
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

 

Helsingin NMKY:n syyskokous pidettiin
14.12.2016
Syyskokouksessa vahvistettiin talous- ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2017 ja NMKY Talo siunattiin käyttöön. Kiitos kaikille
mukana olijoille!

Talous- ja toimintasuunnitelma 2017

 

http://www.hnmky.fi/?na=v&id=53&nk=672-db7d909a58
http://www.hnmky.fi
http://www.hnmky.fi
http://www.hnmky.fi/wp-content/uploads/2015/11/Toiminta-ja-taloussuunnitelma-2017.pdf


C-pojat myös SM-sarjaan!
HNMKY:n C-pojat selvittivät tiensä C-poikien SM-sarjaan. Koko
syksyn kestänyt karsinta oli tiukka ja monivaiheinen ja ratkaisuottelu
jolla sarjapaikka irtosi pelattiin viimeisellä kierroksella...

 

 

Sovelletun taekwondon joululeiri ja alkeiskurssi
Katso tietoja leirista ja kurssista täältä.

 

B-tytöille vierasvoitto, B-pojille kaksi kotitappiota
tuplakierrokselta
Namikan B-tytöt kävi raapimassa kovan vierasvoiton PeKa:n
kotisalissa Karhulan liikuntahallissa. Vierailijat hyvällä ja urhautuvalla
puolustuksellaan hoiti ennakkoon kovan ottelun tyylillä. Namika antoi
kotijoukkueelle vain 47 pistettä koko...

 

 

Ilmoittautuminen yleisurheilun intensiivikurssille
alkaa jälleen helmikuussa!
Voit tarkastaa kurssin tiedot täältä.

 

Namikalaisia maailmalla!
Neljä Helsingin NMKY:n koripalloilijaa viettää parhaillaan vaihto-
oppilasvuotta maailmalla. Teemu Tumanoff, Eelis Copeland ja Aapeli
Syrjämäki ovat Yhdysvalloissa ja Eemil Suokas on Espanjassa.
Tavoitimme poikamme maailmalta näin joulua odotellessa ja…

 

Naisille harmittava vierastappio, Miesten kolmen
ottelun viikko päätökseen.
HNMKY naiset vierailivat paikallisvastustaja Helmi Capitalsin vieraana
Helmi-Centerissä sunnuntaina. Artikkelin ottelun tapahtumista löydät
osoitteesta
http://hnmkynaiset.vapaavuoro.uusisuomi.fi/urheilu/227354-ei-
niinkaan-voitosta.   Miehillä oli kuluneella viikolla täysi savotta
Miesten Divisioona B:ssä. Maanantaina joukkue vieraili…

 

A-tytöille ja A-pojille kovat kotivoitot.
Lauantaina syyskauden viimeisessä SM-pelissä Namika sai
vastaansa EBT:n. EBT:n tiedettiin kovaksi joukkueeksi vaikka he
olivat ottaneet sarjassa vasta yhden voiton, joukkue pelasi kuitenkin
jo viime kaudella SM- sarjaa. Namika karkasi…
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B-tytöt iloiseen kotivoittoon, B-pojille
tappio Martinlaaksossa.
Namikan B-tytöt jatkoivat vahvoja otteita B-tyttöjen SM-sarjassa.
Tytöt nappasivat viiden pisteen kotivoiton kivenkovasta EBT:stä.
Voitto oli kolmas putkeen, mutta se ei tullut helpolla. EBT oli
valmistautunut tiukkaan otteluun ja kiusasikin…

 

C-tytöt loistavan syksyn siivittämänä kahdella
joukkueella SM-sarjaan.
HNMKY:n C-tytöt varmistivat paikkansa tulevana keväänä
pelattavassa C-tyttöjen SM-sarjassa molemmilla karsinnoissa olleilla
joukkueillaan. Molemmat joukkueet ovat voittaneet tähän mennessä
kuusi ottelua (karsintasarja on vielä kesken) , mutta…

 

A-tytöt ja A-pojat koviin kotivoittoihin lauantaina.
A-pojat aloittivat  kahden SM-sarja ottelun lauantailla Malmin
palloiluhallilla tuttua vastustajaa MuKi:a vastaan. Ennakkoon
katseltuna MuKi:n kovuus oli tiedossa. Erityisesti vastustajan
hyökkäys on luistanut tällä kaudella ( sarjan paras koreja tekevä…

