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Vuoden 5-otteluvalmentaja 
on meidän Emmy

Emmy Hämäläinen valittiin Vuoden 5-ottelu- 
valmentajaksi syksyllä 2022. 

Hämeenlinnan Nykyaikaiset 5-ottelijat  sai mukavan huomion-
osoituksen, kun Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto nimitti syysko-
kouksessaan Vuoden 5-otteluvalmentajaksi seuramme jäsenen Emmy 
Hämäläisen. Perusteluna liitto esitti seuraavaa: ”Innostava ja aktii-
vinen lasten ja nuorten seuravalmentaja. Junioritoiminta on noussut 
seurassa Emmyn myötä hyvälle tasolle.”

Hämäläinen valmentaa seurassa muun muassa seuran 5-ottelu-
kerholaisten ryhmää, johon kuuluu 18 alakouluikäistä, 8-12 vuotiasta 
lasta. Lasten ja nuorten lisäksi Emmy valmentaa myös lajin vanhempia 
harrastajia. 

Hämeen Sanomat tarttui aiheeseen ja julkaisi haastattelun, jossa 
Emmy kertoo valmentamisesta: ”Ajatukseni valmentamisesta on se, 
että jokainen voi tulla sinne liikkumaan ja harrastamaan sellaisena 
kuin on. Ja pidän tärkeänä sitä, että ne tavoitteet lähtevät siitä lapsesta 
itsestään, ei valmentajilta tai vanhemmilta.” 

Seuralla on aktiivista toimintaa lapsille ja nuorille. Alakouluikäi-
sille on 5-ottelukerho, jossa harjoitellaan kerran viikossa miekkailua, 
laser runia ja uintia. Lisäksi käydään tutustumassa ratsastukseen. Ylä-
kouluikäisille on tarjolla viiden kerran 5-ottelukoulu ja lajiin mukaan 
lähtiessä juniorit treenaavat kahdesti viikossa miekkailua, laser runia 
ja uintia. 

Lue lisää aiheesta Topias Kauhalan artikkeleista: ”Maalla, vedessä ja hevo-
senkin päällä” sekä “Hämeenlinna on Suomen keskeisiä 5-ottelulajipaikka-
kuntia” Hämeen Sanomat 26.11.2022 s. 16.
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Minileiri kerholaisille, lauantai 14.1.2023  

Minileiri 1, lauantai 18.2.2023  

Talvirieha kerholaisille, lauantai 4.3.2023 

Minileiri 2, lauantai 11.3.2023 

Miekkailupäivä, lauantai 1.4.2023  

Minileiri 3, lauantai 13.5.2023 

Koko seuran 5-ottelun harjoituskisa, lauantai 20.5.2023 

Koko seuran 5-otteluleiri Puolan Drzonkówissa 4.-10.6.2023 

5-ottelun SM-kilpailut Hämeenlinnassa 16.-17.6.2023 

Yön yli leiri kerholaisille, 3.-4.7.2023

Puheenjohtajan terveiset

Tähtitarhan tunnelmia
”Kun haluat ammentaa tähtitarhasta, heitä sanko korkealle.” Näin kertoi 
aamuinen joulukalenterin luukku tätä kirjoittaessani. Tuo virke voisi 
sopia Hämeenlinnan viisiottelijoiden ensimmäisten toimintavuosien 
motoksi. 

Lajin paluu Hämeenlinnaan tapahtui isosti ja ryminällä. Seuran 
johto ja organisaatio heitti sangon korkealle ja tarttui isosti alkuhaas-
teisiin. Kisojen järjestämisessä lähdettiin liiton tuella syvästä päästä ja 
tekemään heti suuria tapahtumia ja samoin valmennuksessa rekrytoitiin 
heti kärkeen Suomen kirkkainta tähtimateriaalia.

