VUOSIKELLO, Ski Jyväskylä
tammikuu
- SM nuoret 5-7.1. Iisalmi
- SM yleinen 12-14.1. Vantaa
- Suomen Cup 20.-21.1. Vöyri
- Kaupungin liikunta-avustus haettava
viimeistään kk:den viimeisenä
arkipäivänä klo 15 mennessä
- Hippohiihtokoulu 5 viikkoa ennen
hippohiihtoja
- Toimintasuunnitelman teko seuraavalle
kaudelle dl. 31.1.
- Maakuntaviesti loppiainen

helmikuu
- SM Veteraanit 3.-4.2. Alavus
- PM hiihdot Äänekoski 10-11.2.
hlökohtainen+ viestit
- Maakuntaviesti 17.2. kyyjärvi
- Hippohiihdot (18.2./24.2?/3.3.?/4.3?)
- PM parisprintti 25.2. Jämsänkoski
- Pm hiihdot
- (Maakuntaviesti)
- Hippohiihdot
- Talousarvion teko seuraavalle kaudelle
- Koulujenväliset hiihdot

maaliskuu
- HS loppukilpailu 3-4.3.
- Jyväskiepin hiihto 6.3.
- Neljän vuoren hiihto 10.3.
- Nuorten SM hiihdot 10-11.3. tampere
- Suomen Cup 24-25.3. Ruka
- Hopeasompa loppukilpailu
- Jyväskiepin Hiihto
- Neljän Vuoren Hiihto
- Nuorten SM hiihdot
- Hallituksen jäsenten rekrytointi
- Seuranmestaruushiihdot

huhtikuu
- SM yleinen Taivalkoski 7.-8.4.
- Kevätkokous (toimintasuunnitelma,
talousarvio ja jäsenmaksujen ja
kannattajajäsenmaksujen suuruus,
valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja ja valitaan
hallitukselle puheenjohtaja ja muut
jäsenet)
- Vetäjien rekrytointi (syksy 2018- kevät
2019)
- Joukkueenjohtajien rekrytointi
- Valmentaja ja ohjaajapalaveri
- Valmentaja ja ohjaajapalkkiot maksuun
(1-4)
- Hiihtoliittoon seuraluokitteluilmoitukset

toukokuu
- Kauden päättäjäiset
- Juniorivalmennusryhmän ja
Hopeasomparyhmän treenit alkavat
- Kilpailuhakemukset ensi vuodelle
- Edustusurheilijoiden seurasopimukset
- Seurasiirrot 31.5 mennessä
- Toimintakertomuksen teko
- Toimintamaksujen, lisenssien ja
skipassien laskutus ja hankinta
(juniorivalmennusryhmä ja sitä
vanhemmat)
- Jäsenmaksut maksuun
- Kaupunginavustukset maksuun 31.5.
- Talkooväen karonkka Ladun maja?
- Uusien ohjaajien ja jojojen perehdytys

kesäkuu
- Tilinpäätöksen läpikäynti
- Neljän Vuoren Hiihdon järjestelyt
aloitetaan, kokous ja johtoryhmän
nimeäminen

VUOSIKELLO, Ski Jyväskylä
(jokaisesta kilpailusta pitää toimittaa
liittoon tulokset oikeassa muodossa, sekä
valmentaja koulutuksiin osallistuneet, td
toiminta jne.)

-

NVH palautteiden läpikäynti
Uuden ja vanhan hallituksen kokous
/ideointipäivä ja ruokailu

heinäkuu
- Otepään leiri

elokuu
- JKL Kaupungin kohdeavustusten
hakuaika 31.8. klo 15 mennessä
- SuurJKL lehteen lasten toiminnasta ja
aikuisten hiihtokoulusta mainos
- Lasten hiihtokoulujen
ilmoittautumispäivä
- Valmentaja ja ohjaajapalaveri
- Valmentaja ja ohjaajapalkkiot maksuun
(5-8)

syyskuu
- Paikalliset hiihtokoulut alkavat
- Syyskokous (edellisen tilikauden
toimintakertomus ja tilinpäätös ja
päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille)
- Tähtisadeajot liikenteenohjaustalkoot

lokakuu
- Seura-asujen tilaukset
- Kauden avajaiset
- Sinettiseura seminaari joka toinen vuosi
- Koko seuran syysleiri (syys-marraskuu)
- Talven kilpailujen lupa-asiat
(Tapahtuma-ilmoitus poliisille, opasteet
ELY-keskukselle)
- Talven kilpailuiden varaukset kaupungin
liikuntapalveluille sekä ilmoitukset
kaupungin sivuille

marraskuu
- Ensilumenleiri hs ja sitä vanhemmat vk
46-48
- Tiedote kilpailuihin ilmoittautumisesta

joulukuu
- Maakuntaviestijoukkueiden valitseminen
ja karsinta/katsastuskilpailu
- Valmentaja-  ja ohjaajapalkkiot maksuun
(9-12)
- Ensilumenhiihdot Jyväskylä
- Seuratuki hakuaika päättyy 15.12. klo
16.15

