FSS Nyhetsbrev Augusti 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.
FSS Skidtalang 2020 - anmälningsdeadline för de första lägren närmar sig
FSS ordnar Skidtalangläger för unga skidare ca. 11-13 år under barmarkstid. Lägren är öppna för
alla FSS-åkare. Tanken med skidtalanglägren är att lära barnen grunderna i skidträning, ha kul
på skidor och framför allt att få nya kompisar från andra föreningar. Målsättningen är att de unga
skidåkarna inspireras till att fortsätta inom skidåkning.
FSS ordnar Skidtalangläger på Norrvalla i Vörå och på Solvalla i Esbo. Alla läger börjar på fredag
eftermiddag och avslutas vid lunch på söndag. Lägerprogram och anmälningslänkar finns på
FSS-sidor. Skidtalang-lägren under 2020 är huvudsakligen ämnade för juniorer födda 2007, 2008
& 2009. Tidpunkterna för FSS Skidtalang-läger under 2020 är:
Solvalla, kontaktperson Maria Sundman, maria.sundman@sipoo.fi
28 – 30.8 (anmälningsdeadline 19.8)
25 – 27.9 (anmnälningsdeadline 16.9)
Norrvalla, kontaktperson Amanda Backman, amandabackman96@gmail.com
4 – 6.9 (anmälningsdeadline 21.8)
2 – 4.10 (anmälningsdeadline 18.9).
Finlands Svenska Idrotts föreningsstöd - ansökan öppen fram till 15.8
Föreningsstöd kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar
idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund). Även i år prioriterar Finlands Svenska
Idrott ansökningar där flera föreningar ingår för att öka samarbetet över föreningsgränserna och
stöda utvecklingen av föreningsverksamheten. Ansökningstiden för föreningsstödet är 15.6-15.8.
Mera info och ansökningslänk här.
För mera information:
Arto Sirviö, Idrottschef
arto.sirvio@idrott.fi, +358400 595 432
Finlandssvenska skidstiftelsen lediganslår föreningsstöd
Finlandssvenska skidstiftelsen lediganslår några föreningsstöd på 2000 € / år och för max 3 år.
Föreningsstödet är ämnat för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet i FSS
medlemsföreningar samt för att rekrytera fler barn och unga med i skidsporten, med avsikten att
på lång sikt utöka antalet skidåkare, såväl motionärer som elitskidåkare. Se mera info och
kontaktuppgifter gällande Finlandssvenska skidstiftelsens föreningsstöd i denna artikel på FSS
webbplats. Observera att skidstiftelsens föreningsstöd bör ansökas senast 31.8.2020.

Skidnåid bjuder in till träningsdag i Pargas 6.9
SkidNÅID ordnar en tränings- och föreläsningsdag i Pargas, vid Finby, på söndagen den 6.9.2020
i samarbete med P
 argas IF Skiteam, som samtidigt inviger den nya rullskidbanan på ca. 2,5 km.
Dagen består av en teknik/taktik betonad träning på förmiddagen och en träningstävling på
eftermiddagen. Mellan träningarna ordnas föreläsning. Träningsdagen är riktad för juniorer i
åldern 8-20-år, föräldrar och föreningstränare. H
 ela inbjudan, dagsprogram och anmälning
(deadline 30.8) hittas här.
För att bekanta dig med Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt (NÅID) Skidsektions övriga planerade
verksamhet under sensommaren och hösten 2020, styr till S
 kidnåids websidor. Planen innehåller
bl.a. flera träningsläger för distriktets skidåkare.
Skidtunneln i Jämi informerar om “tunnelsäsongen” 2020(-2021)
Idrottsföreningen Jämin Jänne, som numera ansvarar för drivning och skötsel av skidtunneln i
Jämi, öppnar skidtunneln lördagen 26.9 kl 9. Det finns möjlighet att inhandla säsongskort till
tunneln, som är i kraft 26.9.2020-28.2.2021. Nu kan man förhandsbeställa säsongskortet till
kampanjpris.
Priser, förhandsbeställning av säsongskort och annan info på:
http://www.jami.fi/harrastajat/hiihtotunneli
Ampumahiihtoliitto erbjuder sina utbildningstillfällen gratis för kvinnliga deltagare
Ampumahiihtoliitto (Sahl) arbetar genom sitt jämställdhetsprojekt för att utöka antalet kvinnliga
ledare och tränare i dess medlemsföreningar. För att förverkliga denna målsättning, erbjuder Sahl
sina steg 1- och steg 2-tränarutbildningar gratis för kvinnliga deltagare. Tanken är att utveckla
könsfördelningen bland grenens tränar- och funktionärpool så att den motsvarar könsfördelning
bland skidskyttande juniorer och ungdomar (vilken är nära 50-50). En annan målsättning är att
utöka antalet tränare och ledare inom sporten överlag i Finland.
Ampumahiihtoliittos utbildningstidtabell 2020
Hiihtoliitto informerar
Säsong 2020-2021 licenser och FIS-koder tillgängliga
Hiihtoliittos t ävlingslicenser, Skipasser och F
 IS-koder för inkommande tävlingssäsong är
tillgängliga för inhandlande. Alla licensprodukter inhandlas via S
 uomisport. Den nationella
tävlingslicensen bör vara inhandlad och i kraft före man anmäler sig till säsongens första tävling.
Genom att inhandla FIS-koden senast 31.8 försäkrar man sig om att FIS-koden är i kraft inför
kommande vinter. (Varje idrottare ansvarar själv för att egen FIS-kod är i kraft före anmälning till
FIS-tävlingar.)
Deadline för ansökan av nationella tävlingar 31.8
Tävlingsansökan för nationella tävlingar vintersäsongen 2020-2021 och för rullskidtävlingar
under barmarkssäsongen är öppen fram till 31.8. Ansökan för nationella skidtävlingar och
rullskidtävlingar görs på Hiihtokalenteri.