Seura elää yhä voimakkaan kehittämisen vaihetta, vaikka uusi naa-
ma on ilmestynyt puheenjohtajan paikalle. Seuraa visionäärisesti johtanut 
Antti Simola jatkaa talouspäällikön tehtävissä. Hänen viitoittamallaan 
tiellä on hyvä jatkaa seuraa eteenpäin ja Antin laaja osaaminen sekä ver-
kostot toimivat edelleen seuran hyväksi seuran taloushallinnon puolella.

Viisiottelussa on nimensä mukaan viisi lajia ja näen Hämeenlinnan 5-otte-
lijoiden ensi vuoden toiminnan rakentuvan samalla tavalla viiden vahvan 
kehän varaan: suosittu kerhotoiminta, tänä vuonna alkanut junioritoi-
minta, aikuisten treenivuorot, Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämi-
nen ja ikärajat ylittävät yhteistapahtumat.

Oma 5-ottelutaustani on melkein yhtä vanha kuin seuramme, ja harrasta-
jana olenkin enemmän kunto- kuin kilpaurheilija. Siksi on luonnollista, 
että toivon seuraan lisää myös kuntoharrastajia. Enemmänkin harrastajia 
mahtuisi sekä aikuisten että nuorten vuoroille. Ehkä sinäkin voit suositel-
la lajia jollekin tutullesi ja kutsua hänet tutustumaan seuran vuorolle.

Wille Ruotsalainen
puheenjohtaja

Wille Ruotsalainen
Puheenjohtaja

Nykyaikainen 5-ottelu

Hämeenlinna 52 ry

Hämeenlinnan 5-ottelijat

Kevään ja kesän keskeisimpiä tapahtumia
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Nykyaikainen 5-ottelu 
kutsuu kaikkia mukaan

Nykyaikainen viisiottelu tarjoaa hyvin mo-
nipuolisen harrastuksen kaikenikäisille eri 
ikäsarjoissa. Hämeenlinnalaisilla on viime 

vuosilta Suomenmestaruus- ja Trophy -mitalis-
teja ikäryhmistä 11-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. 
Harrastaminen ei edellytä huippu-urheilutavoit-
teita, mutta siihen tarjoamme halukkaille kaikki 
mahdollisuudet. 

 
Ammattimaista ohjaamista parhaissa mah-
dollisissa oloissa pidetään seurassamme tärkeänä 
jäsenten harrastus- ja harjoittelutoiminnalle. 
Viisiottelukerholaisista kilpaurheilijoihin asti 
seura pystyy tarjoamaan parhaan mahdollisen 
valmennuksen laadukkailla liikuntapaikoilla. 

Nykyaikaisen 5-ottelun eri osalajeissa voimme 
tarjota koulutettujen ohjaajien ja valmentajien 
osaamista. Seuran päävalmentaja kuuluu lajin 

suomalaisiin huippuosaajiin ja osallistuu säännöl-
lisesti eri ryhmien harjoituksiin. Katso takakan-
nesta ”Keväällä tapahtuu”.
 
Harrastaminen on kohtuuhintaista, ja 
nykyaikaisen viisiotteluharrastuksen aloittami-
nen ei ole kallista. Alkuun pääsee, kun on omat 
sisäurheiluvarusteet ja uima-asut. Nuorimmatkin 
pääsevät mukaan samoilla varusteilla, joilla osal-
listutaan koululiikuntaan. 

Harrastuksen edistyessä seura tarjoaa edullisen 
varusteiden vuokrausmahdollisuuden esimerkiksi 
miekkailuun. 

Harjoituspaikkamme ovat parhaat mitä Hä-
meenlinnassa on tarjolla lajillemme. Sisäliikunta-
tiloina käytämme muun muassa Nummikeskusta 
ja Säästöpankkiareenan yleisurheilualuetta ja 

Nykyaikainen viisiottelu on viime vuosikymmenien aikana kehitty-
nyt voimakkaasti olympiatasoisesta huippu-urheilusta koko kansan 
liikunta- ja urheiluharrastukseksi. 

