SFL tiedottaa 3/2020: Ohjaajakoulutustarpeiden kartoitusta ja kesäkuun
toimintaa
Tervehdys seuran yhteyshenkilö!
Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:

-

Kartoitamme Ohjaaja 1 -koulutustarpeita jäsenseuroissamme
Liiton ohjeistukset kilpailunjärjestäjille, pelaajille ja seuratoimijoille 1.6. alkaen
Liiton kevätkokous 15.6.2020 Helsingissä ja etäyhteyksien välityksellä
Seuran yhteystiedot ajan tasalle

Kartoitamme Ohjaaja 1 -koulutustarpeita jäsenseuroissamme
Suomen frisbeegolfliiton koulutusjaosto, Suomen frisbeegolfkouluttajat (SFK), järjestää
vuosittain ohjaajakursseja kysynnän perusteella. Vuonna 2020 järjestämme Ohjaaja 1
-kursseja tarpeen mukaan.
Ohjaaja-kurssin järjestäminen:

- Toteutuakseen kurssilla on oltava minimissään kahdeksan (8) osallistujaa
- Kurssille tarvitaan luokka tai joku muu tila, jossa pidetään koulutuksen luento-osuus,
sekä avoin kenttä (kurssin harjoitteita varten) ja frisbeegolfkoreja tai frisbeegolfkenttä
(harjoitteet, säännöt ja pelin kulku)
Lisätietoja koulutussisällöistä: https://frisbeegolfliitto.fi/koulutus-koulutusjarjestelma/
Seurojen koulutustarpeiden kartoittaminen:
1. Pyydämme seuroja kartoittamaan oman jäsenistönsä tarpeensa ohjaajakoulutukselle
(= kuinka monta tänä vuonna koulutukseen osallistumisesta kiinnostunutta henkilöä
seurassa on).
Huom! Kiinnostuneiden henkilöiden määrä seuroissa voi olla vähemmän kuin edellä
mainittu kahdeksan (8) osallistujaa. Tässä vaiheessa kartoitamme koulutuksesta
kiinnostuneiden määrää eri seuroissa ja sitä kautta alueellisesti. Tarpeiden pohjalta

koulutuksia pyritään organisoimaan eri alueilla siten, että järjestettäviin koulutuksiin on
tervetulleita eri seurojen jäsenet.
2. Lähettäkää kootusti tieto/arvio oman seuranne ohjaajakoulutustarpeista
(henkilömäärä) nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piiroselle:
leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi. Toivomme ilmoituksia viimeistään 7.6.2020.
3. Koulutusjaosto laatii saatujen ilmoitusten perusteella Ohjaaja 1 -kurssikalenterin
vuodelle 2020.

Liiton ohjeistukset kilpailunjärjestäjille, pelaajille ja seuratoimijoille
1.6. alkaen
SFL:n hallitus julkaisi viime viikolla ohjeet kilpailuiden järjestämiseen ja niihin
osallistumiseen sekä muuhun seuratoimintaan liittyen. Ohjeistukset ovat voimassa
toistaiseksi. Kilpailutoimintaa pystytään jatkamaan 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin.
SFL jatkaa edelleen tilanteen seuraamista. Mikäli epidemiatilanne ja sen myötä
viranomaisohjeistukset muuttuvat, muutetaan niiden pohjalta myös liiton ohjeistuksia.
Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/05/20/liiton-ohjeistukset-kilpailunjarjestajillepelaajille-ja-seuratoimijoille-1-6-alkaen-valmistuneet/

Liiton kevätkokous 15.6.2020 Helsingissä ja etäyhteyksien
välityksellä
Suomen frisbeegolfliiton siirretty sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 15.6.2020 klo
18 Helsingissä. Kokouksen pitopaikka on on Vuosaaren Urheilutalon kabinetti (pienempi
kokoustila), osoitteessa Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki.
Lisäksi kokoukseen voi yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian
leviämisen rajoittamiseksi poikkeamiseen annetun poikkeuslain nojalla osallistua
etäyhteydellä. Suosittelemme jäsenistöllemme kokoukseen osallistumista
ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä.

Kokoukseen on käytössä ennakkoilmoittautumismenettely 11.6.2020 klo 13 saakka.
Lisätietoja kokouskutsusta: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/05/27/sfln-saantomaarainenkevatkokous-15-6-2020-helsingissa/

Seuran yhteystiedot ajan tasalle
SFL:n jäsenseurojen yhteystietoja on lueteltu perinteisesti liiton verkkosivuilla
Jäsenseurat-osiossa. Osiota päivitetään tarpeen mukaan. Jos haluatte päivittää omalta
osaltanne seuran tietoja (yhteyshenkilö, seuran sähköposti/Facebook-sivu tai -ryhmä jne),
olkaa yhteyksissä liiton toiminnanjohtajaan (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).
Jäsenseura-sivusto: https://frisbeegolfliitto.fi/jasenseurat/

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.
Mikäli toivotte seuratiedotteita toimitettavaksi jatkossa eri osoitteeseen, päivittäkää
yhteystieto liiton toiminnanjohtajalle (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).

