FSS Nyhetsbrev Mars 2020
Hej !
Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer
som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden
och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela
ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.
FSSM i Lappfors 6-8.3.2020
FSSM arrangerades 6-8.3.2020 av IF Åsarna i Lappfors, Pedersöre. På tävlingsprogrammet stod:
– Fre 6.8.2020 Sprint (F)
– Lö 7.8.2020 Individuell normaldistans (K)
– Sö 8.8.2020 Stafett
FSSM-veckoslutet bjöd på vackert väder, bra stämning, en publikvänlig bana och fina tävlingar.
Förhållandena och arrangemangen var, speciellt med tanke på vintern vi haft, alldeles utmärkta.
Ett stort tack till alla tävlande, supporters, föreningar, funktionärer, arrangörer och övriga som
möjliggjorde förbundsmästerskapen 2020!
FSSM 2020 resultat
FSSM mångsidigaste förening 2020 är Pargas IF
FSS belönade förbundets mångsidigaste förening vid FSSM i Lappfors 6-8.3.2020. Priset
“Mångsidigaste förening”, värt 500,00 €, går till den förening som erövrar flest placeringspoäng
under FSSM-helgen. Priset bör användas till ett idrottsligt ändamål som främjar den vinnande
föreningen genom träning, utbildning eller övrig idrottslig verksamhet.
Mångsidigaste förening 2020 är Pargas IF. Andra plats går till IF Femman, knappt före Borgå
Åkilles, som i sin tur placerade sig knappt före arrangörsföreningen IF Åsarna.
Se hela poängtabellen här.
FSSM i skidskytte i samband med Larsmo IF:s nationella tävling 14.3.2020
FSSM i skidskytte 2020 tävlas i samband med Larsmo IF:s nationella skidskyttetävling, Mellersta
Österbottens Biathlon Games, lördag 14.3.2020. Tävlingsform som arrangeras är Snabb
skidskytte.
Vid Larsmo IF:s nationella tävlingar står därmed även FSS-förbundsmästerskap och
-mästerskapsmedaljer på spel för tävlingssäsongen 2019-2020. Se ytterligare info om tävlingen
på L
 arsmo IF:s webbplats.
Medlemsföreningarnas årsrapport över verksamhet 2019
Finlands Svenska Idrott och dess medlemsförbund erhåller statsbidrag som idrottsfrämjande
organisationer. FSS är därmed skyldig att redovisa statistik över dels egen verksamhet, dels
verksamhet i medlemsföreningarna.

Årsrapporten över förverkligad verksamhet samt medlemsstatistik är obligatorisk för respektive
medlemsförening. En korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar till
samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder. Ju tillförlitligare statistikuppgifter vi får från
fältet, desto bättre förutsättningar har vi i fortsättningen att få optimalt verksamhetsbidrag från
staten och på så sätt upprätthålla vår verksamhet.
Årsrapporten över verksamhet 2019 fylls i på nätet, liksom tidigare år, genom FSI:s Lyyti-portal.
Uppgifterna bör lämnas in senast den 31 mars 2020. I samband med årsrapporten kan
medlemsförening även ange förändringar i kontaktpersoner med samma formulär. Uppgifterna
fylls i genom att klicka på länken: Å
 RSRAPPORT
Att alla medlemsföreningar fyller i uppgifterna har stor betydelse för våra
verksamhetsförutsättningar i framtiden.
FSS Vallaservice under återstående tävlingssäsong
FSS vallatrailer erbjuder vallaservice åt skidåkare från FSS-medlemsföreningar under ett tiotal av
säsongens värdetävlingar. Vallatrailerns säsongskalender samt direktiv hur skidåkare bör anmäla
sina skidpar finns på FSS webbplats under fliken T
 ävling > FSS vallaservice. Nyheter om
vallaservicen laddas dessutom alltid upp på nyhetssidan (=första sidan).
Återstående showtimes för vallaservicen 2019-2020 är vid
- Silvertrisse-finalerna i Taivalkoski 13-15.3 (bokningsdeadline 11.3)
- Junior-FM i Jyväskylä 21-22.3 (bokningsdeadline 18.3)
- Suomen Cup i Pyhäjärvi 28-29.3 (laddas upp på hemsidan senare)
- FM i Ristijärvi 3-5.4 (laddas upp på hemsidan senare)
Hiihtoliitto informerar
Gratis seminarium kring träning i uthållighetsidrott i Pajulahti 28.3
Liikuntatieteellinen Seura arrangerar ett öppet (och avgiftsfritt) seminarium kring coaching i
uthållighetsgrenar i Pajulahti, Nastola 28.3. Seminariet går att följa med även genom en gratis
live-stream. Tema på tillställningen är evidensbaserad coaching inom uthållighetsidrott. Mer info
och anmälan h
 är (deadline för anmälan 19.3).
Tuiskus Skidskolor
När våren närmar sig är det dags att byta skidorna till löpskor och fortsätta träning mot
sommaren. Som stöd för träningsverksamhet på barmark finns Hiihtoliittos Tuiskus skidskolors
Sommarpaket. Paketet innehåller direktiv för ledaren, stommen för 10 st träningspass samt
tillhörande material för deltagare. Paketet kostar 4 € per deltagande barn för föreningen.
Rekommenderat pris för skidskolan är 75 € per deltagare. Här mer info om Tuiskus skidskolor.
Undersökning - Milda vintrars inverkan på längskidåkningens grenkultur och
utövningsförutsättningar
Hiihtoliitto och Idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä Universitet genomför tillsammans en
undersökning för utreda hur skidåkningen som gren och hobby påverkats av de alltmer milda
vintrarna i landet. Utredningens resultat kommer att användas i Hiihtoliittos arbete kring

