FSS NYHETSBREV I JUNI-JULI 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.

Rullskidningstävling 23.7.2022 på Åland
IF Åland skidning arrangerar rullskidningstävling, Getaloppet 23 Juli på Åland.
Mer information HÄR

Rullskidningstävling 13.8.2022 i Terjärv
IF Åsarna arrangerar rullskidningstävling Horsehill race 13.8.2022 i Terjärv.
Mer information HÄR

FSSM i löpskytte
FSSM i löpskytte arrangeras 16.-17.7.2022 på Ingå skjutbanan.
Mer information HÄR

FSS läger III 28.7-3.8.2022 på Solvalla
FSS arrangerar tredje lägret för FSS & ÖID/NÅID träningsgrupper på Solvalla 28.7.-3.8.2022. Sista
anmälningsdag är 15.7.2022 kl. 12.00.

Anmäl dig HÄR

Skidtalangläger 2-4.9.2022 på Solvalla
FSS skidtalangläger arrangeras 2-4.9.2022 på Solvalla.
Mer information HÄR

Skidtalangläger 9-11.9.2022 på Norrvalla
FSS skidtalangläger arrangeras 9-11.9.2022 på Norrvalla.

Mer information HÄR

Suomen Hiihtoliitto informerar
Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du HÄR

Finlands Svenska Idrott informerar
Webbkurs om förebyggande av våld och trakasserier inom idrottsföreningar finns nu på svenska.
Kursen vänder sig till tränare, anställda och frivilliga inom idrottsföreningar. Under kursen får du
lära dig om att förebygga och ta itu med våld mot barn inom idrottsföreningsvärlden.
Som tränare spelar du en viktig roll i att stödja barns välmående. Syftet med kursen är att ge dig
fler verktyg i din viktiga roll. Kursen tar drygt en timme att utföra och språkalternativ är svenska,
finska och engelska. I slutet av kursen hittar du en länk som gör det möjligt att ladda ned allt
material och de instruktioner som refereras till under kursens gång. Du får även ett intyg för
godkänd kurs. Webbkursen är skapad av Befolkningsförbundet.
Webbkursen hittar du via följande länk: https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/
Trevliga lärostunder!

Delta i Finlands Svenska Idrotts jämställdhets- och likabehandlingsarbete
Har du önskemål om åtgärder som kunde tas upp för ett aktivt jämställdhets- och
likabehandlingsarbete inom Finlands Svenska Idrott? Du kan fylla i denna länk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbr6-OfyltbYVbqw4YAlfKl6NikYIvi9lN08BYTMnkbgi
cQ/viewform dina idéer, vi hör gärna!
Finlands Svenska Idrott har en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor och aktivt ger input till verksamheten. Vill du vara med i arbetsgruppen?
Anmäl dig med via länken
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbr6-OfyltbYVbqw4YAlfKl6NikYIvi9lN08BYTMnkbgi
cQ/viewform

Aktiv året om
Under år 2022 vill Finlands Svenska Idrott och Folkhälsan uppmuntra till rörelse året om. Därför
samarbetar vi i år kring motionskampanjen “Aktiv året om”. Under kampanjmånaderna mars, juni
och november räknar vi motionspoäng. Ett motionspoäng motsvarar 30 minuter motion. All fysisk
aktivitet räknas, också vardagsmotionen (t.ex. trädgårdsarbete, snöskottning, vedhuggning). Det
behöver inte vara 30 minuter i sträck, man kan plussa ihop motionsminuter under dagen.
Välkommen med!
Läs mer om kampanjen: https://idrott.fi/motion/motionskampanj-aktiv-aret-om/

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,

förbundssekreterare
Finlands Svenska Skidförbund

