FSS Nyhetsbrev September 2020
Hej !
Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidareförmedla
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 Närpes 19-21.2.2021
FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat
tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen i Närpes kommer att
arrangeras fre-sö 19-21.2.2021.
FSS Höstmöte i Närpes lördag 10.10.2020
FSS håller stadgeenligt höstmöte lördagen 10.10.2020 i Närpes, på den kommande vinterns
FSSM-ort. I samband med höstmötet arrangeras ett öppet seminarium kring två viktiga, aktuella
teman:
- Hiihtoliittos nya träningslinje, som publicerades under våren,
- Vallning och service fr.o.m. säsong 2020-2021 samt det eventuella förbudet mot
fluorvallor.
Kallelse till höstmötet kommer att skickas till FSS medlemsföreningar under vecka 38. I samband
med kallelsen kommer även anmälning och mera info om seminariet och dess program.
Välkommen till Närpes på höstmöte och vinteraktuellt seminarium!
FSS Skidtalang 2020 - lägeromgång nummer två 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. Återstående FSS Skidtalang-läger under 2020 är:
-

Solvalla 25-27.9, kontaktperson Maria Sundman, m
 aria.sundman@sipoo.fi,
(anmnälningsdeadline 16.9)
Norrvalla 2-4.10, kontaktperson Amanda Backman, a
 mandabackman96@gmail.com,
(anmälningsdeadline 18.9).

Lägerprogram och anmälningslänkar finns på F
 SS-sidor här.
Tävlingskalendern 2020-2021 publicerad
Hiihtoliitto har publicerat preliminära datum och tävlingsformer för vinterns huvudtävlingar (alla
FM-tävlingar, Silvertrissefinaler, Suomen Cup, Scandinavia Cup, FIS-tävlingar etc.). Bekanta dig

med listan över vinterns huvudtävlingar på Hiihtoliittos sidor. Alla huvudtävlingar finns även
synliga på den nationella tävlingskalendern h
 iihtokalenteri.fi. Observera att datumen och
tävlingsformerna i nuläget ännu är preliminära.
Hiihtokalenteri har fr.o.m. pågående vecka även uppdaterats med nationella tävlingar och
nationella långlopp. Tävlingsansökan för distriktstävlingar är öppen hela säsongen.
Tävlingskalendern för backhoppning och kombinerat publiceras under september.
Idrottsrörelsens #Seurasydän -kampanj under september
Den finländska idrottsrörelsens Seurasydän -kampanj (Föreningshjärta) lyfter återigen denna
höst upp idrottsföreningarnas betydelsefulla verksamhet. Kampanjen ger en möjlighet för både
föreningsaktiva och idrottsutövare att lyfta upp den egna föreningens viktiga roll inom finländsk
idrott och motion. Tisdagen 29.9 är det åter dags för Föreningskläddagen (=Seurapaitapäivä), en
dag då var och en uppmuntras att visa sitt föreningshjärta genom att under dagen bära sin
idrottsförenings kläder.
#seurapaitapäivä #föreningskläddagen #seurasydän #liityseuraan
Suomisport föreningstjänstens presentationstillfällen (webinarier) under hösten
Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som
portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén
utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform.
Olympiska Kommittén har lanserat S
 uomisport-föreningstjänsten, en tjänst skapad för digital
administration av idrottsföreningar. Längs med september ordnas webinarietillfällen (på finska)
där Suomisport-föreningstjänsten presenteras och där tjänstens olika delar introduceras. Är man
intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a.
evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att bekanta sig med tjänsten
genom webinarieserien. W
 ebinariernas tidpunkter, mer info och anmälning här.

Hiihtoliitto informerar
Tuiskus Sportskolor för höstens och vinterns träning
Hiihtoliittos Tuisku-produkter erbjuder färdiga grenspecifika träningspaket för barns skid- och
backhoppsskolor. Paketen innehåller färdiga planer för träningspass samt material till förfogande
för den beställande föreningen. Ledare behöver inte ha tidigare grenspecifik tränarerfarenhet från
skidsporterna.
Latukone-, Mäkikotka- och Lumitykki-sportskolorna erbjuder idrottsglädje till både
barmarksträning och snöträning. Vintersportskolorna inspirerar barn till vintersporterna och
Skabailut-guiden erbjuder ledare tips för glädjefyllda tävlingsstunder.
Paketen inklusive material kostar 3-8 € per deltagande barn för beställande förening.
Föreningarna kan själv prissätta Sportskolorna för deltagarna (rekommendationspris för t.ex.
vinterns Latukone-skola är 75 € per familj). M
 era info om Tuiskus Sportskola -produkterna här.

Finlands Svenska Idrott informerar
På samma linje -projektets slutseminarium 24.11
Den 24.11.2020 välkomnar vi er med på På samma linjes slutseminarium där projektets resa mot
en mer jämställd, normmedveten och inkluderande idrotts- och ungdomsverksamhet
sammanfattas. Under seminariet presenteras resultat, konkreta verktyg och metoder som
utvecklats under projektets gång. Dagen kommer att vara fylld av inspiration, nya idéer och
erfarenhetsutbyte för alla de som vill vara en del av förändringsarbetet och medverka för en
modern och framgångsrik idrotts- och ungdomsverksamhet. Mer information hittas här. Save the
date 24.11.2020!
FSI:s utbildning inom trakasserifri idrott
Tisdagen 8.9 publicerade FCEI (Finlands centrum för etik inom idrotten) sin forskningsrapport om
sexuella trakasserier inom tävlingsidrotten i Finland. Rapporten har väckt tankar och omfattande
diskussion inom idrottande Finland. Information om forskningen hittar ni bl.a. på FCEI:s sidor och i
Hufvudstadsbladet.
FSI:s På samma linje -projekt utbildar och föreläser föreningar inom trakasserifri idrott som
innehåller bl.a.:
- Vad är mobbning, sexism och sexuella trakasserier?
- Hur skapar man en trygg idrottsmiljö?
- Handlingssätt om någon blivit utsatt för sexuella trakasserier.
Bekanta dig med På samma linjes utbildningsutbud för föreningar här. Vi erbjuder även gärna
föreläsningar och workshops för arbete i förebyggande syfte, som är det som lönar sig att satsa
på. Passa även på att vara med i kampanjen #respektinomidrott för att ta ställning till en
trivsam, trygg och respektfull idrott och därmed fungera som exempel inom idrottande
Svenskfinland.
Vid frågor, k
 ontakta projektteamet som hjälper och svarar gärna på frågor. Mera info,
uppkommande tillställningar, kampanjer och workshops - https://sammalinje.fi/
Påminnelser från tidigare nyhetsbrev
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.
Priser, förhandsbeställning av säsongskort och annan info på:
http://www.jami.fi/harrastajat/hiihtotunneli
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.
Varje idrottare ansvarar själv för att egen FIS-kod är i kraft före anmälning till FIS-tävlingar.

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

