TIEDOTE OH:N AMPUMAHIIHTÄJILLE KESÄAJAN MAKSUISTA
Ampumahiihtojaosto on tehnyt päätökset kesän leirien ja valmennusten omavastuuosuuksista.
Tarkempaa lisätietoa alla.
Kesäkauden seuramaksu ampumahiihtäjille on 100€. Hintaan sisältyy:
- Toramon käyttö ja kesäharjoitukset (harjoituksiin osallistuvilla täytyy olla lisenssi maksettuna)
- Ampumajuoksujen ja rulla-ampumahiihtojen kisamaksut
- Oikeus jaoston tukeen:
- Ari Jääskön vetämiin pysty- ja hihnalta-ampujille tarkoitettuihin harjoituksiin,
- Ampumahiihtokarnevaaleilleja
- OH:n ampumahiihtäjien leirille
Kesämaksu huomioidaan kauden 2021-2022 seuramaksussa, joka tulee maksuun syksyllä.
Eräpäivä kesämaksulle 15.6.2021. Maksu tilille FI09 5640 0220 3342 75 Ounasvaaran hiihtoseura /
ampumahiihtäjät. VIITE 55505 (ei viestiä).
Kesän leirit
Nuorten ampumahiihtäjien energinen päiväleiri järjestetään Ounasvaaran hiihtoseuran
ampumahiihtäjille Rovaniemellä 19.-20.6.2021. Leirin hinta 84€, josta omavastuu 40€.
Mahdollisuus osallistua vain toisena päivänä, 20€/päivä. Omavastuu maksetaan leirin alussa
Santasportilla. Leirikutsu OH:n sivuilla. Ilmoittautuminen:
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=8447FDEDAAA9DDE
FC22586E80033C9A3
Ampumahiihtokarnevaalit pidetään Vuokatissa 22.-25.7.2021. Leirin hinta on 210€ sisältäen
majoituksen, täysihoitoruokailut (aamiainen, lounas, päivällinen) sekä leiriohjelman. Leirin hinta
ilman majoitusta 180€. Osallistuminen myös ilman omaa asetta on mahdollista, kunhan tästä
ilmoittaa etukäteen lauri.elo@biathlon.fi. Leirin omavastuu on 50€/urhelija. Osallistuja maksaa
ensin itse koko leirin hinnan ja tekee sitten kulukorvauslaskun (kuitti liitteeksi)
ampumahiihtojaostolle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
https://vuokattisport.fi/tapahtumat/ampumahiihtokarnevaalit-vuokatissa-22-25-7-2021/
Ilmoittautuminen on mahdollista maanantaihin 2.7.2020 asti.
Lisenssi ja 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 Suomisportpalvelussa, www.suomisport.fi

Kaikilla harjoituksiin osallistuvilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva:
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 15-vuotias osallistua yhden viikonlopun aikana kansalliseen
ampumahiihtokilpailuun, SM-kilpailuun tai vastaaviin kesäkilpailuihin kilpailukauden aikana
Ampparipassilla voi alle 11-vuotiaden sarjassa kilpaileva osallistua kansalliseen kilpailutoimintaan
oman ikäluokkansa sarjassa
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.

