TIEDOTE OH:N AMPUMAHIIHTÄJILLE KAUDEN 2020-2021 MAKSUISTA
Kausimaksu kaudelle 2020-2021
Ampumahiihtojaoston kausimaksu 1.6.2020 – 31.5.2021 on yhteensä 200 euroa koostuen
kesäkauden (1.6. – 31. 10) maksusta 100 euroa ja talvikauden (1.11.2020 – 31.5.2021) maksusta
100 euroa.
Hiihtojaoston tämän vuoden kausimaksun maksaneet saavat talvikauden maksusta 50 euron
alennuksen.
Kausimaksu sisältää ohjatut harjoitukset, Toramon käytön, osallistumismaksut
ampumahiihtokilpailuihin. Kilpailumaksut maksetaan sillä edellytyksellä, että kilpailuun on
ilmoittauduttu nimenhuudossa määräaikaan mennessä. Lisäksi maksu pitää sisällään leiri- ja
ampumahiihtokarnevaali tuen sekä nuorten ampumahiihdon SM-kisamajoituskorvauksen
rahatilanteen salliessa. Jaoston kausimaksu ei pidä sisällään vakuutusta.
Eräpäivä talvikauden maksulla (100 euroa tai 50 euroa hiihtojaoston kausimaksun lunastaneilla) on
30.11.2020. Maksu tilille FI09 5640 0220 3342 75 Ounasvaaran hiihtoseura / ampumahiihtäjät.
VIITE 55505 (ei viestiä).
1.6.2021 alkaa uusi seuramaksukausi. Kesäharjoituksiin ja kesällä kilpailuihin osallistuvien tulee
maksaa seuraavan kauden seuramaksun ensimmäinen erä 100€ 30.6.2021 mennessä.
Vakuutusturva
Jaoston kausimaksun lisäksi kaikkien on maksettava ampumahiihtoliiton kilpailulisenssi taikka
Ampparipassi *). Näin takaamme kaikille seuratoiminnassa mukana oleville vakuutusturvan.
Ampumahiihdon lisenssikausi on 1.11.2020-31.10.2021 kattaen tulevan kesän ampumajuoksusekä ampumarullahiihtokilpailut. Ampumahiihtoliiton lisenssien lunastus tapahtuu
Suomisport-palvelussa, www.suomisport.fi
Kaikilla harjoituksiin osallistuvilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva:
Ampparipassi, ampumahiihto- tai hiihtoliiton kilpailulisenssin sporttiturva (ampumahiihdon,
maastohiihdon, mäkihypyn tai yhdistetyn vakuutuksen sisältävä A, B ja C lisenssi) taikka
ampumaturvan sisältävä muu henkilökohtainen vakuutus.
*) Ampparipassi: 0-15-vuotiaat. Syntyneet 2006 tai myöhemmin, hinta 20 euroa

•
•

Ampparipassilla saa oikeuden osallistua seuran harjoitustoimintaan ja seuran tai alueen järjestämiin kilpailuihin.

•

Ampparipassilla voi alle 11-vuotiaden sarjassa kilpaileva osallistua kansalliseen kilpailutoimintaan oman ikäluokkansa sarjassa

Ampparipassilla voi alle 15-vuotias osallistua yhden viikonlopun aikana kansalliseen ampumahiihtokilpailuun, SM-kilpailuun tai vastaaviin
kesäkilpailuihin kilpailukauden aikana

Jokaisen lisenssin hankkijan tulee aluksi rekisteröityä Suomisport-palveluun. Alaikäisen lapsen lisenssi hankitaan kuitenkin huoltajan profiilin kautta.
Kaudella 2020–2021 kaikki lisenssin lunastaneet saavat Suomisport-profiiliinsa merkinnän lisenssin voimassaolosta.

Toramon käyttömaksut
Toramon käyttömaksu on 100 / vuosi tai 10€ / kerta. (Toramon käyttömaksu koskee niitä, jotka
eivät maksa jaoston kausimaksua)
Maksu tilille FI09 5640 0220 3342 75 Ounasvaaran hiihtoseura / ampumahiihtäjät. VIITE 55330 (ei
viestiä).
Muut maksut
Hiihtojaoston järjestämiin hiihtoharjoituksiin (hiihtokoulu, kymppiryhmä, 12-ryhmä ja
hopeasompa-ryhmä) pääsee osallistumaan maksamalla hiihtojaoston kausimaksun. Hiihtojaoston
kausimaksu kattaa hiihtokilpailujen osallistumismaksut. Hiihtojaoston maksuista löytyy tietoa
osoitteesta https://oh.fi/hiihto/ajankohtaista/3242/.
Hox ! Ampumahiihtojaoston urheilijat saavat 50 euron alennuksen hiihtojaoston kausimaksusta.
Lisäksi kalenterivuosittain tulee maksaa seuran jäsenmaksu. https://oh.fi/jaseninfo/liity-jaseneksi/
Kysy tarvittaessa!
OH ampumahiihtojaoston rahastonhoitaja Matti Selin selin.matti@gmail.com
OH hiihtojaoston rahastonhoitaja Heidi Palojärvi hiihtojaostonrahastonhoitaja@gmail.com

