TIEDOTE KUUSAMON ERÄ-VEIKKOJEN HIIHTOJAOSTON JÄSENILLE 2018–2019

Kilpailuihin ilmoittautuminen tulee hoitaa Erä-Veikkojen toimistolle viimeistään kahta päivää ennen
virallisen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostiosoitteeseen kev@kev.fi tai soittamalla
puhelinnumeroon 040 148 5533 (klo 8–16). Urheilijalla täytyy olla Hiihtoliiton kilpailulisenssi ja seuran
jäsenmaksu maksettuna. Ilmoittautuminen tulee perua, jos esim. sairaus tai muu syy estää kilpailemisen.
Seura perii osallistumismaksun takaisin hiihtäjältä, mikäli hiihtäjä ei osallistu kilpailuun ilman pätevää syytä
(esim. sairaus).

Talkoovelvoite koskee kaikkia niitä hiihtäjiä, jotka kilpailevat Kuusamon ulkopuolella ja osallistuvat seuran
leireille ja harjoituksiin. Talkootuotoilla katetaan kilpailutoiminnan, leirien, tilavuokrien ja varusteiden ym.
kuluja.

Hiihtojaoston kilpailutoiminta katetaan talkootyöllä lähes kokonaan, joten talkoovelvoitteet ovat
seuraavat:

Alle 12-vuotiaat: 15 tuntia/urheilija
13–16-vuotiaat: 30 tuntia/urheilija
17-v.–yleinen sarja: 40 tuntia/urheilija
Veteraanit: 30 tuntia/urheilija

Mikäli urheilija/taustahenkilöt eivät osallistu talkoisiin, he hoitavat osallistumismaksunsa ja kaikki
kilpailukulunsa itse. Talkoilla ei voi korvata seuran jäsenmaksua. Talkootöitä on mahdollisuus
tehdä seuran omissa hiihtokilpailuissa esim. Ruka Nordicissa ja FIS Rukan Talvikisoissa. Näistä kilpailuista
talkootuotto menee suoraan jaostolle. Muut hiihtokilpailut sekä muut talkoot, joita seura ottaa vastaan
esim. yrityksiltä (inventaariot ym.) katsotaan tuottavuuden mukaan. Talkoista ilmoitetaan puhelimitse,
tekstiviestillä, sähköpostilla tai seuran nettisivuilla. Edellä mainitulla talkoovelvoitteella pyrimme
tasapuolisuuteen kaikkia jäseniä kohtaan. Seuran valmentajalle tai ohjaajalle yhteisten harjoitusten
vetäminen luetaan talkootunneiksi, jos siitä ei saa muuta korvausta.

Seuran jäsenmaksu on 15 €/henkilö tai 25 €/perhe (perhemaksu sisältää alle 18-vuotiaat lapset).
Korvausten maksamisen perusteena on, että henkilö on maksanut seuran jäsenmaksun.

Hiihtojaosto korvaa HS- ja SM-kisojen matkakorvaukset. Matkakorvaus on 0,10 €/km, lisäksi 0,05
€/kilpahiihtäjä, enintään Verohallinnon vapaan kilometrikorvauksen verran (2019: ? , 2018: 0,42 €/km).
Voiteluauton käyttö sovitaan etukäteen kisakohtaisesti. Hiihtojaosto korvaa tarvittavat majoituskulut
urheilijoille ja nimetyille huoltajille/voitelijoille. Nuorten ja aikuisten SM-kisoissa omavastuu suksien
voitelussa on 20 €/viikonloppu/kilpahiihtäjä. Piirinmestaruuskisoihin jaosto maksaa kilometrikorvauksen
(0,10 €/km + 0,05 €/km/kilpahiihtäjä) ja majoituskuluja enintään 45 €/vrk/kilpahiihtäjä.

Hiihtojaosto korvaa Suomen Cup kisojen nimetyille huoltajille/voitelijoille matkakorvaukset.
Nimetylle joukkueelle/viestijoukkueelle jaosto korvaa majoituksen. Hotellimajoituksessa nimetyn
joukkueen
ulkopuolisille ei makseta majoitusta. Jaosto suosittelee pitemmille kilpailumatkoille yhteiskyytejä.
Hiihtojaosto maksaa majoituksen HS-, SM-, KLL- ja Suomen Cup -kisoissa kahdelle huoltajalle/voitelijalle.
Muut huoltajat kustantavat itse majoituksen. Hiihtojaosto maksaa majoituskuluja ja matkakorvauksia,
mikäli
jaoston rahavarat sen mahdollistavat.

Kilpailuista on toimitettava matkalaskut kahden viikon kuluessa.

Hyvää talvea ja liukkaita hiihtokelejä!
Yhteistyöstä kiittäen ja yhteistyötä toivoen!
Hiihtojaosto

Tiedusteluihin vastaavat:
Puheenjohtaja Jukka Tahkola 040 841 9915
Sihteeri Kaisa Ojala kev.ojala@gmail.com
Kahvilavastaava Pipsa Taipalmaa 0400 700 980
Tiedotusvastaava Kirsti Karjalainen 050 3021 559

