Skipass
Alla som vill delta i andra tävlingar än i knatteskidningen (klubb-, distrikts- eller
nationell nivå) måste ha ett giltigt skipass. Vi rekommenderar också att alla som
deltar i träningar eller i skidskolan borde ha skipass därför att du med det också är
försäkrad. Naturligtvis kan du ha din egen försäkring men kolla i så fall att den
också gäller ledd träningsverksamhet.
Anskaffning av skipass
Anskaffning av skipass har ändrats från tidigare år så att var och en ska göra det
själv direkt på https://www.suomisport.fi/ där du också kan betala avgiften direkt
(nätbank eller kreditkort) och du får omedelbart ditt skipass. Där kan också föräldrar
hantera detta för sina minderåriga barn. Logga in på tjänsten först själv och lägga
sedan till ert barns information. Efter inköpet får du ett Suomisport-konto från vilket
du när som helst kan kontrollera dina befintliga licenser eller skipass och annan
information.
Som tidigare, när du köper licens/skipass kan du välja Hiihto-tidningen
(http://www.hiihto-lehti.fi/) billigare än vanligt. Denna säsong, undantagsvis, upphör
licensperioden den 31.5.2018, medan licensåret i fortsättningen är 1.6. – 31.5. Om
det uppstår problem, kontakta kari.kallikoski@tyks.fi.

Skipassi
Kaikilla kilpailutoimintaan (seura-, piiri- tai kansallisella tasolla) osallistuvilla tulee olla
voimassaoleva skipassi (paitsi nappulahiihtoihin osallistujia). Suosittelemme myös,
että kaikilla harjoituksiin tai hiihtokouluun osallistuvilla olisi ainakin skipassi, sen
myötä olette vakuutettu myös harjoituksissa, koulutuksissa ja leireillä sekä niihin
liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.
Toki teillä voi olla oma kattavampikin vakuutus ja siinä tapauksessa ette
tarvitse välttämättä skipassia, jos ette kilpaile.
Skipassin hankkiminen
Skipassin hankkiminen on muuttunut aikaisemmista vuosista niin, että helpoiten
saatte sen hoidettua suoraan itse osoitteessa https://www.suomisport.fi/, jossa voitte
myös hoitaa maksun suoraan (nettipankki tai luottokortti) ja saatte skipassin voimaan
heti. Vanhemmat voivat hoitaa asian alaikäisen huollettavansa puolesta kirjautumalla
palveluun ensin itse ja lisäämällä lapsensa tiedot siellä. Jokaiselle lisenssin tai
skipassin lunastajalle muodostuu Suomisport-tili, josta voitte milloin tahansa tarkistaa
voimassa olevat lisenssinne ja tietonne. Lisenssin ja skipassin lunastamisen
yhteydessä voitte valita tuttuun tapaan Hiihto-lehden normaalia halvemmalla
hinnalla. Tällä kaudella lisenssikausi päättyy poikkeuksellisesti jo 31.5.2018, koska
kesällä 2018 siirrytään lisenssi- ja kilpailukauteen, jonka pituus on 1.6. - 31.5.

Kysykää neuvoa minulta, jos jokin asia askarruttaa mieltä tai tuntuu hankalalta
kari.kalliokoski@tyks.fi.

