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Yleistä
Lapin Suunnistus ry:n vuoden 2011 toiminnan keskeisenä tavoitteena ja toiminnan
painopistealueena on mahdollistaa omalla panoksellaan uudelleen organisoidun ja enemmän
liittovetoiseksi muuttuneen aluevalmennustoiminnan mahdollisimman laadukkaan toiminnan
jatkuminen myös Lapissa.
Tulevan vuoden merkittävimmät kisatapahtumat ovat edellisten vuosien tavoin Tunturisuunnistus,
Ensilumen hiihtosuunnistus sekä Lapin Lumirastit. Näiden tapahtumien edelleen kehittämisen ja
ajassa pysymisen tulee olla taattu, sillä vain näin voimme taata oman toimintamme tulevaisuuden.
Lapin Suunnistus ry:n tulevan vuoden tavoitteeksi tulee myös ottaa se, että saisimme alueellisena
organisaationa innostettua Lapin läänin seuroista jonkun yksin tai useamman seuran yhdessä
hakemaan tulevien vuosien arvokisoja myös läänimme alueelle.
Harrastajamäärien pysyvyyteen ja hienoiseen kasvuun tulee uskoa myös tulevana vuonna.
Erityistä huomiota tulisi kuitenkin alkaa kiinnittämään siihen, että toiminnan laajuus koko läänin
alueella pysyisi myös tulevaisuudessa vähintäänkin sellaisena jona se nyt on, sillä ainoastaan
tällöin voidaan taata myös uusille suunnistuksesta kiinnostuneille henkilöille mahdollisuudet
kokeilla lajia mahdollisimman helposti.

Harrastesuunnistus
Kuntosuunnistus tapahtumia järjestetään entiseen tapaan.
Valmennus ja koulutus
Jari Sipilä hoitaa aluevalmennusta.
Nuorisotoiminta
Järjestetään karsinta alueella Kultainen kompassi kisaan ja lähetetään Lapin joukkue kisaan.
Kannustetaan lapin seuroja osallistumaan nuorten jukolaan osallistumalla kustannuksiin.
Kartoitustoiminta
Järjestetään tarvittaessa koulutusta
Talous
Yhdistyksen tulot perustuvat kilpailumaksuista saaduista tuloista ja Ensilumen Rasteista.
Talousarvio liitteenä

LAPIN SUUNNISTUS RY
Kilpailut
Kilpailuanomuksia on kuluvalle kaudelle lähtenyt/lähdössä suunnistusliittoon normaalia enemmän,
talvella 9 kisaa ja kesällä 6!
Kemissä oli Loppiaiskansalliset 6.1.2011 Jungon maastoissa (S2000). Niissä katsastettiin samalla
nuoria MM ja EM-rasteille Lillehammeriin. Muita Hisu-kisoja ovat keväällä kansalliset ja AMkeskimatka sekä sprintti- ja parisprinttiviesti Rovaniemen Toramolla 26.-27.3. (OH) sekä SMylipitkä 2.4. ja Lapin LumiRastit 1.-3.4. Ylitorniolla ja Matarengissa (LänRa). Allkutalvesta 3.-4.12
ovat EnsiLumen Rastit Kiilopäällä (LapVe, LapSu ja Lapin Suunnistus). Niitä on tarjottu myös
HiSun Maailman-Cupin avauskilpailuiksi - järjestelymahdollisuuksia selvitetään.
Kesäsuunnistuksissa kansallisia tulevia kisoja ovat ainakin Torniolaakson Rastipäivät Torniossa
11.-12.6. (AlatPi). Arctic Circle Orienteering (ACO) Rovaniemellä 30.-31.7. (OH). 28. Suomen
Tunturisuunnistus käydään Enontekiön Vuontisjärvellä (Pallas-Ounastunturi) PelPon isännöimänä
6.-7.8.
Muita AM-kisoja ovat sprintti ja parisprinttiviesti Keminmaassa, ilmeisesti Helatorstaina 2.6.
(S2000) sekä pitkä ja maakuntaviestit 13.-14.8. Saariselällä (LapSu ja LapVe). Barents-otteluun
Norjan Kirkenesiin suunnataan 12.-14.8. Lapin yö-mestaruudet ratkotaan Rovaniemellä 24.9. (OH).