Iloisissa tunnelmissa Hämeenlinna Trophy-kisojen jälkeen heinäkuussa 2022.
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Perjantai 16.6. Aulanko  

14.00–15.30  ESTERATSASTUS   

Lauantai 17.6. Uimahallin alue

08.00–9.00    UINTI Allasalue   
10.00–12.30 MIEKKAILU Liikuntasali
13.30–15.30 LASER RUN Piha-alue
16.00–16.30 PALKINTOJENJAKO

SM-kilpailut on järjestetty Hämeenlinnassa aikaisemmin vuosina 2020 ja 2021. Hämeenlinnan 
5-ottelijat ovat olleet näissä kisoissa menestyksekkäitä. Seura kamppailee tasaveroisesti Helsin-
gin Nykyaikaisten 5-ottelijoiden kanssa maan parhaan seuran asemasta.

5-ottelun SM-kilpailut järjestetään Hämeenlinnassa 16.-17.6.2023 alla olevan alustavan ohjel-
man mukaisesti. Perjantaina ratsastetaan Aulangolla, lauantain lajit ovat keskitetysti Hämeen-
saaressa: uimahallissa, sen liikuntahallissa ja piha-alueella.

Suomenmestaruuskisat jälleen 
Hämeenlinnassa kesäkuussa 2023

Hämeenlinnan uimahallia sekä sen liikuntasa-
lia. Kesäkaudella käytössämme ovat Ahveniston 
olympiauimala ja alueen juoksuradat sekä Idän-
pään urheilukenttä. Ratsastuksen harjoitteluun 
käytämme Aulangon Ratsastuskoulun kenttää ja 
talvisin maneesia.

5-otteluharrastajillamme on mahdollisuus 
osallistua Hämeenlinnan ulkopuolella kotimaas-
sa ja ulkomailla järjestettäviin harjoitusleireihin 
ja tietenkin myös kilpailuihin aina maailman 
huipputasolle saakka.  
 
Hyvä hallinto auttaa harrastajaa keskitty-
mään pääasiaan, omaan liikkumiseen. Seuram-
me vahvuuksiin kuuluvat hallinnollinen toimi-
vuus ja hyvin hoidettu taloudenpito. Saamme 
toimintamme laajuuden ja tuloksellisuuden pe-
rusteella säännöllisesti tukea opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä (OKM) sekä tapauskohtaisesti Hä-
meenlinnan kaupungilta. Esimerkiksi parhaillaan 
nautimme OKM:n kaksivuotista seuratoiminnan 

kehittämistukea vuosille 2022–2023.
 
Iloinen 5-otteluperhe kutsuu mukaan kaik-
kia. Hämeenlinna voi tarjota jotain sellaista, mitä 
harvalla paikkakunnalla Suomessa on, nimittäin 
aito olympiaperinne. Vuoden 1952 nykyaikaisen 
5-ottelun kilpailut järjestettiin avajaisista pal-
kintojenjakoon asti kokonaan Hämeenlinnassa. 
Juhlistamme tätä ainutlaatuista perinnettä joka 
toinen vuosi järjestettävällä Hämeenlinna 1952 
Trophy-kilpailulla. Olemme aito olympiaurheilu-
seura sanan kaikissa merkityksissä. 

Seuramme jäsenet ovat tulleet tunnetuksi 
suomalaisessa 5-otteluperheessä erittäin hy-
västä seurahengestä. Kokeneet ottelijat ovat eri 
yhteyksissä todenneet, että hämeenlinnalaiset 
ovat loistavia urheilijoita, jotka osaavat kannustaa 
omiaan ja muita.  
 
Tervetuloa innostuneeseen ja innostavaan seu-
raan!

HML5:n nuorten ja masters-sarjojen mitalisteja val-

mentajineen Salon SM-kisoissa toukokuussa 2022.

