Uutiskirje joulukuu 2018

Tilaa SAL100-juhlavuoden tuotteita
Seurat ja alueet voivat tilata liiton koordinoimassa yhteistilauksessa SAL100-juhlavuoden tuotteita
omakustannushintaan esimerkiksi jaettavaksi tapahtumissa, kisoissa ja kursseilla. Tuotteita ei ole
tarkoitettu myyntituotteiksi, vaan juhlavuoden varainkeruutuotteena toimii Unelma-arpa tai myöhemmin
keväällä näillä näkymin ilmestyvä vastaava Sporttiarpa, jossa ampumaurheilulla on oma ulkoasuversionsa.
Juhlavuoden tuotteet ja tilauslomake tulevat nettiin viimeistään lauantaina 22.12. Sieltä löytyy myös
tilauslomake. Tilaukset tulee tehdä viimeistään 15.1.2019.
Katso tuotteet ja tilaa: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/sal100-tuotteiden-tilaus/

Tasavallan presidentti SAL100-juhlavuoden suojelijana
Suomen Ampumaurheiluliitto viettää ensi vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden avaustilaisuus on
18. tammikuuta Helsingissä. Se on kutsuvierastilaisuus ulkoisille sidosryhmille. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö toimii juhlavuoden suojelijana.
Aiheesta lisää https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/12/18/ampumaurheiluliitto-tayttaa-ensi-vuonna100-vuotta/

Vuoden 2019 lisenssit myynnissä
Ensi vuoden lisenssit ovat myynnissä Suomisportissa: www.suomisport.fi

Urheiluampuja 5/2018 ilmestynyt
Ampumaurheiluliiton julkaiseman Urheiluampuja-lehden vuoden 2018 viimeinen eli viides numero on
ilmestynyt.
Urheiluampujan sähköisen version ja pdf-version voit lukea täältä:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/urheiluampuja/urheiluampujat-2016/

SAL:n toimisto kiinni 27.-31. joulukuuta
Ampumaurheiluliiton toimisto on kiinni 27.-31.12. välisen ajan. Arkeen palataan taas keskiviikkona 2.
tammikuuta.

Ylituomarikursseja tulossa
Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunta järjestää ylituomarikursseja seuraavasti:
Liikkuvan maalin ylituomarikurssi järjestetään tammikuussa 2019 Kuopiossa. Paikka on Heinjoen
ampumaradan paviljonki. Tarkka ajankohta ilmoitetaan SAL:n sivuilla netissä lähipäivinä.

Haulikkolajien ylituomarikurssi järjestetään Oulussa 23. helmikuuta.
Ylituomarikurssi järjestetään kaikissa lajeissa, joihin ilmenee tarvetta, Lohjan Kisakalliossa 16. maaliskuuta.
Kursseille voi ilmoittautua ennakkoon sähköpostilla kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi tai 0400
930 527. Ilmoita nimesi lisäksi lajisi, seurasi ja mille kurssille olet tulossa.

Ilma-aseiden Kultahippufinaalin 2020-21 järjestäjää haetaan
SAL:n nuorisovaliokunta hakee seuraavaa ilma-aseiden Kultahippufinaalin järjestäjää vuosille 2020-21.
Kultahippufinaalien sarjat ovat (IT istumatuki, VT vastapainotuki, HT hihnatuki)
Ilmakivääri: 8 IT, 10 IT, 12 VT, 12 HT, 14 VT ja 14 HT
Ilmapistooli: 8 IT, 10 IT, 12 VT ja 14 VT
Hakemukset seuraavaksi ilma-aseiden Kultahippufinaalien 2020-21 järjestäjäksi on jätettävä 31.
tammikuuta mennessä sähköpostitse Timo Rautiolle Suomen Ampumaurheiluliittoon
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Tiedustelut: Timo Rautio 040 820 2300

Kultahippujen ruutifinaalin 2020-21 järjestäjää haetaan
SAL:n nuorisovaliokunta hakee seuraavan ruutiaseiden Kultahippufinaalin järjestäjää vuosille 2020-21.
Hakemukset seuraavaksi ruutiaseiden Kultahippufinaalin 2020-21 järjestäjäksi on jätettävä 31. tammikuuta
mennessä sähköpostitse Timo Rautiolle Suomen Ampumaurheiluliittoon
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Tiedustelut: Timo Rautio 040 820 2300

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

