SFL tiedottaa 1/2019: Ohjeita, päivityksiä & AM Series
-haku
Tervehdys seuran yhteyshenkilö!
Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:

-

Uusi kausi on käynnissä – ohjeita lisenssin hankintaan ja kilpailuiden selaamiseen
Jäsenpalvelut ja -edut -sivu päivitetty
Puuttuuko seuraltanne sääntökirjat tai liiton banderolli?
Amateur Series -SM-karsintakilpailut haussa 3.2. saakka
Vahvistuksia aluevastaaviin, SFL:n hallitus järjestäytyi
TD-opas 2019 päivitetty

Uusi kausi on käynnissä – ohjeita lisenssin hankintaan ja kilpailuiden
selaamiseen
Uusi frisbeegolfvuosi on käynnistynyt! Uuden kauden kynnyksellä onkin sopiva aika
kerrata, missä jäsenyys-, lisenssi- ja vakuutusmyynti tapahtuu, ja mitä kautta liiton alaisiin
kilpailuihin pääsee ilmoittautumaan mukaan.
SFL:n nettisivuilla on julkaistu aihetta avaava artikkeli: https://frisbeegolfliitto.fi/
2019/01/15/uusi-kausi-on-kaynnistynyt-nain-hankit-lisenssin-taalta-loydat-liiton-kilpailut/
Olisi hienoa, jos pystyisitte tahoillanne levittämään myös tietoa näistä ohjeistuksista, jotta
eritoten uudet pelaajat pääsevät sujuvasti jo alkaneeseen kisakauteen kiinni.

Jäsenpalvelut ja -edut -sivu päivitetty
Jäsenseuroillemme suunnattu Jäsenpalvelut ja -edut -sivu on nyt päivitetty: https://
frisbeegolfliitto.fi/seurat/jasenpalvelut/
Vuoden alusta olemme mukana Olympiakomitean kautta Tuplaturva-vakuutuksessa.
Lisäksi jatkoimme mukana niin ikään Olympiakomitean kautta järjestyneessä musiikin
julkisen esittämisen sopimuksessa. Sopimuksessa mukana oleminen antaa liitolle ja
jäsenseuroille oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään liikunta-ja urheilutoiminnassa
sekä pienimuotoisissa oheistapahtumissa.

Puuttuuko seuraltanne sääntökirjat tai liiton banderolli?
Viime kaudella seuroilla oli mahdollisuus tilata jäsenistölleen jaettaviksi suomenkielisiä
sääntö- ja kilpailuoppaita (pdf: https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2018/01/
Frisbeegolfin-säännöt-ja-kilpailuopas.pdf). Mikäli seuranne ei ole vielä tilannut itselleen
vihkosia tai tarvitsee niitä lisää, olettehan yhteyksissä toiminnanjohtajaan
(toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi). Oppaat ja niiden toimitus seuroille ovat ilmaisia.
Lähetämme myös mieluusti seuroille tapahtumakäyttöön liiton banderolleja. Mikäli
seurallanne ei ole vielä banderollia, ja teillä on tiedossa tai suunnitelmissa alkavalle
kaudelle tapahtumia , niin olkaa yhteyksissä toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi.
Banderolli ja sen toimitus seuroille ovat niin ikään ilmaisia.

Kuva: SFL / Jaska Halttunen

Amateur Series -SM-karsintakilpailut haussa 3.2. saakka
Amateur Series -kilpailut on suunnattu amatöörien kärkitason- ja junioripelaajille. SMkarsintakilpailuissa jaetaan osallistumisoikeuksia junioreiden SM-kilpailuihin sekä
amatöörien SM-kilpailuihin. SM-karsintakilpailut tulee järjestää elokuun alkuun mennessä,
ja niiden myöntämisessä huomioidaan alueellinen kattavuus.
Lisätietoja ja linkki hakulomakkeelle: https://frisbeegolfliitto.fi/2019/01/07/amateur-seriessm-karsintakisat-haettavissa/

Vahvistuksia aluevastaaviin, SFL:n hallitus järjestäytyi
Aluevastaavatoiminnan tarkoituksena on alueellisen yhteistyön kehittäminen omalla
toimialueella sekä alueellisten AM-tourien koordinointi. Itäisellä alueelle on nimetty vuoden
alkajaisiksi aluevastaavat, Juuso Nenonen ja Antti Ylönen.
Kaikki aluevastaavat ja aluejako: https://frisbeegolfliitto.fi/liitto-ja-seurat/aluevastaavat/
SFL:n hallitus järjestäytyi eilen kokouksessaan. Hallituksen jäsenet sekä jäsenten
vastuualueet löytyvät: https://frisbeegolfliitto.fi/liitto-ja-seurat/yhteystiedot/

TD-opas 2019 päivitetty
SFL:n TD-opas on nyt päivitetty vuodelle 2019. Versio on päivätty 18.1.2019, ja on
mahdollista, että sitä vielä muokataan/päivitetään vuoden mittaan.
TD-oppaan löytää SFL:n nettisivuilta, ylävalikosta Kilpailutoiminta -otsikon alta sivulta
”Kilpailun haku ja järjestäminen”: https://frisbeegolfliitto.fi/kilpailun-haku-ja-jarjestaminen/

