa 27.-29.12
Helsingin NMKY:n 04-syntyneiden poikien joukkue sai
upean mahdollisuuden päästä pelaamaan kovan luokan
kansainvälisiä pelejä Liettuan Kaunasissa
järjestettävässä kutsuturnauksessa Sabonis Cupissa
ennen vuodenvaihdetta. Namika pääsi heti
ensimmäisessä kansainvälisessä turnauksessaan
pelaamaan Liettuan ja…

Helsingin NMKY ehdokkaana vuoden
urheiluseuraksi Suomen urheilugaalassa
12.1.! Tsekkaa video!
Helsingin Namikan esittelyvideo Urheilugaalassa

HNMKY pelaa kolmella joukkueella Cikäisten SM-sarjoissa
Namikan C-junioreiden syyskausi meni upeasti. Nyt
huomenna ja ylihuomenna alkaviin SM-sarjoihin oli
syyskaudella karsimassa kolme HNMKY.n C-ikäisten
joukkuetta, joista kaikki onnstuivat pelaamaan itselleen
paikan ikäluokan SM-sarjoissa. Eteläiseltä alueelta SMsarjoihin eteni…

Taekwondon ja kuntonyrkkeilyn
kevätkausi käynnistyy tammikuussa
Taekwondon ja kuntonyrkkeilyn ryhmät jatkuvat Helsingin
keskustassa ja Malmilla. Toimintaa on aikuisille sekä
lapsille, ja harrastaa voi myös yhdessä koko perheen
kanssa. Lisätietoa:
http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa
pelattiin vuoden viimeiset ottelut
Helsingin NMKY pelasi nuorten valtakunnallisissa
sarjoissa viime viikonloppuna vuoden viimeisillä
kierroksilla neljä ottelua. A-pojat 97/98 - Valtakunnallinen
1. divisioona: Korihait - HNMKY, 82-74 A-pojat 99 Valtakunnallinen 1. divisioona: HNMKY -…

Suomen Taekwondoliiton
ansiomerkkejä HNMKY:lle!
Seuramme taekwondon pääohjaaja Elmu Nordberg (3.
dan) sekä ottelun päävalmentaja Jussi Pikkarainen (3.
dan) ovat saaneet vuoden 2015 pronssiset ansiomerkit
Suomen Taekwondoliitolta. Ansiomerkit on myönnetty
merkittävästä, vähintään 10 vuotta kestäneestä…

RAY tukee Helsingin NMKY:n toimintaa
merkittävästi vuonna 2016
Raha-automaattiyhdistys (RAY) on julkaissut
avustusehdotuksensa vuodelle 2016. Helsingin NMKY:lle
esitetään yhteensä 359 450€ avustuskokonaisuutta,
joka jakaantuu seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Yökoripallo. Maahanmuuttajanuorten osallistavaan
viikonlopputoimintaan ja turvapaikanhakijoiden
osallistumisen edistämiseen. Toiminnan avulla
työelämään! -projekti…

Ottelukatsaus: Nuorten
valtakunnalliset sarjat
HNMKY pelasi menneenä viikonloppuna 12.-13.12 viisi
ottelua nuorten valtakunnallisissa sarjoissa. A-poikien
ottelut pelattiin lauantaina ja B-junioreiden ottelut
sunnuntaina. A-poikien 1. divisioona: HNMKY 97/98 Pyrintö 2, 112-73 A-poikien 1. divisioona: KTP…

Ilmoittautuminen kevään 2016
taitotreeneihin alkaa
Helsingin NMKY järjestää suosittuja taitotreenejä myös
kevätkaudella 2016! Ilmoittautuminen kevätkauden
2016 taitotreeneihin avautuu perjantaina 18.12.2015 klo
9! Taitotreenejä järjestetään kevätkaudella 2002-2007
syntyneille koriksesta innostuneille ja motivoituneille
junioreille seurasta riippumatta. Lisätietoa ja…

Sinfoniaorkesterin konsertti 16.12.2015
Sinfoniaorkesteri soitti lähes täydelle salille Tapio von
Boehmin johdolla Beethovenin Keisarikonserton
solistinaan Marko Hilpo. Tuskin koskaan juhlasalin
flyygeli on laulanut ja pauhannut niin vaikuttavasti.
Brahmsin vaativa neljäs sinfonia soi vakuuttavasti
Boehmin johtaman sinfoniaorkesterin tulkitsemana. Kiitos
kaikille konsertissa mukana olleille ja artisteille!

