
Nyhetsbrev i januari

Hej!

Här är senaste informationen från Finlands Svenska Sportskytteförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta infobrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer som kan ha
nytta av informationen.

SFS premierar idrottare i fem kategorier

Svenska Finlands Sportskytteförbund premierar idrottare i fem kategorier enligt följande: årets skytt,
årets herr- och damjuniorskytt i ISSF grenar och årets skytt och juniorskytt i icke ISSF grenar.

SFS medlemsföreningar ombeds att komma in med förslag för idrottare med goda tävlingsresultat under
år 2021. Ansökan bör vara sekreteraren tillhanda senast 20 februari 2022, per e-post:
ahrenberg@idrott.fi. Meritförteckning bör bifogas ansökan.

Ny verksamhetsledare för SFS

Per-Ole Lindell är ny verksamhetsledare för Svenska Finlands Sportskytteförbund. Lindell, eller bland
bekanta Pelle, är en meriterad huvudtränare och -ledare med gedigen erfarenhet från skidåkning-,
skidskytte-, och skytteverksamheten på nationell och internationell toppnivå. Lindell är hemma från
Kristinestad och har i tiden fostrats till en mångsidig uthållighetsidrottare i IF Länken. Numera är han
bosatt i Björneborg men kommer att synas i hela svenskfinland i skyttesammanhang under året.

Pelle nås bäst på telefon 0400525114 eller e-post per-ole.lindell(a)idrott.fi.

Sportskyttetorget

På förbundets webbsida finns ett pryltorg där man kan sälja och köpa begagnad utrustning torg.
Observera att sidan är öppen för alla och dina kommentarer blir offentliga.

Finlands Svenska Idrott informerar

Utbildningar för föreningar

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:
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Gjuterivägen 10 www.idrott.fi info@idrott.fi
00380 Helsingfors
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● Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättningar i vår idrottsverksamhet? (16.3.)
● Tillgänglig idrottsverksamhet – så alla hittar in (23.3.)

Nedan hittar ni länken till utbildningarna & anmälningen:

https://idrott.fi/idrott/projekt/vi-ocksa/utbildningar-2022/?fbclid=IwAR04pqdk5ZN-pHKU0bC6qjx0ZdZL7
n-H7-nqIbqKG0sAXEklEsndDSkQIVA

Kom igång med idrottsföreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan

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.

Under workshopen får du:

- Information om underlag och material som kan användas i arbetet och hur använda dem
- Tips på hur gå tillväga i arbetet
- Utbyta tankar och idéer med andra deltagare

Du hinner ännu deltaga den 22.2 kl.19-20. Du kan också delta även om du deltog i första Workshopen
26.1. Workshopen arrangeras digitalt via Zoom, Zoom länken är följande.

Anmälan senast dagen före. Anmäl med här. I samband med anmälan kan du ställa frågor som du
funderar på och skulle önska att diskuteras under tillfället.

Passa på att bjuda in även andra föreningsmedlemmar. Deltagande är avgiftsfritt.

Catherine Ahrenberg
sekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund
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