
 

  

Oleme rull-iluuisuklubi Fox'i ühtehoidev pere 

meid seob armastus rull

Alustasime 10 pisikese algajaga 

gümnaasiumis 2008 a sügisel ning täna on meie ridades 
juba ~100 väikest ja suurt rulluisusõpra vanuses 

 

 

 

 

 

Igapäevaselt toimuvad

1) Pirita Majandusgümnaasi

2) Merivälja Koolis 

3) Audentese Spordikeskuse
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iluuisuklubi Fox'i ühtehoidev pere 

meid seob armastus rull-iluuisutamise vastu!

 

10 pisikese algajaga Pirita Majandus-

2008 a sügisel ning täna on meie ridades 
ja suurt rulluisusõpra vanuses 6 - 60a! 

d treeningud: 

iumi spordikompleksis 

es 

 

Läheneme treeningutele mitmekülgselt 

iluuisu tundidele on kavas ka üldkehalise ettevalmistuse 
(ÜKE) ja iluvõimlemi

 

 

 

 

iluuisuklubi Fox'i ühtehoidev pere -  

iluuisutamise vastu! 

treeningutele mitmekülgselt - lisaks rull-

iluuisu tundidele on kavas ka üldkehalise ettevalmistuse 
ise/akrobaatika tunnid. 

 



 

Iga-aastaselt korraldame suvelaagreid 

Kurgjärve imelises looduses kui ka rulluisulaagrid Keila, 
Kuusalu või Loo spordisaalides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korraldame iga-aastaselt esinemisi ja võistlusi Eestis 

ning osaleme ka välisvõistlustel. 2013 a taaselustasime üle 
10 a Eesti meistrivõistlused!

 

 

 

 

 

 

 

Esineme väljaspool spordisaali 

firmade üritustel või rullituuri etappidel. 

Aitasime nõuga Tartu Skatetown'i ja 

käisime ka seal esinemas! 
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korraldame suvelaagreid - nii ÜKE laager 

Kurgjärve imelises looduses kui ka rulluisulaagrid Keila, 
Kuusalu või Loo spordisaalides.  

 

aastaselt esinemisi ja võistlusi Eestis 

ning osaleme ka välisvõistlustel. 2013 a taaselustasime üle 
10 a Eesti meistrivõistlused! 

 

Võistlustel oleme kogunud kõiki karva 

medaleid! 

väljaspool spordisaali - 

firmade üritustel või rullituuri etappidel. 

Aitasime nõuga Tartu Skatetown'i ja 

  

 

 

 

 

 

 

oleme kogunud kõiki karva 

 

 



 

  

 

2014a töötasime välja rull

registreeritud Eesti Haridus Infosüsteemis ehk EHIS'es

. 
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Saame
bowlingus, seikluspargis, 

zumbatame Katrin Väliga, 

batuudikeskuses, puhastame 

töötasime välja rull-iluuisutamise õppekava, mis on 

registreeritud Eesti Haridus Infosüsteemis ehk EHIS'es 

 

2015a kevadel osalesime esimest korda rahvusvahelisel 

rulluisunädalal Saksamaal, kus meie õpilased treenisid Euroopa 

tipptasemel treenerite käe all. Samal ajal täiendasid treenerid 
end rull-iluuisutamise tehniliste nüansside osas.

 

Saame kokku vabal ajal - 

bowlingus, seikluspargis, 

zumbatame Katrin Väliga, 

iluuisutame, hüppame 

batuudikeskuses, puhastame 

rulluiske... 

 

 

 

 

 

kevadel osalesime esimest korda rahvusvahelisel 

rulluisunädalal Saksamaal, kus meie õpilased treenisid Euroopa 

tipptasemel treenerite käe all. Samal ajal täiendasid treenerid 
iluuisutamise tehniliste nüansside osas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Meie klubi suur eesmärk on viia maailma 

tasemele kujunduisutamise rühm. Selle nimel 

alustasime tegutsemist juba 2013a ja praegu 

kuulub rühm 22 neidu vanuses 1

kevadel Euroopa meistrivõistlustel tegid neiud 

südika debüüdi ja saavutasid juuniori

koha! 2017 a on meil jälle ee

Prantsusmaale, kus toimuva
Euroopa MV rühmakavades

 

Tuleva kevade Euroopa meistrivõistluste ettevalmistused käivad tulihingega ja neidude 
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klubi suur eesmärk on viia maailma 

tasemele kujunduisutamise rühm. Selle nimel 

alustasime tegutsemist juba 2013a ja praegu 

neidu vanuses 13-18a. 2015a 

kevadel Euroopa meistrivõistlustel tegid neiud 

südika debüüdi ja saavutasid juuniorite klassis V 

es võistlusreis 

ad järjekordsed 
! 

