Westend Indians
Perustettu 1992.
Salibandyn erikoisseura.
1300 pelaajaa, 300 toimihenkilöä ja 100
kerhoa ja joukkuetta.
Harjoituskeskuksena Otahalli Espoon
Otaniemessä.
Nuori Suomi sinettiseura.

21. syyskuuta 2012
Divarikausi alkaa – Indians valmis
Westend Indiansin miesten edustusjoukkueen sarjakausi pyörähtää käyntiin näillä hetkillä. Joukkue on
valmistautunut kauteen päävalmentaja Mikko Laurikaisen johdolla ja takana on kymmenkunta
harjoitusottelua miesten liiga- ja divarijoukkueita vastaan. Tositoimiin joukkue pääsee sarja-avauksessa
perjantaina 21.9., kun PSS Porvoosta isännöi joukkueiden ensimmäistä kohtaamista.
Indiansin sarjaohjelman alku on haastava, sillä joukkue kohtaa sarja-avauksen jälkeen seuraavissa
peleissä molemmat miesten Salibandyliigasta pudoneet joukkueet, Karhut ja M-Teamin. Indians ei
kuitenkaan lähde kumartelemaan kuvia, vaan ottaa haasteen vastaan. Tämän jälkeen on vuorossa
ensimmäinen Otahallissa pelattava kotiottelu, kun lauantaina 6.10. Indiansin kotihalliin saapuu niin ikään
sarjan kärkeen povattu Blue Fox Uusikaarlepyystä.
Miesten Divari on 14 joukkueen valtakunnallinen sarja. Joukkueet pelaavat kaksinkertaisen sarjan ja
runkosarjan voittaja nousee suoraan miesten Salibandyliigaan kaudelle 2013-2014. Lohkon 2. ja 3.
sijoittuneet joukkueet karsivat paikasta Salibandyliigaan. Westend Indians on pelannut maan toiseksi
korkeimmalla sarjatasolla yhdeksän kautta.
Tribal Cup 2012 liikutti jälleen tuhansia junioreita
Syyskuun 15.-16.9. järjestetty kuudes Tribal Cup junioriturnaus oli jälleen suurmenestys. Turnaukseen
osallistui peräti 130 joukkuetta ja kahden päivän aikana pelattiin huikeat 336 ottelua. Turnauksen
toteuttamisesta vastasivat jälleen Indiansin toimiston väen lisäksi miesten ja naisten edustusjoukkueen
pelaajat yhdessä seuran yhteistyökumppanien kanssa.
Tribal Cupin suosio näkyi myös turnauksen internetisivujen kävijämäärissä, sillä viikonlopun aikana sivuilla
vieraili peräti 53 000 uniikkia kävijää ja sivulatauksia kertyi uskomattomat 220 000. Turnauksen jälkeen
Indians julkaisi muun muassa kaikkien mitalistien joukkuekuvat.
Westend Indians on jatkanut vahvaa työtä ja vakiinnuttanut asemaansa yhtenä Espoon suurimmista
urheiluseuroista. Taustalla tehdään paljon sekä näkyvää että näkymätöntä työtä seuran eteen.
Kutsu Indians - Blue Fox -otteluun
Indians kutsuu yhteistyökumppaninsa seuraamaan kauden ensimmäistä Otahallissa pelattavaa miesten
kotiottelua lauantaina 6.10. Haluamme tutustuttaa Heimon yhteistyökumppanit seuran uudistettuihin

toimitiloihin Otahallissa sekä tarjota tilaisuuden tavata miesten edustusjoukkueen päävalmentajan ennen illan
ottelua.
Lauantaina 6.10. kello 17:30 tutustumiskierros toimitiloissa, päävalmentajan ajatukset illan ottelusta sekä
kahvitarjoilu. Ottelu alkaa kello 18:00.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisenne ottelutapahtumaan viimeistään keskiviikkona 3.10.
Westend Indians toivottaa yhteistyökumppanit tervetulleiksi kaikkiin miesten kotiotteluihin kaudella 2012-2013.
Indians tarjoaa yhteistyökumppaneille seurueineen vapaan sisäänpääsyn, ilmoitattehan vain lipunmyynnissä
edustamanne tahon sekä vieraiden lukumäärän.

Ystävällisin terveisin,
Mika Leiponen
Westend Indians ry:n toiminnanjohtaja

Savumerkki on Heimon yhteistyökumppaneille tarkoitettu uutiskirje seuran ajankohtaisista asioista. Haluamme
pitää Teidät tietoisina siitä, mitä seurassa tapahtuu, sillä ilman Teitä ei olisi meitä.

Westend Indians ry
Otaranta 6, 02150 Espoo
toimisto@indians.fi
www.indians.fi / www.indianstribalcup.com / www.facebook.com/westendindians / www.twitter.com/westendindians

Once a member – Always part of the Tribe