Ohjelma 16.-17.6.2023
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Vuonna 2023 kehitetään 
treenitoimintaa
5-OTTELUKERHO 

Haluamme kehittää ja laajentaa alakouluikäis-
ten 5-ottelukerholaisten määrää nykyisestä 18 
harrastajasta 25:een vuoden 2023 aikana. Osa 
kerholaisista siirtyy seuraavaan ikäryhmään eli 
yläkoululaisten 5-ottelujunioriryhmään. 5-ot-
telukerho toteutetaan pääsääntöisesti kerran 
viikossa tapahtuvalla vuorolla, jossa lajit vaihte-
levat uinnista ja miekkailusta ampumajuoksuun 
(laser run). Ryhmää ohjaa liikunnanohjaaja Emmy 
Hämäläinen. 

5-ottelukerhon harrastemaksu pidetään edelleen 
mahdollisimman matalana, jotta useilla olisi 
mahdollisuus olla mukana ja tutustumassa tähän 
monipuoliseen liikuntaharrastuksen. Kerättävät 
maksut kattavat muut paitsi ratsastuksen kus-
tannukset. Olemme halunneet pitää talutusrat-
sastuksen harrastemaksuun sisältyvänä 5-otte-
lukerholaisille, jotta lajin kaikki osiot tulisivat 
heille tutuiksi. Ratsastus toteutetaan Aulangon 
Ratsastuskoululla yhtenä iltana sekä kevät- että 
syyskaudella. Lisäksi kesällä järjestetään erilaisia 
aktiviteettejä, joista peritään erillistä maksua. 

5-ottelukerhon harjoitteluohjelma löytyy osoit-
teessa: https://www.hml5.fi/toiminta/ 

5-ottelukerholaiset miekkailemassa.
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5-OTTELUJUNIORIT 
Syksyllä käynnistynyttä yläkouluikäisten uutta 
5-ottelujuniorien ryhmää halutaan kasvattaa 
nykyisestä kuudesta juniorista 15:een vuoden 
2023 aikana. 5-ottelujuniorien ryhmä kokoontuu 
kahdesti viikossa, maantaisin ja lauantaisin. 
Maanantaisin miekkaillaan ja lauantaisin uidaan 
ja noin joka toisella viikolla mukana on myös am-
pumajuoksua (laser run). Ryhmää ohjaa pääval-
mentajamme Jouko Pakarinen. 

Tammikuussa 2023 uusille kokeilijoille järjes-
tetään ilmainen viiden kerran 5-ottelukoulu 
16.1–31.1.2023 Nummikeskuksessa ja uimahallis-
sa. Miekkailun ja laser runin (ampumajuoksun) 
lisäksi käydään uimassa ja kerran ratsastamassa 
Aulangon Ratsastuskoululla. Ryhmää vetää Jouko 
Pakarinen. 5-ottelujuniorien kevään harjoitte-
luohjelma löytyy osoitteesta: https://www.hml5.
fi/toiminta/.

NUORET JA AIKUISET
Haluamme kehittää ja laajentaa myös nuorten 
(16–21-vuotiaat) ja aikuisten ryhmää, jonka koko 
on tällä hetkellä yhtensä 13 henkilöä. Tätä ryhmää 
pyrimme kasvattamaan nuorten osalla viidellä 
sekä aikuisten osalta seitsemällä henkilöllä. 

Tavoitteena on, että tämän ryhmän koko olisi 
vuoden 2023 lopussa yhteensä 25 henkilöä. Näin 
saamme uusien harrastajien ja mahdollisesti kil-
pailijoiden ohella lisää toimitsijoita yms. toimin-
taa tukevia uusia aikuisjäseniä. 

