FSS Nyhetsbrev oktober 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.
FSS 100
Förberedelserna inför jubileumssprinten på Olympiastadion 18.2.2022 framskrider planenligt.
Utförligare tävlingsinfo publiceras i nästa nyhetsbrev.
Mer information hittar du här
FSS service och Vuokatti Ski service inleder samarbete angående slipning av skidor
Mer information hittar du här
Suomen Hiihtoliitto (SHL)
Viktig information från Hiihtoliitto hittar du här.
FSS höstmöte 30.10.2021
FSS håller stadgeenligt höstmöte lördagen den 30 oktober 2021 kl. 11.00 i Vargbergets
Fritidscentrum, Vargbergsvägen 150, Närpes.
Föreningsträff 3, 28.10.2021 online
FSS arrangerar 28.10.2021 kl. 20.00 “FSS föreningsträff 3” via zoom.
Tema: Tävlingsregler sett ur idrottarens synvinkel
Föreläsare: Mattias Skog
Varje år sker det små förändringar i tävlingsreglerna. I den här träffen får vi ta del av vad som
hänt på regelfronten. Det finns också många regler som varit länge i kraft men som tävlande
kanske inte känner till. TD:n jobbar för att skapa så jämlika förhållanden och förutsättningar som
möjligt för alla. Här får du veta hur en TD jobbar före, under och efter en tävling och vad som är
viktigt att känna till som tävlande och även viktig information till tävlingsarrangörer. Tillfället är för
såväl tävlanden, arrangörer av tävlingar, men också andra skidintresserade.
Du deltar i träffen via följande länk:

Join Zoom Meeting
https://idrott-fi.zoom.us/j/6503963557?pwd=WGozOTJBUExnMXZ0VWZBc1JJQml4Zz09
Meeting ID: 650 396 3557
Passcode: 7Khfdt
TD-skolning

Finlands Skidförbund arrangerar internationell TD-skolning på FIS-nivå via distansutbildning
6-7.11.2021.
Finlands Skidförbund arrangerar TD-repetitions skolning på distans 30-31.10.2021.
TD-grundkurs i B-nivå arrangeras vid behov. Regionerna bör anmäla behovet av skolning i
B-nivå till undertecknad.
TD-grundkurs i C-nivå är möjligt att genomföra via webbutbildning.
Mattias Skog
mattias.skog@multi.fi
+358 44 721 8373
Mera information om skolningen hittar du här:
https://hiihtoliitto.fi/lajit/maastohiihto/td-toiminta/.
Påminnelser från tidigare medlemsbrev
FSSM 2022 4-6.3.2022
FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat
tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen i Närpes arrangeras

4-6.3.2022.

Finlands Svenska Idrott informerar
Vem deltar i er verksamhet – kartläggning
Finlands Svenska Idrott har tillsammans med Finlands Paralympiska kommitté och
Liikuntatieteellinen Seura påbörjat Vi också -projektet. Syftet med projektet är att främja
jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller
långtidssjukdom.
Mer information 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 kommunikationsansvariga
om er förening önskar informera övriga skidande i svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

Hälsningar,
Catherine Ahrenberg
sekreterare

