
Nyhetsbrev i juni-juli 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, rörligt mål och trap hittar du HÄR

Jubileumstävlingarna blir en fest för hela skyttefamiljen.

Mästerskapen  i N - och A- Trap ordnas samtidigt som gevär och pistol på samma bana.
Tävlingsinbjudan finns på hemsidan. Det är ingen anmälningsavgift till jubileumstävlingarna. Tyvärr är
det inte möjligt att ordna Skeet mästerskapen samtidigt. Skeet tävlingarnas datum och plats meddelas
senare.

På lördag skjuts N-Trap 50-100 duvor beroende på deltagarantal, eftersom vi skjuter på 1 bana. På
söndag skjuts A-Trap 50-100 duvor beroende på deltagarantal, för också där skjuter vi på 1 bana. Vi
börjar skjuta båda dagarna kl:09.00.

På lördag efter tävlingarna blir det jubileumsfest med festtal, prisutdelning från dagens tävlingar samt
festmiddag. Festmiddagen ingår för alla tävlingsdeltagare men alla ska anmäla sig skilt till den.
Anmäl er och eventuell avec till 100 års jubileumsmiddagen senast 29.6.2022 på adressen
lyyti.in/sfs100, separat inbjudan finns HÄR.

Utöver de vanliga mästerskaps- medaljerna och 100-års minnesmedaljerna delas ut ett hederspris till
bästa skytt i varje gren. Före tävlingarna ordnas ett tvådagars läger 7.-8. för de bästa skyttarna i gevär
och pistol. Skyttarna får en personlig inbjudan till lägret.

SFS vårmöte 31.3.2022

Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.;s höll vårmöte 31.3.2022.  På vårmötet faställdes förbundets
verksamhetsberättelse 2021 samt bokslut 2021. I mötet deltog 5 representanter med fullmakt och 5
övriga närvarande.

Dokument och material från vårmötet hittas HÄR
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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
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

Webbkurs om förebyggande av våld och trakasserier inom idrottsföreningar finns nu på svenska
Nu finns Du är inte ensam tjänstens webbkurs Förebyggande av våld och trakasserier inom
idrottsföreningar 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.

Trevliga lärostunder!
https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/
@väestöliitto #respektinomidrott

Svenska Finlands Sportskytteförbund sfs.idrott.fi 0207309290 (växel)
Gjuterivägen 10 www.idrott.fi info@idrott.fi
00380 Helsingfors

https://www.lyyti.fi/reg/arsrapport2021
http://www.idrott.fi


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-OfyltbYVbqw4YAlfKl6NikYIvi9lN08BYTMnkbgicQ/vie
wform 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-OfyltbYVbqw4YAlfKl6NikYIvi9lN08BYTMnkbgicQ/vie
wform

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/

Mvh.

C.A.

Catherine Ahrenberg
förbundssekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund
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