Kevään 2023 aikana järjestetään kolmena lauan-
taina ns. Tryout-tilaisuuksia (14.1, 4.2 ja 11.3.2023), 
joissa halukkaat pääsevät kokeilemaan lajia 
ilmaiseksi. Nuorten ja aikuisten harjoitteluohjel-
ma löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: https://
www.hml5.fi/toiminta/. ■

5-ottelujuniorit miekkailemassa

Nuoret ja aikuiset treenaamassa miekkailua ja ammuntaa
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Hämeenlinna Trophy -kilpailu 
on tullut jäädäkseen

Heinäkuussa 2022 järjestettiin Aulangol-
la ja Ahvenistolla ensimmäisen kerran 
Hämeenlinna 1952 Trophy kansainvälise-

nä kutsukilpailuna. Tapahtuma järjestetään sen 
sääntöjen mukaan joka toinen vuosi. Seuraavan 
kerran on siis määrä kilpailla Hämeenlinnan vuo-
den 1952 olympiaviisiottelun merkeissä vuonna 
2024. 

Trophy-kilpailun erikoisuutena on se, että 
siinä ei kilpailla yleisessä sarjassa, vaan juniorien 
ja yli 30-vuotiaiden masters -ottelijoiden ikäsar-
joissa. Näin halutaan korostaa nykyaikaisen vii-
siottelun soveltumista kaikenikäisille liikunta- ja 
kilpailuharrastuksena.  Kunakin kilpailuvuonna 
järjestelytoimikunta valitsee parhaaksi arvioi-
mansa suorituksen esittäjän vuoden trophy-kier-
topalkinnon saajaksi. Kaikkien ensimmäiseksi 
kiertopalkinnon saajaksi nimettiin ukrainalainen 
Ivanna Okruštšenko, vuonna 2013 syntynyt U11 
sarjan voittaja. 

Pentathlon Hämeenlinna 1952 Trophy kil-
pailun kiertopalkinto omistetaan joka toinen 
vuosi kilpailijalle, joka 
- toteuttaa Pierre de Coubertinin ajatusta täydel-
lisestä urheilijasta 
- osoittaa ensimmäisen olympiaviisiottelun ta-
voitteita Tukholmassa vuonna 1912: kestävyyttä, 
päättäväisyyttä ja salamannopeaa käsityskykyä 
- edustaa urheilijana vuoden 1952 Hämeenlinnan 
olympiaviisiottelun ennakkoluulotonta kansain-
välisyyttä 
- arvostaa kilpakumppaneitaan
 
Hämeenlinnan Trophyn ajatus on se, että 
viisiottelijat ovat jo saavuttaneet voitoista suu-
rimman - he ovat voittaneet itsensä. Siksi kier-
topalkinnon saaja voi olla itse kilpailussa millä 
sijalla tahansa. Ottelijan ominaisuuksia ei voida 
määritellä pelkästään loppupisteillä. ■

Ensimmäinen Hämeenlinna Trophy -voittaja Ivanna 

Okhrushchak.

Hämeenlinna 1952 Trophy -kiertopalkinto on Iittalan 

Lasitehtaan varta vasten Hämeenlinnan kisoja varten 

suunnittelema ja toteuttama.
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Hämeenlinna Trophy 2022-palkitut osallistujat

U11 tytöt (triathle): 1. Ivanna Okhrushchak (Ukraina),  

2. Amelia Korhonen (HML5), 3. Saimi Nuutinen (HML5)

U13 tytöt (triathle): 1. Eda Yavuz (HML5, vasemmalla),  

2. Unna Korhonen (HML5, keskikorokkeella)

U23 MiX (tetrathlon): 1. Carl Robert Kallaste (Viro),  

2. Eetu Nurmi (HML5), 3. Raakel Koivisto (HML5)

Naiset +40 (tetrathlon): 1. Katja Koivulahti (HML5) 

(keskellä), 2. Sylvie Fabre, (Ranska) (vasemmalla), 3. Suvi 

Kuosmanen (HsM) (edessä) , 4. Pia Eskelinen (HsM) 

