
Hei hiihdon ystävät ja Masterit - tervetuloa Paippiin la 
15.8.2020 hiihtämään Australian WL-hiihtoa Kangaroo 

Hoppetia ! 

 

COVID-19 epidemiasta johtuen myös Australian WL-hiihto 
Kangaroo Hoppet 2020 on peruutettu, mutta Paimion 
hiihtoputkessa Paipissa voit hiihtää tämän hiihdon ihan oikeasti 
virtuaalisesti. Idean hiihtotapahtuman järjestämisestä Paipissa 
saivat australialaisten Kangaroo aktivistien innoittamina Jouko 

Alm ja hänen hiihtokaverinsa Ron Carmichael. Asialle innostui myös Paipin Juha Juhanoja. 

Tervetuloa Paipin liukkaille lumille hiihtämään! 

Paipin kisakanslia ja kahvio ovat auki la 15.8. Kangaroo Hoppetia varten klo 8-15. Voit osallistua 
joko Joey Hoppet 10 kierrosta eli 7 km, Australian Birkebeiner 30 kierrosta eli 21 km tai Kangaroo 
Hoppet 60 kierrosta eli 42 km. (Paipin kulkukorttilaset sisään entiseen malliin.) 

Ilmoittautumisessa kaksi vaihtoehtoa: 

1. Voit osallistua hiihtoon maksalla vain Paipin hiihtomaksun ja rekisteröimällä hiihtomatkasi ja 
aikasi Hoppetin kotisivuilla 23.8. mennessä 

2. Maksamalla Paipin hiihtomaksun ja rekisteröitymällä ihan oikeasti Kangoo Hoppetiin. 
Rekisteröinti tahtuu Hoppetin sivuilla osoitteessa 
https://www.alpinetiming.com.au/registrations/rg135/  ja 
maksamalla rekisteröintimaksun (6 eur) tällöin voit lisäksi ostaa 
Hoppetin paidan (35 eur). 

• Kangaroo Hoppetin sivuilta löytyy englannin kieliset ohjeet, 
tässä maksuohje ja pätkä australialaisten kannustuskirjeestä 
suomennettuna  -  ”Maksu rekisteröinnistä 
suoritetaan PayPalin kautta (PayPal-tilisi tai luottokorttisi 
kanssa) rekisteröinnin lopussa. (Jos haluat 
maksaa luottokortilla , napsauta vain PayPal-painiketta ja 
valitse "Maksa kortilla" -vaihtoehto ja kirjoita "PayPal Guest checkout" -kohdassa 
korttinumerosi.) Maksu näkyy tiliotteessasi nimellä KANGAROOHOP” 

”Vuosi 2020 on kotona pysymisen Hoppet-vuosi, tai luultavasti 
tarkemmin sanottuna DIY-versio - Hoppet Your Way. Nyt me 
kaikki hiihtäjät voimme todistaa, että olemme hyviä ja 
monipuolisia ihmisiä, jotka osallistumme mitä erilaisinpiin 
urheilulajeihin ja aktiviteetteihin. Tämän näyttämiseksi tarjoamme 
nyt etätapahtuman, jossa voit pyöräillä, juosta, meloa, kävellä ja 
kyllä, jopa hiihtää, vuoden 2020 tapahtuman missä päin 
maailmassa tahansa.” 

* muistetaan hiihdon ja muun yhdessäolon tiimellyksessä turvavälit ja hygienia. 

* jos sinulla on flunssa tms. oireita, niin jätäthän oman kautesi avauksen myöhempään. 

Lisätietoja mm. Paipin kotisivuilta http://www.paippi.com/ ja facebookista sekä Masterien kotisivulta. 
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