
Nyhetsbrev i april 2022

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 mästerskaps- och 100 års jubileumstävlingar 8.-10.7.2022 i Ingå

Tävlingsinbjudan i gevär, pistol och rörligt mål hittar du HÄR

Jubileumstävlingarna blir en fest för hela skyttefamiljen.

Också hagelmästerskapen ordnas samtidigt på samma bana. Tävlingsinbjudan kommer senare.
Grenarna i hagel på lö-sö är N - Trap och A - Trap, Skeet, N - skeet, 50 lerduvor i alla grenar för att
tävlingarna ska hinna genomföras på två dagar. På lördag efter tävlingarna blir det festtal, prisutdelning
samt festmiddag som ingår i anmälningsavgiften för alla deltagare. Utöver de vanliga mästerskaps-
medaljerna och 100-års minnesmedaljerna delas ut ett hederspris till bästa skytt i varje gren. En skild
mera exakt  information om festtävlingarna sänds skillt till alla föreningar senare. Före tävlingarna
ordnas ett tvådagars läger 7.-8. för de bästa skyttarna. Skyttarna får en personlig inbjudan till lägret.

Påminnelser från tidigare medlemsbrev

Kom ihåg att fylla i årsrapporten över verksamhet 2021

Finlands Svenska Idrott och dess medlemsförbund erhåller statsbidrag som idrottsfrämjande
organisationer. SFS är därmed skyldig att redovisa statistik över dels egen verksamhet, dels verksamhet
i medlemsföreningarna.

Årsrapporten över förverkligad verksamhet samt medlemsstatistik är obligatorisk för respektive
medlemsförening. En korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar till samtliga
tjänster och den service förbundet erbjuder. Ju tillförlitligare statistikuppgifter vi får från fältet, desto
bättre förutsättningar har vi i fortsättningen att få optimalt verksamhetsbidrag från staten och på så
sätt upprätthålla vår verksamhet.

Årsrapporten över verksamhet 2021 fylls i på nätet. Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken:
ÅRSRAPPORT

Minnesmedalj

Inför Svenska Finlands Sportskytteförbund rf:s 100 års jubileumsår 2022, så har förbundet framställt en
minnesmedalj. Föreningarna kan premiera välförtjänta personer med medaljen. Medaljerna kan beställas
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kostnadsfritt från förbundet.

Föreningarna kan beställa medaljerna genom att meddela antalet medaljer man önskar sig samt
leveransadress till Sportskytteförbundets sekreterare via e-post: ahrenberg@idrott.fi

Finlands Svenska Idrott informerar

Uppdatera din kunskap om antidoping med webbutbildningen “Rent spel, är bäst”

Utbildningen är avsedd för idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer för att kontrollera
sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dessa frågor. Utbildningens innehåll
baseras på Världsantidopingkoden som trädde i kraft 1.1.2021. Att gå igenom utbildningen tar cirka 35
minuter. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man genomfört utbildningen.
Utbildningen kan även göras på mobila enheter.
Webbutbildningen hittas här

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

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. Utbildningen tar ca 1–1,5 h att gå igenom.
Webbutbildningen är gratis och finns på finska, svenska och engelska.

Webbutbildningen hittas HÄR

Infobank om anpassad motion och paraidrott

På våra nätsidor hittar ni nu en infobank fullmatad med information om anpassad motion och paraidrott.
Där får ni som förening tips och idéer om hur ni kan utveckla er verksamhet så att fler kan delta och
känna sig inkluderade.

Kolla in de nya nätsidrona här: https://idrott.fi/idrott/anpassad-motion/

Mvh.

C.A.

Catherine Ahrenberg
förbundssekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund
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