SFL tiedottaa 4/2020: Kesälomajärjestelyt liiton palveluissa, päivitetty
koronaohjeistus ja muuta ajankohtaista
Tervehdys seuran yhteyshenkilö!
Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:

-

Kesälomajärjestelyt liiton palveluissa
Päivitetty koronaohjeistus 1.7.2020 alkaen
Sääntöön 804.02 C kaudelle 2020 liitetty huomautus
Ryhmä junioritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
Syksyn varustekassihaku 30.6.-21.7.2020
Ohjaaja 1-kurssi Oulussa — ilmoittautuminen sulkeutuu 5.7.
Liiton kevätkokouksen 2020 päätöksiä
Olympiakomitean KEKE-koutsi — vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
Salon SM-viikko siirtyy vuoteen 2022

Kesälomajärjestelyt liiton palveluissa
Liiton toiminnanjohtaja on kesälomalla 4.-19.7.2020 välisenä aikana.
Loman aikana toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluvien akuuttien asioiden osalta (muun
muassa lisenssiasiat, kilpailuhakemukset) yhteydenottoihin vastaa nuoriso- ja
koulutuskoordinaattori Leo Piironen (050 330 0685, leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).
Liiton kaikki yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://frisbeegolfliitto.fi/yhteystiedot/

Päivitetty koronaohjeistus 1.7.2020 alkaen
Liiton koronavirusohjeistus on päivitetty. Päivitetty versio on voimassa 1.7.2020 alkaen.
Ohjeeseen tehdyt päivitykset on korostettu dokumentista keltaisella.
Ohje löytyy koronavirusta koskevalta infosivulta: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/

Sääntöön 804.02 C kaudelle 2020 liitetty huomautus
Kilpailunjohtaja – olethan huomannut PDGA:n International Program Guideen tälle
kaudelle tulleen lisäyksen?
Sääntöön 804.02 C on liitetty kaudelle 2020 huomautus:
Enintään 10 metrin etäisyydellä mandosta tulee olla drop zone. Jos mandolla ei ole drop
zonea enintään 10 metrin etäisyydellä, tulee mandolle hakea poikkeuslupa Tour
Managerilta.
Tämän muutoksen tarkoitus on välttää joutumasta palaamaan heittämään uudestaan
edelliseltä heittopaikalta, joka voi olla joissain tapauksissa jopa 100 metrin päässä.
Huomautus löytyy International Program Guidesta (s. 11): https://www.pdga.com/pdgadocuments/international/international-program-guide

Ryhmä junioritoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
SFL:n jäsenseuroille teetettiin huhti-toukokuun aikana junioritoiminnan kysely. Kyselyn
tuloksiin voi tutustua täällä: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/06/16/sfln-juniorikyselyn-2020tuloksia/
Kyselyn lopuksi seuroilla oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan junioritoiminnasta
kiinnostuneiden Facebook-ryhmään. Ryhmä toimii junioritoiminnan kohtaamispaikkana,
jossa jaetaan vinkkejä junioritoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.
Mikäli haluat mukaan, laita liittymispyyntö ryhmään (Facebook-ryhmä: SFL:n
junioritoiminta), tai vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä Suomen frisbeegolfliiton nuorisoja koulutuskoordinaattoriin Leo Piiroseen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).

Syksyn varustekassihaku 30.6.-21.7.2020
Varustekassi on liiton toimintamuoto, jonka tarkoituksena on tukea jäsenseurojen
toimintaa liiton vision painopistealueiden mukaisesti. Seura voi hakea varustekassia
itselleen esimerkiksi junioritoimintaan liittyvän projektin toteutusta varten.
Kassit myönnetään harkinnanvaraisesti. Päätökset myönnöistä tekee liiton hallitus.
Hakemuksia arvioidaan suunnitelman kattavuuden perusteella sekä sen mukaan, miten
hyvin suunnitelma tukee liiton vision toteutumista.
Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/06/30/sfln-varustekassit-syyskaudenhaku-30-6-21-7/

Ohjaaja 1-kurssi Oulussa — ilmoittautuminen sulkeutuu 5.7.
Suomen frisbeegolfkouluttajat järjestää vuoden ensimmäisen Ohjaaja 1-kurssin Oulussa.
Kurssi järjestetään viikonloppuna heinäkuun toisella viikolla 11.-12.7.2020 Virpiniemen
liikuntaopistolla. Ilmoittautuminen kurssille sulkeutuu 5.7.2020.
Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/06/22/sfk-ohjaaja-1-kurssioulussa-11-12-7-2020/

Liiton kevätkokouksen 2020 päätöksiä
Liiton siirretty kevätkokous järjestettiin maanantaina 15.6.2020 Helsingissä sekä
etäyhteyksien välityksellä. Sääntömääräisten asioiden — toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen — lisäksi kokouksen
esityslistalla oli erilaisia sääntömuutoksia liiton sääntöihin sekä erillisten
kurinpitosääntöjen hyväksyminen.
Lisätietoja: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/06/22/liiton-kevatkokouksen-2020-paatoksia/

Olympiakomitean KEKE-koutsi — vinkit ympäristövastuulliseen
seuratoimintaan
Osana urheiluyhteisön yhteistä Vastuullisuusohjelmaa, on Olympiakomitea luonut
urheiluseurojen käyttöön oman Kestävän Kehityksen valmentajan, KEKE- koutsin.
Työkalun on tarkotus tarjota seuratoimintaan sopivia, ympäristöystävällisiä
toimintavinkkejä. Sivulta löytyy myös KEKE-koutsin pikatesti, jonka avulla voi testata
kuinka ympäristöystävällinen oma seura on.
Lisätietoja: https://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi-vinkit-ymparistovastuulliseenseuratoimintaan/

Salon SM-viikko siirtyy vuoteen 2022
Vuodelle 2021 kaavailtu Salon SM-viikko on päätetty siirtää vuodella eteenpäin, vuoteen
2022. SFL oli suunnitellut osana vuoden 2021 SM-viikkoa järjestettäväksi pituusheiton
SM-kilpailuja. Tiedotamme jatkosuunnitelmista pituusheiton SM-kilpailuiden suhteen
niiden varmistuessa.
Lue lisää: https://frisbeegolfliitto.fi/2020/06/11/salon-sm-viikko-siirtyy-kesaan-2022/

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).