Kuvassa vasemmalla 

Miehet +40 (Pentathlon): 1. Jonny Reichwald (Ruotsi),  

2. Francois Belorgey (Ranska), 3. Pekka Särkiö (HN5O), 

4. Lajos Fazekas (Englanti), 5. David Mott (Englanti)

Kuva puuttuu

Miehet +60 (tetrathlon): 1. Didier Fabre (Ranska),  

2. Antti Simola (HML5)

Naiset +40 (Pentathlon): 1. Denise Silk (Englanti),  

2. Constance LePocher (Ranska), 3. Heidi Korpi (HML5), 

4. Maija Musto (HN5O), 5. Nathalie Denoyes (Ranska)

Naiset +30 (Pentathlon): 1. Kim Bholin Pettersson (Ruotsi), 

2. Emmy Hämäläinen (HML5), 3. Johanna Vikman (HML5)
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HML5 ollut hyvin esillä paikallislehdissä

Seuran toimintaa on nostettu vuonna 2022 esiin 

paikallisissa lehdissä mm. näissä artikkeleissa: 
Hämeen Sanomat 5.5.2022, Topias Kauhala:  
Varasuunnitelma nykyaikaisen viisiottelun 
kisoista toteutuu
Hämeen Sanomat 28.5.2022, Topias Kauhala:  
Hämeenlinnan olympiahistoriaa juhlistetaan 
viisiottelussa
Hämeen Sanomat 23.7.2022, Eetu Pennanen:  
Vahva alku viisiottelussa
Hämeen Sanomat 27.7.2022, Topias Kauhala:  
Hämeenlinnan viisiottelukisat jättivät onnistu-
neen jälkimaun
Hämeenlinnan kaupunkiuutiset 9.11.2022:  
Kulmilta kuultua: 5-ottelijat palkitsivat Päivi 
Joenmäen
Hämeen Sanomat 26.11.2022, Topias Kauhala:  
Maalla, vedessä ja hevosenkin päällä sekä  
Hämeenlinna on Suomen keskeisiä 5-ottelun 
lajipaikkakuntia

Suomen viisiotteluhistoriikki ilmestyy 2023
Tietokirjailija ja HML5:n entinen vara-
puheenjohtaja Sulevi Pellinen on tutkinut 
suomalaisen nykyaikaisen viisiottelun historiaa 
ja selvittänyt sen yhteyteen läheisesti liittyvää 
hämeenlinnalaista otteluhistoriaa. 

Hämeenlinna on toinen Suomen vuoden 1952 
olympiakisakaupungeista, joka on järjestänyt vä-
hintään yhden kokonaisen olympialajin avajaisi-
neen ja palkintojenjakoineen. Tämän olympiata-
pahtuman esihistoria on nyt selvitetty ensi kerran 
kokonaisuudessaan. Vuoden 1952 hämeenlin-
nalaiset kisatapahtumat valotetaan sekä kotimai-
sesta että kansainvälisestä näkökulmasta. 

Oman lisänsä nimenomaan hämeenlinnalai-
seen viisiotteluhistoriaan tuovat myös selvitykset 
olympiaottelija Henrik Avellanin 1920-luvulla 
tekemät ponnistelut viisiottelun harrastuksen 
virittämiseksi Hämeen ratsurykmentissä ja luon-
nollisesti lajin uudelleen elvyttäminen Hämeen-
linnassa kansalliseen menestykseen saakka.

Kirjaan on tulossa runsas, suurelta osin ennen 
julkaisematon kuvitus. Kirjan käsikirjoituksen on 
suunniteltu valmistuvan ennen kesää. Tarkempi 
ilmestymisaikataulu saadaan tietoon, kun kirjan 
graafisen suunnittelun ja painamisen rahoitus on 
ratkaistu. ■
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Myynnissä olevat seuratuotteet

Hämeenlinnan olympia-
laiset 1952-kirja 

Hämeenlinnan olympialai-
set 1952 (Pentti Pirhonen) 
Hämeen Sanomat 1988 (71s.) 
Kuvateos XV Olympiakisojen 
nykyaikaisesta 5-ottelusta 
Hämeenlinnan Ahvenistolta. 
Kirjat on lahjoittanut Hämeen 
Sanomat.
Hinta: 25 €

