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Detta är en förteckning över de tävlingar, för vilka OK Raseborgs tävlingsorienterare då de anmäler sig kan 
använda den deltagaravgiftskvot som ingår i medlemsförmånerna (om reglerna gällande kvotens omfattning 
och användning, se Verksamhetsdirektiv 2022). Observera att föreningen utöver denna kvot betalar även alla 
sina medlemmars deltagande i det FSOM som arrangeras av IF Femman 5–7 augusti samt flera stafetter (FSOM 
& de viktigaste stafetterna för alla åldersgrupper är på listan med kursiv). 
* Obs. 1: Föreningen kan ändra denna lista också mitt under säsongen enligt eget godtycke, exempelvis om det 
tillkommer nya tävlingar i den nationella kalendern eller om tävlingar på listan flyttas eller annuleras.  
* Obs. 2: De FM-tävlingar i vilka det ingår kvaltävling tolkas vid beräknande av orienterarens 
deltagaravgiftskvot så att kvalet och finalen utgör en och samma tävling till vilken man anmäler sig genom 
anmälan till kvalet. För övriga evenemang med flera deltävlingar räknas varje deltävling separat som en egen 
tävling som debiteras deltagaravgiftskvoten.  
 
Tässä asiakirjassa on listattu ne kilpailut, joihin ilmoittautuessaan OK Raseborgin kilpasuunnistajat voivat 
käyttää jäsenetuihinsa kuuluvaa osallistumismaksukiintiötä (tarkemmat kiintiön kokoa ja käyttämistä koskevat 
säännöt, ks. Verksamhetsdirektiv 2022). Muista myös, että seura maksaa tässä tarkoitetun kiintiön lisäksi 
kaikkien jäsentensä osallistumismaksut IF Femmanin järjestämään FSOM-tapahtumaan 5.–7. elokuuta sekä 
useita viestikilpailuja (FSOM & tärkeimmät viestit kaikille ikäryhmille mukana listalla kursiviilla).  
* Huom. 1: Seura voi muuttaa tätä luetteloa myös kesken kauden parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi 
jos kansalliseen kalenteriin lisätään uusia kilpailuja tai luettelon kilpailuja siirtyy tai peruuntuu.  
* Huom. 2: Luettelossa mainitut SM-kilpailut, joihin sisältyy karsintakilpailu, tulkitaan suunnistajan 
osallistumismaksukiintiötä laskettaessa niin, että karsinta ja finaali muodostavat yhden kilpailun, johon 
ilmoittaudutaan ilmoittautumalla karsintaan. Muissa useamman osakilpailun sisältävissä tapahtumissa kukin 
osakilpailu lasketaan omaksi erilliseksi osallistumismaksukiintiötä kuluttavaksi kilpailukseen. 

- 2.4. Karjaan Ura: Billnäsin keskimatka, Ingå/Inkoo (inhiberad/peruutettu) 
- 9.4. Rasti-Jyry: Stadisprintti (dubbelsprint), H:fors/Helsinki 
- 15.4. Pargas IF: Skärgårdsträffen/Saaristorastit, Pargas/Parainen 
- 17.4. Paimion Rasti: Viking Line -rastit, Pemar/Paimio 
- 23.–24.4. Keravan Urheilijat: FinnSpring (individuell+stafett), Askola 
- 30.4. Espoon Akilles: EspooSprintti (dubbelsprint), Esbo/Espoo  
- 4.5. Lynx: Uudenmaan AM-sprintti, Kyrkslätt/Kirkkonummi 
- 7.–8.5. Rajamäen Rykmentti: Uudenmaan Rastipäivät, Vichtis/Vihti  
- 15.5. Suunta-Jyväskylä: FM-sprint/SM-sprintti, Jyväskylä  
- 20.5. Espoon Suunta: eSprint 2022, Esbo/Espoo 
- 21.5. Karkki-Rasti: Karkkirastit, Högfors/Karkkila  
- 26.5. Hiidenkiertäjät: Prisma-rastit, Lojo/Lohja (Nummi) 
- 16.4. Angelniemen Ankkuri: Ankkurirastit, Salo (flyttad från april /siirretty huhtikuulta) 
- 11.–12.6. Helsingin Suunnistajat: Helsinki O-Games, Vihctis/Vihti  
- 18.–19.6. Mynämäen Suunnistajat -52 & Liedon Parma: Lukkari-Jukola, Virmo/Mynämäki 
- 2.7. Karjaan Ura: Karjaa-rastit, Ingå/Inkoo 
- 5.–7.8. IF Femman: FSOM (sprint/långdistans/stafett), Vasa & Vörå / Vaasa & Vöyri 
- 20.8. Kymin Suunnistajat & Vehkalahden Veikot: Nuorten Jukola, Kotka 
- 21.8. KyS & VeVe: Valtakunnallinen Kompassi-tapahtuma & INOV-8-liigan finaali, Kotka 
- 27.–28.8. Espoon Suunta & Rastihaukat: eGames, Esbo/Espoo(?) 
- 3.–4.9. Luumäen Rasti & Ylämaan Pyrkijät, FM-lång/SM-pitkä, Villmanstrand/Lappeenranta (Ylämaa)  
- 10.9. Hyvinkään Rasti: FM-medeldistans/SM-keskimatka, Hyvinge/Hyvinkää  
- 11.9. Hämeenlinnan Suunnistajat: FM-stafett/SM-viesti, Tavastehus/Hämeenlinna 
- 17.9. OK Trian: Porvoon kansallinen & Viestiliigan finaali, Borgå/Porvoo  
- 18.9. Lynx: Str8-keskimatka (prologi+finaali), Kyrkslätt/Kirkkonummi 
- 24.9. Anttolan Urheilijat: FM-natt/SM-yö, S:t Michel/Mikkeli (Anttola)  
- 1.10. Turun Suunnistajat: Nuorisoviesti, Åbo/Turku 
- 2.10. Mynämäen Suunnistajat -52: Oravatonni, Virmo/Mynämäki 
- 8.10. 25manna, Visättra, Flemmingsberg, Sverige/Ruotsi 
- 15.10. Jämsän Retki-Veikot: FM-ultralång/SM-erikoispitkä, Jämsä  
- 22.10. Angelniemen Ankkuri: Halikko-viesti & Lasten Halikko-juoksu, Salo 
- NÅID-mästerskapet kommer att läggas till på listan om/när det arrangeras.  