skidförhållanden och för att skapa en faktabaserad uppfattning av grenens förutsättningar idag
jämfört med tidigare. Enkäten (på finska) finns tillgänglig här.
Finlands Svenska Idrott informerar
Material från Finlands Centrum för etik inom idrotten (FCEI rf)
Finlands Svenska Idrott arbetar för en ren och trygg idrott i alla dess medlemsförbund. FSI har
som målsättning att all träningsverksamhet i dess medlemsförbund och tillhörande
medlemsföreningar sker på etiskt, moraliskt och socialt godtagbara hållbara grunder.
Ladda ned Finlands Centrum för etik inom idrotten (FCEI rf) flyer: Förbjudna substanser och
metoder i idrotten 2020 (PDF).
FSI:s På Samma Linje -projekt erbjuder föreningsstöd och föreningsutbildning
På Samma Linje - projektet arbetar för jämställdhet och likabehandling inom finlandssvensk idrott
samt för att förstärka den finlandssvenska idrottens färdigheter att motverka trakasserier inom
idrott. På Samma Linje (PSL) finns till som stöd och samtalspart om er förening är under ett
förändringsarbete. Stödet skräddarsys enligt behovet. Till exempel hjälper PSL föreningar i att
skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan, introducera verktyg för att kartlägga nuläge
vad gäller jämställdhet och mångfald samt genom att erbjuda skräddarsydda workshops enligt
behov.
Utbildning inom följande teman erbjuds:
1. Ökad normmedvetenhet och likabehandling
2. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
3. Öka mångfalden och inkludera nyanlända
4. Respekt inom idrott
5. Handlingsplan för att motverka mobbning och sexuella trakasserier
Mera info och kontaktuppgifter - h
 ttps://sammalinje.fi/
Påminnelser från förra nyhetsbreven
Ändringar i poängräkningen för skidåkningens föreningsklassificering
Reglerna för hur poängen till föreningsrankingen vid Silvertrissefinalerna 2019-2020 beräknas,
har ändrats. Ändringen gäller från och med Silvertrisse-finalerna i Taivalkoski 2020. Målsättning
med ändringen är att förenkla poängtävlingen mellan föreningar till en enskild tävling, för att
belöna bästa Silvertrisse-föreningar. Distriktsspecifik belöning kommer att upphöra. Hiihtoliittos
nyhet om poängräkningsändringen i sin helhet finns på Hiihtoliittos sidor. En tabell för hur
poängräkningen i föreningsrankingen 2019-2020 går till, går att se här.
Utbildning i snöproduktion
Hiihtoliitto och VuokattiSport arrangerar i samarbete en utbildningsmodul kring snöproduktion.
Vintersporternas snöomständigheter har varit ett ämnesområde som konstant lyfts upp under de
senaste åren. Eftersom vintrarna varierar stort från år till år kommer alternativa metoder att
skapa snöförhållanden att bli viktigare år efter år.
Bakgrunden till utbildningen är att förmedla kunskap inom snöproduktion runt om landet.
Utbildningen består av 2 x 2-dagars moduler (30-31.3 & 5-6.10) i Vuokatti samt 2 x 1-dags

tillfällen på deltagarnas egna orter. Mera information och noggranne innehåll finns på V
 uokattis
sidor.
Föreningarnas förhandlingsdagar 24-25.4.2020
Till kännedom för Hiihtoliittos medlemsföreningar: Hiihtoliitto arrangerar förhandlingsdagar för
sina medlemsföreningar inkommande vår fre-lör 24-25.4.2020 i Tallinn, på Hotell Radisson Blue
Sky. Färjan från Helsingfors avgår fredag kl 10.30 och återvänder till Helsingfors lördag kl 18.30.
Teman för förhandlingsdagarna är bl.a. (snö)omständigheter samt träningsverksamhet i
föreningar. Dessutom belönas föreningar som haft framgång i den nationella föreningsrankingen.
Program för förhandlingsdagarna och anmälningslänk hittas här, anmälningsdeadline 15.3.
I samband med förhandlingsdagarna diskuteras även potentiella nya medlemmar till Hiihtoliittos
grengruppers ledningsgrupper för perioden 2020-2022. Nya intresserade kandidater har
möjlighet att presentera sig och ge sitt godkännande för verksamhet i ledningsgrupperna.
Potentiella kandidater bör framföras till Hiihtoliitto senast 5.4, genom Hiihtoliittos sidor.
Hiihtoliittos tränar- och vallaklubbs seminarium 2-3.5.2020 i Pajulahti.
Hiihtoliittos tränar- och vallaklubb (Valmentaja- ja Suksihuoltajakerho) ordnar vårseminarium
2-3.5 i Pajulahti, Nastola. Utförligare information om tillställningen publiceras senare.
Hiihtoliittos tränar- och serviceutbildningar samt Ampumahiihtoliittos utbildningar
Hiihtoliitto ordnar under säsong 2019-2020 sammanlagt 11 tränarutbildningar för längdåkning
samt backhoppning och kombinerat. Kalendern för Hiihtoliittos tränarutbildningar hittas här.
Ampumahiihtoliitto har publicerat tidpunkter för tränarutbildningar inom skidskytte 2020. Ta en
titt på var och när du kan utbilda dig till skidskyttetränare på SAHL:s artikel:
---Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?
Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er
till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar
tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta ombudsmannen om er
förening önskar informera övriga skidande svenskfinland : w
 ilhelm.stenbacka@idrott.fi
Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
t.f. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