Trophy -paita 

Tummansininen laadukas 
kotimainen tekninen paita 
Pentathlon Hämeenlinna 
1952 Trophy -logolla. 
Koot: XS, S, M, L, XL  
(paitojen kokeilumahdolli-
suus varastollamme Poltina-
hon salibandy-hallilla)
Hinta: 25 € (2 kpl/40 €)

Trophy -kassi 

Tummansininen kankainen 
lyhyt kahvainen kantokassi 
Pentathlon Hämeenlinna 
1952 Trophy -logolla. Lev. 
34 cm, kork. 40 cm
Hinta: 15 €

HML5 edustuspaita (ei varastotavarana) 

Tekninen t-paita seuran väreillä.
Hankitaan tilauspohjaisesti min. 20 kpl erissä. 
Seuraava hankintakierros keväällä 2023.
Ennen toimitusta saamme kokeilupaidat,  
jonka jälkeen varmistetaan tarvittavat koot. 
Jäsenhinta (lapsille ja nuorille):  
17 €/kpl ja 30 €/2 kpl
Jäsenhinta (aikuisille):
32 €/kpl ja 55 €/2 kpl

Tilaukset:
Ota yhteyttä info@hml5.fi tai  

anttisimola@saunalahti.fi

HML5 -hihamerkki 

Sinisävyinen pyöreä 
satiinimerkki.
Halkaisija 75 mm
Hinta: 5 €

HML5 -tarra 
 
Pyöreä mustaval-
koinen tarra.
Halkaisija 50 mm
Hinta: 1 €
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Keväällä 2023 tapahtuu
Nykyaikainen 5-ottelu kaikenikäisille sopiva harrastus- ja kilpailulaji. 

Viikko-ohjelmaan kuuluu uinti, miekkailu ja laser run. Lisäksi monet 

harjoittelevat ratsastusta. Tervetuloa mukaan!

5-OTTELUKERHO (alakouluikäiset)
Supersuosittu 5-ottelukerho keskiviikkoisin klo 17-18.15 Nummikeskuksen salilla. Kerho 

alkaa keskiviikkona 11.1.2023. Kerhossa harjoitellaan uintia, miekkailua ja Laser Runia sekä 

käydään tutustumassa ratsastukseen. Hinta 105 €/kausi.

5-OTTELUKOULU (yläkouluikäiset)
Ilmainen viiden kerran 5-ottelukoulu 16.–31.1.2023, maanantaisin klo 18.15–19.15 ja lau-

antaisin klo 9–12. Miekkailun ja laser runin (ampumajuoksun) lisäksi käydään kaksi kertaa 

uimassa ja kerran ratsastamassa. 

 

TRYOUT (nuoret ja aikuiset)
Ilmainen nykyaikaisen 5-ottelun alkeet nuorille ja aikuisille lauantaisin 14.1., 4.2. ja 

11.3.2023. Haasta itsesi ja tule testaamaan, olisiko sinusta 5-ottelijaksi. Tryoutissa kokeil-

laan lauantaisin uintia, miekkailua sekä Laser-Runia.

AVOIMET 5-ottelun SM 2023 -KILPAILUT HÄMEENLINNASSA
5-ottelun avoimet SM-kilpailut Aulangolla ja uimahallin alueella 16.-17.6.2023, Tule katso-

maan, kuinka hämeenlinnalaiset pärjäävät.

Lisätietoa
Jouko Pakarinen p. 040 0441 114  jouko.pakarinen@hml5.fi, Emmy Hämäläinen p. 040 518 

3986 info@hml5.fi ja Wille Ruotsalainen p. 050 498 9302, wiruotsa@gmail.com.  

Ilmoittautumiset osoitteessa hml5.fi


