LEIRI-INFO OH Hiihtokauden päätösleiri (Kultapullokisat Inarissa 26.-28.4.2019)
OH:n hiihtojaosto järjestää tapahtumaan maksuttoman linja-autokuljetuksen sekä korvaa osan osallistujien
leirikuluista. Majoitus (47 hengelle) on varattu Nuoriso– ja luontomatkailukseskus Vasatokasta.
Tämä matkan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä, madaltaa kynnystä osallistua ja houkutella
ensikertalaisia mukaan. Lähdetään isolla porukalla mukaan kevään viimeisiin karkeloihin!!
Ilmoittautumiset ensisijaisesti nimenhuutoon ma 25.3 mennessä. Huoltajat voivat myös ilmoittautua
nimenhuutoon ulkopuolisena pelaajana. Kommentoi tapahtumassa matka -ja majoitustarpeesi. Myös ne
jotka tulevat lauantaina omin kyydein samaan majoitukseen.
Ilmoittautuminen niille, joilla ei ole käytössä nimenhuuto: ilkka.ruotsala@mhy.fi
Omakustannusosuus kilpailijoille 30€/2 vrk/kilpailija ja 15€/1 vrk/kilpailija. Edellytyksenä reissulle on
osallistuminen kilpailuihin (henk.koht sekä parisprinttiin, mikäli pari löytyy)
Huoltajat ja vanhemmat reissun hinta 65€/2vrk ja 35€/1 vrk. Lapsien, jotka eivät kilpaile 55€/2 vrk ja 30€/1
vrk. Majoituksessa on liinavaatteet. Majoitus on 3-6 hengen huoneissa.
Omakustannusosuudet maksetaan oma-aloitteisesti seuraavasti:
Ounasvaaran Hiihtoseuran tilinumero : FI44 5642 0320 0338 33
Teksti viestikenttään: Inarin leiri
Maksun eräpäivä ti 23.4.
Ruoka-aineallergiat ja erikoisruokavaliot ilmoitettava Ilkalle viimeistään to 4.4. mennessä.
Suksien voitelu onnistuu majapaikassa sekä kisapaikalla olevassa kopissa.
Ilmoittautumiset kilpailuihin normaalisti nimenhuutoon. Osallistumismaksut kilpailuihin kilpailijan
seurakortin mukaisesti. Mikäli kilpailukausi käynnistyy vasta nyt, huolehtikaa myös lisenssi/ski-passi asiat
kuntoon, ettei tule viimehetken ongelmia ilmoittautumisessa.
Kilpailijat keskenään sopivat parisprinttijoukkueet ja myös ilmoittavat nimenhuutoon parinsa.
Ilman omaa huoltajaa lähtevien nuorten vanhemmat, sopivat mukaan lähtevien aikuisten kanssa suksien
voitelusta kisapaikalla. On hyvä olla mukana 2 sukset, toiset kisaa ja toiset verryttelyä varten. Monesti keli
on märkää ja sukset vettyvät herkästi!
Lisätietoja kaikissa leiriin liittyvissä asioissa antaa: Ilkka Ruotsala p. 0400 698844/ ilkka.ruotsala@mhy.fi

Alustava ohjelma
Perjantai 26.4.
11.00 Lähtö linja-autoasemalta
- kahvitauko matkalla (omakust.)
16.00 Inarissa
17.00 Kisat käynnistyy (parisprintit, V)
Majoitus ja päivällinen (Vasatokka)
Lauantai 27.4.
aamupala
12.00 Kisat käynnistyy (V)
majapaikkaan paluu kisan päätyttyä
Päivällinen
Yhteistä vapaa-aikaa mm. biljardi ja pöytätennis. Kiipeilyseinämahdollisuus 10€/hlö (omakust.) varattava
pe iltana!!
rantasauna lämpimänä
Sunnuntai 28.4.
aamupala ja hyvästit majapaikalle
11.00 kisat jatkuu (V)
Ruokailu Inarissa ennen kotiin lähtöä (omakust.)
Illaksi kotiin!

