
FSS Nyhetsbrev juni 2021

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 ahrenberg@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du
inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.

SkidNÅID ordnar sommarskidskola 20-24.6.2021
SkidNÅID ordnar för tredje gången sommarskidskola för alla barn i åldern 10 – 13 år (2008-2011
födda) på Solvalla i Esbo.

Mera information hittar du här

FSSM i löpskytte

FSSM i löpskytte arrangeras 14.8.2021 av Larsmo IF. https://larsmoif.idrott.fi/category/skidskytte/

Träningshandboken Blåvita spåret

Träningshandboken för den finska längdskidåkningens riktlinjer för skidåkarens träning från
barndomen till toppnivån finns tillgänglig på FSS hemsida.

Träningshandboken hittar du här

Lunta ladulle - Olosuhdeseminaari  29.6.2021

Finlands Skidförbund arrangerar Lunta ladulle-Olosuhdeseminaari 29.6.2021 i Vuokatti.

Mera information hittar du här

Finlands Svenska Idrott informerar

Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om coronastöd från ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan av understöd för motions- och
idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under
coronapandemin. Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur och idrott samt
evenemangsbranschen som ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Mera information och ansökan hittar du här

UTBILDNINGARNA "ÖPPNA DÖRREN FÖR FLER" GER INfORMATION OM INKLUDERING AV BARN OCH

UNGA I IDROTTEN

Under augusti arrangerar Finlands Svenska Idrott virtuella utbildningar i att göra en mer
inkluderande miljö för barn och unga. Teman och tidpunkterna är följande:
Inkludering av barn och unga som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet med i idrotten

https://skidnaid.idrott.fi/traningsverksamhet/
https://larsmoif.idrott.fi/category/skidskytte/
https://fss.idrott.fi/blavita-sparet-finska-langdskidakningens-riktlinjer-for-skidakarens-traning-fran-barndomen-till-toppnivan/
https://img3.materialbank.net/NiboWEB/brandwind/showHTML.do?ticket=b10583200afadab5504c3bd00507c57d&met=1225984&page=1
https://minedu.fi/sv/-/coronastod-for-tryggande-av-motions-och-idrottsforeningars-verksamhet-kan-nu-sokas


18.8 kl.18.30-19.45
28.8 kl. 18.30-19.45
Inkludering av flickor med migrationserfarenhet
23.8 kl. 18.30-19.45
29.8  kl. 18.30-19.45

Mer information och anmälan hittar du här

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 kommunikationsansvarige
om er förening önskar informera övriga skidande i svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

Hälsningar,
Catherine Ahrenberg
sekreterare

https://www.lyyti.fi/reg/Oppna_dorren_for_fler?fbclid=IwAR38OTN-6RcfTmYMEQpxzx-8cQWCx_JCtVEe9E2tBQZBVXAuK3dBxdOkRtk
mailto:ahrenberg@idrott.fi

