
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

 
Arvoisa Helsingin NMKY:n jäsen!

Tervetuloa Helsingin NMKY ry:n Kevätkokoukseen 6.4. klo 17.30
alkaen kahvitarjoilu Hotel Arthurin kokousaulassa Vuorikatu 19.

Kevätkokous klo 18 Vihreässä salissa, Kaisaniemenkatu 8.
Kokousmateriaali 1.4. alkaen ladattavissa tästä linkistä.

Kokouksen jälkeen mahdollisuus tavata Helsingin NMKY:n
henkilöstöä ja hallituksen jäseniä.

 

Oletko Helsingin NMKY:n jäsen?

Liity jäseneksi!

 

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä

Timo Laulaja, pääsihteeri

timo.laulaja@hnmky.fi

p. 050-5292941

 

C-junioreiden SM-turnaukset pelattiin ja kausi
jatkuu vilkaana
Namikan C-juniorit ovat pelanneet hurjan määrän otteluita kahden
viimeisen viikon sisään. Viime viikkoihin mahtuu eteläisen alueen
sarjojen lisäksi kansainvälisiä pelejä ja kolme turnausta ikäluokan
SM-sarjassa. Nyt pääsiäisenä kovia otteluita on…

 

Pääkaupunkiseudun nuorisojärjestöt: Tiukka ei
rasismille joka päivä
Helsingin NMKY ry. on mukana pääkaupunkiseudun
nuorisojärjestöjen kannanotossa rasisminvastaisella viikolla sekä
Helsinki teamin yhteisellä että omalla allekirjoituksella. Liikunnan
puolella käytännössä mm. Punainen kortti rasismille- sekä
Koripalloliiton Respect -hanke tukevat tätä…
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B-junioreiden SM-sarjoissa pelattiin kaksi
tasokasta ottelua
HNMKY pelasi sunnuntaina 20.3 B-junioreiden SM-sarjan ottelut. B-
tytöt kohtasivat MPH:lla Honka 1:n ja B-pojat matkustivat Kotkaan
Steveco Areenalle KTP:n vieraaksi. Kuvat: Harri Vallila B-tytöt SM:
HNMKY - Honka 1 : 51-69…

 

Kansainvälisen Baltian YBL-liigan
päätösturnauksesta palattiin mitalit kaulassa
Kuvat: Janne Kataja, Jani Salo Namikan 2000- ja 2002-syntyneet
pojat ovat pelanneet tällä kaudella kotimaan sarjojen lisäksi
kansainvälistä Baltian YBL-liigaa ja menestyneet hienosti
turnauksesta toiseen. Kotiintuomisena liigan kolmannesta ja
viimeisestä…

 

HNMKY Unified-joukkue menestyi
turnauksessa Kotkassa
Unified-koriksen sarja jatkui hyvissä tunnelmissa Kotkassa
sunnuntaina 20.3. Toisiksi viimeisessä turnauksessa joukkue kohtasi
kaksi kovaa joukkuetta. Kaikki joukkueet pelasivat hyvätasoista
koripalloa ja pelaajat saivat hienoja onnistumisia päivän molemmissa
otteluissa. Namika pelasi kaksi…

 

Keskiviikkona pelattiin kaksi kovatempoista
nuorten valtakunnallista ottelua
A-poikien ja B-poikien valtakunnallisessa divarissa pelattiin
poikkeuksellisesti viikon ottelut jo keskiviikkoiltana. A-poikien
valtsikassa HNMKY 97/98 syntyneet voittivat MPH:n
paikallisväännössä nuoremman HNMKY 99:n lukemin 89-52. B-
poikien 2. joukkue laittoi valsikan kärkijoukkueisiin…

 

A-poikien vatsikassa pelattiin sarjan
kärkikamppailu ja B-pojat matkustivat Saloon
(Kuvat: Harri Vallila) A-pojat pelasivat Malmilla valtakunnallisen 1
divisioonan kärkijoukkueisiin kuuluvaa Korihaita vastaan.
Kutkuttavan jännittävä ottelu päättyi lopulta HNMKY:n yhden pisteen
voittoon 77-76. B-poikien valtakunnallisessa divisioonassa
vajaamiehinen HNMKY 2 matkusti…

 

Sinfoniaorkesterin konsertti
Sinfoniaorkesterin konsertti soitti loppuunmyydylle salille 19.3. Kiitos
kaikille mukana olleille!
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HNMKY naisten divarikauden päätösottelu
su 13.3
HNMKY:n naisten edustusjoukkueen kausi päättyy tulevana
sunnuntaina. Kauden päätösottelussa on vastassa Kouvottaret
Kouvolasta. Namikan naisten ottelut tänä vuonna ovat olleet
kihelmöivän jännittäviä: 2 pisteen tappio Turun Riennolle 6 pisteen
tappio…

 

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa pelattiin
useita otteluita
Namika pelasi nuorten valtakunnallisissa sarjoissa kuusi ottelua.
Viikonloppuun lähdettäessä riitti haasteita, mutta lopputulemana
kuitenkin jälleen kerran namikalaisittain onnistunut viikonloppu.
(Kuvat Harri Vallila) Tulokset: A-pojat 1. divisioona: Forssa Loimaa -
HNMKY, 82-87…

 

 

 

 

 

10% alennus Ravintola Arthurin vappulounaan ja äitienpäivälounaan
1.kattauksesta – 1.5.2016 ja 8.5.2016

Perinteiset ja herkulliset vappupäivän ja äitienpäivänlounaat katettuna Ravintola
Arthurissa noutopöydästä.

Varaa huhtikuun aikana pöytä 1. kattaukselle klo 12.30-14.00 vappulounaalle tai
klo: 12.00 – 15.00 äitienpäivälounaalle ja saat 10% jäsenedun!

Vappu- ja äitienpäivänlounaiden normaalihinta 41€/hlö, edun arvo 4,10€.

Katso vappulounaan menu täältä ja äitienpäivän menu täältä.

 

Pöytävarauksen voit tehdä kotisivuiltamme, puhelimitse 09-173 441 tai
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sähköpostitse myyntipalvelu@hotelarthur.fi

Mainitse varausta tehdessäsi NMKY JÄSENEDUT. Tarjous voimassa 30.4.2015
saakka.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje
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