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SFL tiedottaa 8/2019: SM-kisajärjestäjät valittu, muutos suomisportissa, haku 
naisjaostoon käynnissä, OKM:n seuratuen haku käynnissä 17.12. asti 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö! 


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- SM-kisajärjestäjät vuodelle 2020 on valittu

- Päivitys SFL:n alaisen kilpailun TD:n vaatimuksiin

- Huom! Muutos Suomisportissa

- Haku naisjaostoon käynnissä 30.11. saakka

- OKM:n seuratuen haku päättyy 17.12.


SM-kisajärjestäjät vuodelle 2020 on valittu 

Vuoden 2020 SM-kilpailuiden järjestäjätahot ja paikkakunnat on nyt valittu. Järjestäjähaku 
päättyi 20.10.2019. Viimeisen kahden vuoden tapaan vuonna 2020 järjestetään yhteensä 
seitsemät eri SM-kilpailut.


Päävastuulliset järjestäjätahot ja kisapaikkakunnat vuonna 2020 ovat:


- 11.-14.6.2020 Frisbeegolfin SM-kilpailut — Masterit, Frisbeegolfseura 7k, Turku

- 4.-5.7.2020 Sekaparifrisbeegolfin SM, Joen Liitokiekko, Joensuu

- 1.-2.8.2020 Frisbeegolfin SM-kilpailut — Juniorit, Ähtärin Urheilijat, Ähtäri

- 6.-9.8.2020 Frisbeegolfin SM-kilpailut (MPO, FPO), Natural Born Disc Golfer, Sipoo

- 14.-16.8.2020 Frisbeegolfin SM-kilpailut — Amatöörit, Oulun frisbeeseura, Oulu

- 29.-30.8.2020 Parifrisbeegolfin SM-kilpailut, Puskaputtaajat, Laukaa

- 12.-13.9.2020 Joukkuefrisbeegolfin SM-kilpailut, Lohjan Liitokiekkoilijat, Lohja


SFL pidättää oikeudet muutoksiin.  
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Päivitys SFL:n alaisen kilpailun TD:n vaatimuksiin 

Liiton syyskokouksessa käsiteltiin lisenssi- ja jäsenmaksujen vahvistamisen yhteydessä 
kokousaloite SFL:n alaisten kilpailuiden td-henkilöstön vaatimuksiin liittyen. Kokouksessa 
päätettiin tehdä hallituksen esityksen mukaisesti muutoksia käytäntöön. 


Aiemmin SFL:n kilpailussa td-henkilöstöön kuuluminen on edellyttänyt voimassaolevaa 
SFL:n kilpailulisenssiä sekä PDGA:n Certified Official -sääntökoetta. Jatkossa SFL:n 
vaatimukset td:lle ovat voimassaoleva PDGA-jäsenyys ja sääntökoe. Huomioitavaa 
on, että kilpaileminen ja pelaaminen SFL:n alaisissa kilpailuissa vaatii kuitenkin 
edelleen kilpailulisenssin. Pelkkänä td:nä (= eli ei pelaa itse SFL:n alaisissa kilpailuissa) 
toimimiseen riittää kuitenkin PDGA-jäsenyys.


Suomalaiselle pelaajalle SFL:n kilpailulisenssi vaaditaan kaikkiin SFL:n alaisiin kilpailuihin. 
Lisenssikauden PDGA-jäsenyys sisältyy SFL:n kilpailulisenssin hintaan, ja liitto tilaa/uusii 
sen lisenssikaudelle voimaan pelaajalle Suomisportin lisenssioston jälkeen (0-9 päivän 
viive). PDGA-jäsenyyden ostaminen suoraan PDGA:lta ei vaikuta SFL:n lisenssin 
hintaan.


Huom! Muutos Suomisportissa 

Suomisportiin on tehty muutos, joka rajaa jäsenmaksuissa seuran hinnaksi määriteltävää 
summaa. Muutoksen myötä summa voi olla joko 0 € tai yhtä suuri tai suurempi kuin 1,5 €. 
Huomioittehan tämän muutoksen. 


Muutos on päivitetty myös jäsenseuran jäsenmaksujen luomista varteen tehtyyn 
ohjeeseen: https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/ss-jäsenohje-2020.pdf 


Haku naisjaostoon käynnissä 30.11. saakka 

SFL:n Naisjaoston toimikausi on päättymässä, ja jaosto hakeekin nyt innokkaita toimijoita 
mukaan toimintaansa. 


https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2019/10/ss-j%C3%A4senohje-2020.pdf
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Naisjaosto tukee toiminnallaan liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa yhtenä 
tavoitteena on kasvattaa nais- ja tyttöharrastajien määrää vuosi vuodelta. Tätä tavoitetta 
tukeakseen Naisjaosto muun muassa kerää ja jakaa tietoa harrastajilta ja seuroilta 
erilaisista tavoista, miten naisia saadaan lisää mukaan toimintaan. Lisäksi Naisjaosto 
koordinoi valtakunnallista Lady Tour -kilpasarjaa.


Lisätietoa hausta ja linkki hakulomakkeelle: https://frisbeegolfliitto.fi/2019/11/06/haku-
sfln-naisjaostoon-kaudelle-2020-21-on-avoinna/ 


OKM:n seuratuen haku päättyy 17.12. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on 
tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen 
organisoidun liikunnan kehittämiseen liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa.


Seuratukea voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät, paikalliset rekisteröityneet 
yhdistykset. Tukea voi hakea työntekijän palkkaukseen tai toiminnan kehittämiseen.

Pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tukea voi hakea enintään 
kahdelle vuodelle. Tuen hakeminen tapahtuu Suomisportissa. 


Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2019/11/12/okmn-seuratuen-haku-
kaynnissa-12-11-17-12-2019/ 


Seuratiedotteet liiton nettisivuilla 

Toimitamme jäsenseuroillemme seuratiedotteita noin kerran kuussa sähköpostitse 
seurojen yhteyshenkilöille. Tiedotteet kerätään myös Seuratoiminta-valikon alle kohtaan 
”Seuratiedotteet” liiton nettisivuilla. Jaattehan tietoa ajankohtaisista asioista eteenpäin 
seurassanne aktiivisesti.
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