Sommartävlingar och vintertävlingar (bl.a. FM och nationella cup-tävlingar) i backhoppning och
kombinerat bör göras senast 31.8. Ansökningsblanketten för tävlingar i dessa grenar hittas här.
Säsong 2020-2021 licens- och tävlingssäsong har börjat 1.6. Hiihtoliitto publicerar
kalenderstommen för tävlingssäsong 2020-2021 i augusti, enligt plan under vecka 33. Datum för
FM-tävlingar publiceras enligt plan under veckorna 34-35.
Finlands Svenska Idrott informerar
Idrottspodden - alla avsnitt ute
Finlands Svenska Idrott producerade under maj-juni 10 stycken idrottsaktuella podcastavsnitt där
Henrika Backlund och Wilhelm Stenbacka tillsammans med inbjudna gäster diskuterat
intressanta, även svåra teman inom och runtomkring idrott. Idrottspodden har tacklat bl.a.
elitsatsning, coachingskultur, uthållighetsidrott, soffpotatisar och pengaflöden inom finländsk
idrott.
Alla 10 avsnitt har släppts ut längs med sommaren. I drottspodden är exempelvis en perfekt
träningskompis att lägga på i hörlurarna under sommarens löppass och långlänkar.
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
Kontaktuppgifter, mera info, uppkommande tillställningar och workshops - https://sammalinje.fi/
Påminnelser från vårens nyhetsbrev
Hiihtoliittos nya “träningsdoktrin” - Suomalainen Latu
Hiihtoliitto och Forskningscentrum för tävlings- och toppidrott (KIHU) har sammanfattat en
gemensam linjedragning för finländsk skidåkningsträning. Linjedragningen går på finska under
namnet “Suomalainen Latu -Tieto ja Taito. Sisu.” o
 ch publicerades i samband med Hiihtoliittos
tränar- och vallaklubbs vårseminarium 2.5. Avsikten med denna träningsdoktrin är att binda ihop
och sammanfoga finländsk skidåkningsträning på alla nivåer från barn- och ungdomsidrott till
internationell elitnivå under en gemensam nationell träningslinje. En annan målsättning är att
genom ett heltäckande träningssystem uppdatera den finländska skidåkningsgträningen till att

besvara de idrottsliga krav grenen ställer idag. Den färska “träningsdoktrinen” finns än så länge
tillgänglig enbart på finska.
Suomalainen Latu - Tieto ja Taito. Sisu är tillgängligt på Hiihtoliittos sidor. Presentationer,
PDF-slides och annat material relaterat till publikationen som presenterats vid tränar- och
vallaklubbs vårseminarium 2.5 f inns uppladdat här. Allt material är avsett för den finländska
skidåkningen, alltså är de öppet tillgängliga för föreningar, idrottare och tränare.
Hiihtoliittos tränar- och serviceutbildningar samt Ampumahiihtoliittos utbildningar
Hiihtoliitto ordnar bl.a. tränarutbildningar (på finska) för längdåkning samt backhoppning och
kombinerat. Kalendern för Hiihtoliittos tränarutbildningar h
 ittas 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 sidor:
---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
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