 

kevade Euroopa meistrivõistluste ettevalmistused käivad tulihingega ja neidude 

motivatsioon on kõrge! 

 

kevade Euroopa meistrivõistluste ettevalmistused käivad tulihingega ja neidude 



 

 

Karin Kaljas - juhataja/treener. Eesti rulluisuliidu juhatuse liige, rull

alakomitee juht. 2015 a lõpetas Tallinna Ülikoolis Kehakultuuri bakalaureuse õppe ja nüüd 

taotleb treeneri V kutsetaset.

Anne-Mari Tamm 

debüüdi Euroopa meistrivõistlustel kujunduisutamises ja showkavades!

Triin Juss - 2016 sügis

Audentese spordikeskuses! 

 

 

Omalt poolt pakume erinevaid reklaami võimalusi 

kodulehel www.klubifox.com

Rulluisuliidu kodulehel www.rulluisuliit.ee

firma üritustele üksik- või grupikavadega 

Suurtoetajatele pakume võimalust panna oma logo meie treening

jms). Toetagem üheskoos laste ja noorte sporti!
 

Kontakt  

MTÜ Fox  

reg nr 80264581 

info@klubifox.com 

www.klubifox.com 

566 279 83 

 

Annetused

Swedbank
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juhataja/treener. Eesti rulluisuliidu juhatuse liige, rull

lõpetas Tallinna Ülikoolis Kehakultuuri bakalaureuse õppe ja nüüd 

taotleb treeneri V kutsetaset. 

 - treener. Peasüüdlane selles, et meie klubi tegi väga eduka 

debüüdi Euroopa meistrivõistlustel kujunduisutamises ja showkavades! 

sest liitus meiega uus treener, kes tegele

 

Üritused ja eesmärgid sel hooajal: 

18.03.2017 - Eesti meistrivõistlused rü
auhindade väljapanijaid) 

26.03.2017 - esinemine lastevanematel
fännidele. 

28.03.2017 - klubi sünnipäev SPOT'is 

27-30.04.2017 - Euroopa meistrivõistlused rühma

Prantsusmaal (otsime tuge reisikulude katmisel, 

võistluskostüümide õmblemisel, ühtse 
soetamisel) 

28.05.2017 - Rull-iluuisuklubi VII üksiksõiduvõistlus (otsime 
auhindade väljapanijaid) 

02.06-05.06.2017 - rahvusvaheline rulluisulaager parimate rull

iluuisutreenerite juhtimisel Saksamaal Garmisch

Partenkirchenis (otsime tuge reisikulude 

30.06-01.07.2017 International Team T

võistlus Itaalias, Ricciones. Võtame osa 
kategoorias. (otsime tuge reisikulude ja osalustasu katmisel

Leidub ka muid võimalusi klubilise tegevuste toetamiseks

näiteks saaliüür, esmaabi tarvete sisu jne

 

e erinevaid reklaami võimalusi üritustel, toome välja toetajad meie 

www.klubifox.com, FB lehel - www.facebook.com/Fo

www.rulluisuliit.ee (Eesti mv'ga seotud toetused). Tuleme esinema 

või grupikavadega - olenevalt ürituseks planeeritava saali suurusest. 

Suurtoetajatele pakume võimalust panna oma logo meie treeningriietusele (t

laste ja noorte sporti! 
 

Annetused 

Swedbank 221055784736 

 

 

juhataja/treener. Eesti rulluisuliidu juhatuse liige, rull-iluuisutamise 

lõpetas Tallinna Ülikoolis Kehakultuuri bakalaureuse õppe ja nüüd 

treener. Peasüüdlane selles, et meie klubi tegi väga eduka 

 

eb usinalt uue grupiga 

ühmakavades. (Otsime 

le ja kõikidele teistele 

Euroopa meistrivõistlused rühmakavades 

ime tuge reisikulude katmisel,  

, ühtse esindusriietuse 

iluuisuklubi VII üksiksõiduvõistlus (otsime 

rahvusvaheline rulluisulaager parimate rull-

te juhtimisel Saksamaal Garmisch-

Partenkirchenis (otsime tuge reisikulude ja osalustasu katmisel) 

Trophy. Rühmakavade 

 kuni 13a neljase kava 
ja osalustasu katmisel) 

Leidub ka muid võimalusi klubilise tegevuste toetamiseks - 

jne. 

üritustel, toome välja toetajad meie 

oxartistic ja/või Eesti 

(Eesti mv'ga seotud toetused). Tuleme esinema 

ürituseks planeeritava saali suurusest. 

usele (t-särgid, dressid 