 

Helsingin NMKY käynnisti lottokoneen
Helsingin Namika käynnisti lottokoneen, kiitokset kaikille tukijoillemme
ja yhteistyökumppaneille! Emme onnistuneet tekemään yhtään uutta
lottomiljonääriä, mutta yhteinen työmme paremman maailman
rakentamiseksi jatkuu. Linkki lotto arvontaan:
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/33006117/lotto-jokeri-ja-
lomatonni/683605/lotto-jokeri-ja-lomatonni…

 

HNMKY B-pojat aloittivat EYBL-kauden Latviassa
HNMKY B-pojat vierailivat Latvian Jekabpilsissa EYBL-sarjan
ensimmäisessä osaturnauksessa. Joukkue pelasi yhteensä viisi
ottelua isompia ja vahvempia venäläisiä ja virolaisia joukkueita
vastaan. Tuloksellisesti saldona oli 2 voittoa ja 3 tappioita…

 

Miehille harmittava kotitappio kotisalissa.
Namikan miehet pelasivat sunnuntaina sarjakärkeä PuHu:a vastaan
kotiluolassaan Malmilla. Miesten pelistä paistoi selvästi itsevarmempi
Namika ja kotijoukkue pysyikin tällä kaudella voittamattomien
vantaalaisten kyydissä loppuun asti. Hyökkäyspäässä onnistumisia
tuli laajalla rintamalla…

 

B-tytöt voitokkaina Lapualla.
B-tytöt matkasivat Lapualle Korikobrien vieraaksi sunnuntain
kiihkeää kamppailua varten. Joukkue on ollu hyvässä vireessä
lähiaikoina ja Lapualle saapui jälleen kerran taistelutahtoinen nippu
Namikalaisia. Lapuan tiedettiin ennakkoon oleva vaarallinen…
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A-tytöt voitokkaina Kotkassa, A-pojille kahden
voiton viikko.
A -tytöt kauden ensimmäiseen vierasvoittoon. Namikan A -tytöt
lähtivät haastamaan Kotkaan perinteistä Peli-karhujen joukkuetta.
Ottelu alkoi vauhdikkaasti neljällä kolmenpisteen korilla, joista kolme
oli kotijoukkueen. Vierasjoukkueen tavoite oli laittaa kova…

 

 

HNMKY Taekwondolle kulta- ja hopeamitalit
taekwondokisoista
Tikkurilassa!
Lauantaina 12.11. järjestettiin valtakunnalliset Ambassador's Cup
taekwondokisat Tikkurilassa. Suomen lisäksi osallistujia
oli Azerbaidzanista, Espanjasta, Tanskasta, Venäjältä ja
Virosta. HNMKY Taekwondosta ottelukisoihin osallistuivat Juuso (C2-
pojat -56kg), Edward (D2-pojat -40kg) ja Faadi (D2-pojat…

 

Naisille vierasvoitto,Miehille vierastappio.
HNMKY-naiset vierailivat Keravalla Kori-80:sen vieraana sunnuntai
iltapäivällä.Mukaansa Naiset nappasivat hienon 64-73 vierasvoiton.
Alla olevasta linkistä löytyy tarkemmat tilastot ja puinnit ottelusta.
http://hnmkynaiset.vapaavuoro.uusisuomi.fi/urheilu/226114-nelja-
avainta-vierasvoittoon   Miehet vierailivat lauantai-iltana Turun…

 

A-tytöille ehjä esitys Honkaa vastaan, A-pojille
jännitysnäytelmästä tappio Kotkalle.
Namikan A -tytöt jatkoivat SM -sarjaa lauantaina, tällä kertaa
vastassa oli Honka 1 joukkue. Namika lähti otteluun altavastaajana,
edellinen keskinäinen peli karsinnoissa oli mennyt selvin lukemin
Hongalle. Tällä kertaa Namika…

 

B-tytöt riemuvoittoon kotisalissa,B-pojilla tiukka
vääntö Honkaa vastaan.
B-tytöt pelasivat sunnuntaina kotipelinsä Kouvolan Kouvoja vastaan.
Joukkue oli valmistautunut otteluun viikon aikana hyvin ja tulos oli
kentällä oli kiistatonta. Tytöt  näyttivät iskuvoimansa ja joukkue
onnistui laajalla rintamalla niin hyökkäyspäässä…
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje
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