
FSS NYHETSBREV JANUARI 2022
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.

NÅIDM 5.2. i Pargas

NÅIDM arrangeras 5.2.2022 kl 11:00, Finby skidstadion invid Archipelagia Golf, Finbyvägen 89,
21600 Pargas. Mer information här

ÖIDM 5-6.2.2022 i Nykarleby

ÖIDM arrangeras 5-6.2.2022
Mer information här: https://hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/05-02-2022-oidm-avattu

FSS 100 - Sata sprint 18.2.2022

Förberedelserna inför jubileumssprinten, som nu fått namnet Sata Sprint framskrider enligt
planerna. Anmäl dig senast 13.2.2022. Mer information här

FSSM 2022 i skidskytte 19-20.2. i Larsmo

Mer information finns på Larsmo IF:s hemsida:
https://larsmoif.idrott.fi/mellersta-osterbottens-biathlon-games/

Suomen Hiihtoliitto informerar

Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du här

FSSM 2023-2024

FSS styrelse faställde på senaste styrelsemöte (17.1) att bevilja Pargas IF arrangörskap för FSSM
2023 och för år 2024 valdes IF Minken.

Föreningspris i samband med FSSM 2022 i Närpes

Tävlingen mellan föreningarna som instiftades 2019 och går under namnet “Den mångsidigaste
förening” kommer även i år att ordnas.
I de individuella klasserna 3,2,1,1,1,1,1 (alltså alla som kommer i mål får åtminstone 1poäng)
Stafetterna 6,4,2,1,1,1,1 (inga blandlag räknas med och inga lag som avbryter efter nån sträcka.

Priset till segrande föreningen är 500€.

https://pifskiteam.idrott.fi/tavlingar/naidm-2022/
https://hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/05-02-2022-oidm-avattu
https://fss.idrott.fi/sata-sprint-18-2-2022
https://larsmoif.idrott.fi/mellersta-osterbottens-biathlon-games/
https://img3.materialbank.net/NiboWEB/brandwind/showHTML.do?ticket=cd9ba501d3117329ac834b8b2fd41f2a&met=1347578&page=1


Övrig info

FSS styrelsemöte 17.1. rekommenderar styrelsen att pokaler inte delas ut i klasserna 14 år och
äldre. Helst andra priser t.ex. varupriser. (obs! detta är endast en rekommendation).

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 arrangeras 4-6.3.2022 i

Närpes. Mer information på IF Kraft hemsida här.

Längdskidningens TD-post

Längdåkningens TD-post. Mer information hittar du här

Finlands Svenska Idrott informerar

Teknikkurser i skidåkning

Finlands Svenska Idrott arrangerar under vintern 2022 teknikkurser i längdåkning för vuxna.
Kurserna är uppbyggda på mångsidiga teknikövningar samt tekniktillämpningar i olika terränger.
Genom att delta på teknikkurs i skidåkning har du möjlighet att utveckla flytet, balansen, rytmen,
farten och fröjden i din skidteknik. Samtidigt lär du dig nyttiga teknikövningar samt får personlig
feedback på din teknik av våra skidåkningsexperter.

Mer information här: https://idrott.fi/teknikkurser-i-skidakning-under-vinter-2022/

Gör er verksamhet mer tillgänglig

I mars ordnas utbildningar som riktar sig till förenings ledare, tränare och hjälpledare som vill

utveckla verksamheten till en mer öppen verksamhet så att alla, oberoende funktionsförmåga,

känner sig välkomna och kan delta självständigt eller med hjälp av en assistent.

Utbildningarna heter:

Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättningar i vår idrottsverksamhet? (16.3.)

Tillgänglig idrottsverksamhet – så alla hittar in (23.3.)

Jag önskar att ni kunde föra ordet vidare i förbundet via era nätverk/nyhetsbrev osv!

Nedan hittar ni länken till utbildningarna & anmälningen:

https://idrott.fi/idrott/projekt/vi-ocksa/utbildningar-2022/?fbclid=IwAR04pqdk5ZN-pHKU0bC6qjx0Z

dZL7n-H7-nqIbqKG0sAXEklEsndDSkQIVA

—------------------------------------

http://www.kraftskidor.fi/fssm-2022/
https://fss.idrott.fi/app/uploads/sites/119/2021/10/td-postia-27.10.2021.pdf
https://idrott.fi/teknikkurser-i-skidakning-under-vinter-2022/


Föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan- En 60 minuters workshop

Från och med år 2022 förutsätts av idrottsföreningar som ansöker om Finlands Svenska Idrotts

föreningsstöd att har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.

Vi erbjuder nu två 60 minuters korta workshopar, som hjälp för att påbörja en jämställdhetsplan.

Workshoparna arrangeras via Zoom och är interaktiva.

Vi arrangerar två tillfällen 26.1 kl.19-20 eller den 22.2 kl.19-20. Workshopen arrangeras digitalt via

Zoom, Zoom länken är följande. Anmäl gärna med men det passar också att droppa in utan anmälan.

I samband med anmälan kan du ställa frågor som du funderar på och skulle önska att diskuteras

under tillfället. Deltagande är avgiftsfritt.

—------------------------------------------------------

Visa att du att du förbinder dig till ansvarsfull träning genom att genomföra ansvarsfull tränare

-nätutbildning

På Olympiska kommitténs webbkurs för ansvarsfulla tränare får du bekanta dig med ansvarsfull och

bra träning och lära dig hur du främjar en fysiskt, mentalt och socialt säker verksamhetsmiljö. Genom

att genomföra kursen visar du att du förbinder dig till ansvarsfull träning. Denna kurs är avsedd för

alla ledare och tränare som är verksamma inom idrott och motion. Kursen tar ca 1–1,5 h att gå

igenom. Webbkursen är gratis. Kursen finns på finska, svenska och engelska.

Kursen hittas 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
Finlands Svenska Skidförbund

mailto:ahrenberg@idrott.fi

