
SEURAKIRJE 2014 

CRAFT TUOTTEITA SEURAHINNOILLA 

SAhL:n sopimuksen mukaisesti liiton jäsenseuroilla on mahdollisuus hankkia Craftin tuotteita 

seurahinnoilla. 

Hinnasto on alla ja kuvasto, mistä tuotteet löytyvät tulee liiton kotisivuille lokakuun toisella viikolla. 

Tuotteiden tilaaminen seurasta tapahtuu siten, että kun seura tai urheilija on päättänyt mitä se hankkii, niin 

ottakaa sen jälkeen yhteyttä Craftille Pasi Torkkeliin. Yhteystiedot ovat alla. Häneltä saatte tiedon kuka 

Cratin jälleen myyjistä toimittaa teille tilaamanne tuotteet ja samalla Pasin kanssa sovitte maksutavasta. 

Pasi Torkkeli                                    

Oy Sultrade Ltd 

Niittyrinne 2 B                   

02270 Espoo 

Finland 

E-mail: pasi.torkkeli@sultrade.fi                    

Mobile: +358-40-451 4180 

Fax: +358-9-85 95 9200 

 

CRAFT SEURA-ASUTARJOUS 

KISA-ASUT      seurahinta sis. vero 

1902416 PXC Custom Jsy unisex (ei grippejä) musta/sini/valko 77,00 

1902419 PXC Custom tight unisex  musta/sini/valko 81,00 

1902425 Pxc Custom hat   musta/sini/valko 17,00 

LÄMPPÄRIT 

194653 PXC Storm takki M  sininen, musta, punainen 65,50 

194663 PXC Storm takki W  sininen, musta, punainen 65,50 

193352 PXC Storm tight M  musta  49,50 

193363 PXC Storm tight W  musta  49,50 

1902269 PXC High Function takki M  sininen, musta, punainen 79,00  

1902263  PXC High Function takki M  sininen, musta, punainen 79,00 

1902270 PXC High Function housu M  musta  65,50 

1902264 PXC High Function housu W  musta  65,50 

197613 WS Champ pipo  musta, sininen, punainen 24,00 
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TAKIT JA MUUT ASUT 

1902294 Light Down jacket M  musta, sininen 100,00 

1902293 Light Down jacket W  musta, sininen 100,00 

193284 Glacier Softshell takki M  musta  105,00 

193285 Glacier Softshell takki W  musta  105,00 

1902192 Leisure FZ huppari M  musta, punainen,sininen 43,00 

1902193 Leisure FZ huppari W  musta, punainen,sininen 43,00 

192466 Polo Pique Classic M  musta, punainen,sininen 20,00 

192467 Polo Pique Classic W  musta, punainen,sininen 20,00 

LAUKUT JA REPUT 

1900426 New Coach Bag    57,00 

1900942 New Training Bag    23,00 

 

LIITON SEURAKYSELY 2014 

Kuten jo aikaisemmin on kerrottu, tulee liitto keräämään seuroilta tiedot niiden toiminnasta ja nyt 

aloitamme vuodelta 2013. Liiton toimintasääntöjen§ 8 mukaisesti seurojen tulee ilmoittaa liittoon 

vuosittain toimintansa, jäsenlukunsa ja yhteystietonsa. Kyseiset tiedot löytynevät helposti seuranne 

toimintakertomuksista. Varautukaa jo nyt kokoamaan nämä tiedot myös kuluvalta vuodelta. 

Kyseisiä tietoja liitto käyttää raportoidessaan liiton kokonaistoiminnasta Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

sekä tehdessään liiton seura ranking luetteloa. Tiedot voitte lähettää liittoon sähköpostilla täyttämällä liiton 

kotisivuille tulevan kysymyslomakkeen ja lähettämällä sen liittoon jukka.haltia@biathlon.fi. Määräaika 

seurojen vastauksille on 30.10.2014. 

Kysymyslomake on myös tämän kirjeen mukana. 

Kysymyksiä joihin OKM kaipaa vastausta ovat mm seuraavat: 

- seuran nimi ja yhteystiedot 

- seuran perustamisvuosi 

- seuran hallituksen kokoonpano 

- ampumahiihdosta vastaava henkilö 

- seuran ampumahiihtoa harrastavien urheilijoiden lukumäärä 

- seuran ampumahiihdossa toimivien muiden henkilöiden määrä 

- seuran järjestämät ampparikoulut – osallistujien lukumäärät ja ajankohdat 

- seurassa toimivien ampumahiihtovalmentajien nimet ja valmentajatasot 

- seuran koulutettujen ampumahiihtotuomareiden nimet ja tuomarikortin numero 

- seuran järjestämien ampumahiihtotapahtumien lukumäärä 

- seuran järjestämien SM-kilpailujen lukumäärä 

- seuran seuratuella järjestämien projektien määrä 
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