Helsingin NMKY on ehdolla
vuoden urheiluseuraksi!
Helsingin NMKY ry on ehdolla Suomen Urheilugaalassa
vuoden urheiluseura -kategoriassa. Valinta julkaistaan
Urheilugaalassa 12.1.2016. Muina ehdokkaina
kategoriassa ovat: Siilijärven pesis ja Jyväskylän
kenttäurheilijat. "Ehdokkuus on hieno jatko Vuoden
helsinkiläisseura -tunnustukselle! Tästä…

B-pojille kaksi upeaa voittoa nuorten
valtakunnallisissa sarjoissa
HNMKY pelasi menneenä viikonloppuna kaksi ottelua Bpoikien valtakunnallisissa sarjoissa. SM-sarjassa Namika
kohtasi Keravan Kori 80 ja valtakunnallisessa 1.
divisioonassa Kaarinan Uran. SM-sarja: HNMKY – Kori
80 : 92-89 (ja)…

Yökoriksen pelaajia mukana Villikortti ohjelmassa
Tänään 7.12 klo 22 Helsingin NMKY:n yökorisjoukkueen pelaajia mukana pelissä Villikortti vs Yökoris.
Villin kortin joukkueessa mm. Riihilahden veljekset,
Tuomas Kyrö, Maurizio Pratesi sekä Hanno Möttölä
toisella puoliajalla vahvistuksena.

Helsingin NMKY:n Rastipartio nosti
lipun itsenäisyyspäivänä
Helsingissä Tähtitorninmäellä järjestettiin perinteiseen
tapaan valtakunnallinen lipunnosto Suomen
itsenäisyyspäivän kunniaksi. Lipun nosti Helsingin
NMKY:n Rastipartio myrskyisässä säässä. Tilaisuuden
voi katsoa myös Ylen Areenasta uusintana
http://areena.yle.fi/1-3182180

Ballzy tarjoaa:
Tarjous voimassa Ballzyn liikkeessä Oravannahkatori 3, Espoo
Tel. +358 45 6480155
Avoinna:
Ma - Pe 12:00 - 19:00
Lauantai 11:00 - 17:00

Parhaat huoneet, parhaaseen hintaan!
Tarjoushinta koskee superior- ja jugend-luokan huoneita. Huoneet
ovat kahden hengen huoneita ja tarjouksella saa 10 euron alennuksen
per yö.

Superior-huoneet ovat tilavia, viihtyisiä ja hyvin varusteltuja
huoneita. Jugend-huoneet ovat yksilöllisesti sisustettuja ja uniikkeja,
joista suurin osa huoneista ylimmässä kerroksessa.
Lisäksi jäsenetuna yksityinen saunavuoro yhden tunnin ajaksi, jonka
voit varata saatavuuden mukaan veloituksetta, mikäli ilmoitat edustasi
majoitusvarauksen yhteydessä (edun arvo 6€/hlö). Tarjoushintaisia
huoneita on rajoitetusti.
Varaukset tehtävä tammikuun loppuun mennessä, majoitus
käytettävissä vuoden 2016 loppuun saakka.
Varaukset: puhelimitse 09-173441 tai sähköpostitse
myyntipalvelu@hotelarthur.fi, varauskoodilla JÄSENEDUT TAMMI.
Kaikkea hyvää vuodelle 2016!

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

