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Tlmo tarllkalsella (vasemmallal, Potl lamplsola (Retpas),
tltrko Hosilkalla (Wlda Stars), Hrl Yl6solli (Klrl) la Juha ls,
hosvuolla (illslrty Gops) on takanaan lo useampl vuosl lll-
klekkollua. illko UarUkalson (edessi uasemmalla) la ltlko
lsmplson ura on hryllll alulla.

Papat edelli, poiat peresse
Jllklekkollua tehdidn run-
netuksi Kotkassa kahdessa
ndytcistapahtumassa perdk-
kdisini viikonloppuina. Mo-
lempiin tilaisuuksiin on va-
paa pddsy.

Nelj2i "pappaporukkaa"
pddtti jrirjestdd turnauksen
Metsolan kentiilla lauantai-
na 9. helmikuuta. Kuntokie-
kon talviklassikko -tapah-
tumassa kohtaavat ensinnd.
kello 11 poli isien loukkue
Mighty Cops la !7irta Stars
Virolahdelta. Kello 13.30 on
kaukalossa runsaasti nostal-
giaa, kun vastakkain asettu-
vat takavuosilta tutut menes-
tysseurat Kotkan Reipas ja
Kotkan Kiri. Mainitut jouk-
kueet pelaavat myos Kotkan
Jddkiekkoerotuomareiden
organisoimassa kuntokiek-
koilun puulaakisarjassa.

-Tarkoituksena on pitdd
hauskaa ia viihdyttdn yleiscid,
mutta ei kaukalossa lekkerik-
si laiteta, sanovat tapahtu-
maa ideoineet Petri Lampi-
nen (Reipas) ja sukunimen-
sdkin puolesta Kiriin kuulu-
va Petri Ytinen.

Myynnissi on makkaraa
ja mehua, ja selostajakin on
hakusessa.

Lauantaina 15. helmikuu-
ta kello 11-13.30 Urheilu-
keskuksessa esitellidn lasten
kiekkoiluharrastusta Titaani-
Junioreiden jdrjestimdssd Ju-
nior Winter -tapahtumassa.

-Tarkoituksena on le-
vittid kiekkoiluharrastusta
Kotkansaarelle la Linsi-Kot-
kaan, Timo Martikainen seu-
rasta kertoo.

-Samalla ndytAmme, ettd
lajia voi harrastaa myos ul-
kojdi l le. Toivottavasti  sdd-
olot sal l ivat t i laisuuden jdr-

lestdmisen.
Martikaisen mukaan kot-

kalainen juniorikiekkoi lu,
yksin i i i2ihal l ien si jaint ien
takia, on varsin Karhula-
painotteista. Seuran kiek-
kokoulussa laj ia opettelee
puolensataa innokasta lasta
ja nuorta, loista ldhes kaik-
ki ovat Karhulan suunnalta.
Joukossa on mycis muutama
tytto.

Lisdd mahtuu mukaan.
Tata varten tapahtumassa
esitelliin Titaanl-Juniorer-
den toimintaa. Paikalla on
muun muassa seuran val-
mennuspddllikk<i Mika Ilto-
la.

Urhei lukeskuksessa en-
simmiisen ndytcisottelun pe-
laa juuri kiekkokoulu. Kello
L1.40 ovat vuorossa vuon-
na 2004 ;a 2005 syntyneet
ja kello L2.30 vastakkain on
kaksi vuonna 2003 synrynei-
den loukkuetta.

Lisdtietoja toiminnas-
ta saa seuran kotisivui l ta.
Myos jokaisella joukkueella
on omat sivunsa.

Paavo Vaniala

Kaupunkilehti Ankkuri




