
  

 
                    FSG INFORMERAR I DECEMBER 2018 
 
         Nu har vi snart julen här, och det är dags att summera ihop året som gått och se fram mot år 2019. I detta   
         brev hittar du information om: 

● Datum för vinterns och vårens händelser 
● Idrottspriser 2018 
● Statens föreningsstöd (seuratuki) 
● 500-klubben 
● Kurser, läger 
● Finlands Svenska Idrotts julkalendrar 

 
 
Tidningen Liv & Spänst, Nordens äldsta gymnastiktidning, tar gärna emot nya prenumeranter. 
Några föreningar prenumererar på tidningen för alla sina gymnastikledare, ett fiffigt sätt att för endast  
25 €/år sporra ledarna! Beställ gärna modellexemplar från kansliet. Du kan också via hemsidan göra en                               
prenumeration, eller läsa om tidningen på Facebook. 

 

                                   Har du frågor gällande FSG och gymnastik, ta kontakt med kansliet! 
                              Kansliet har julstängt 20.12.2018-6.1.2019. 
     
                                       Julhälsningar och önskan om ett Gott Nytt År 2019! 
   
        Baba Åkerberg, verksamhetsledare, 040-545 2260, baba@idrott.fi 
        Elin Blomqvist, kurskoordinator, elin@idrott.fi 
        Karolina Stenfors-Roiha, koordinator för redskapsgymnastik, karolina@idrott.fi 
        Lina Nyman, koordinator för estetisk truppgymnastik, lina@idrott.fi 
 

                               

 



 

 

                                    FSG – EVENEMANG VÅREN 2019     

 
 
          KURSER, IDÉ- OCH INSPIRATIONSDAGAR 
          Inspirationsdag för ledare inom familje- och barngymnastiken                12.1.2019   Vasa 
          AG steg 1, redskapsgymnastik                                                            18-20.1.2019   Vasa   
          Inspirationsdag barngymnastik                                                                 april 2019   Pargas   
          Inspirationsdag Strong Kids och Parkour                                       september 2019   Östra Nyland 
          Inspirationsdag barngymnastik                                                       september 2019   Österbotten 
          Inspirationsdag barngymnastik                                                       september 2019   Nyland 
  
          DOMARKURSER 
          Domarkurs redskap flickor, nivå 1                                                               9.2.2019  Helsingfors 
          Domarkurs redskap flickor, nivå 2                                                             10.2.2019  Helsingfors 
 
          GYMNASTIKLEDARENS STARTPAKET, GYMNASTIKSKOLA 
          Beställningskurser för föreningar, basgymnastik för barnledare  (se www.voimistelu.fi)   
  
          LÄGER 
          Träningsläger redskapsgymnastik flickor och pojkar                            11-13.1.2019  Kuortane   
          FSG-ringen estetisk truppgymnastik                                                         2-3.2.2019  Norrvalla, Vörå   
          Top Team träningsläger redskap flickor                                                  7-10.3.2019  Vierumäki 
          Sommarläger för redskapsgymnaster   
          Top Team träningsläger redskap flickor                                               29.8-1.9.2019  Kuortane 
 
          FÖRBUNDSMÄSTERSKAP    
          FSGM redskap mångkamp och lagtävling                                   4-5.5.2019  Vasa 
          FSGM i estetisk truppgymnastik och jumpajippo                                       11.5.2019  Jakobstad   
  
          ALLMÄNNA MÖTEN   
          Vårmöte                                                                        30.3.2019  Närpes   
 
 
 
  
                     Se närmare www.fsg.fi 
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                                        IDROTTSPRISER 2018 
 

        Det har igen blivit dags att nominera era kandidater till årets idrottspriser 2018. Som tidigare år kan man   

        nominera kandidater till samtliga kategorier; Årets skola i rörelse, Ungdomspriset, Årets tränare, Årets  

        förening och naturligtvis den anrika bragdmedaljen. Nomineringstiden pågår mellan 19.11 och 10.12.2018.   

        Läs mer om de olika priskategoriernas kriterier nedan och nominera din kandidat eller kandidater på   

        adressen https://idrott.fi/idrott/idrottspriser-2018/ 

   
 
                                                                PRISKATEGORIER 
 
       Bragdmedaljen 
       Bragdmedaljen kan tilldelas en finlandssvensk idrottare, ledare, aktion, idrottshändelse eller idrottsgärning.   

       Bragdmedaljen tilldelas inte endast beroende på eventuella medaljer och framgångar i nationella och/eller   

       internationella tävlingar. En idrottsbragd kan vara ett starkt engagemang och en mångårig satsning som   

       varit till stor förmån för idrott på svenska i Finland. Kan fås två gånger. 

 
      Ungdomspriset 
      Ungdomspriset kan tilldelas en idrottare som representerar någon av Finlands Svenska Idrotts   

      medlemsförbund. Pristagaren skall vara mellan 15-20 år (det år man fyller 20 år). Idrottaren bör ha varit  

      framgångsrik på nationell och/eller internationell nivå under året. Priset kan fås endast en gång. 

 
      Årets tränare 
     Tilldelas en finlandssvensk tränare med mångårig aktiv tränarverksamhet. En tränare som har engagemang   

     på bred bas och som är en ambassadör för idrottsformen. 

 
      Årets förening 
     Tilldelas en finlandssvensk förening som ”lever i tiden”, med innovativ och en välskött verksamhet. Priset   

     kan tilldelas en förening för ett bra gjort sektionsarbete med stor bredd och/eller juniorverksamhet. 

 
     Årets Skola i rörelse 
     Tilldelas en aktiv skola som på ett mångsidigt sätt involverar både lärare och elever i arbete med att öka den   

     fysiska aktiviteten i skolvardagen. 
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Idrottsföreningar: Nu är det dags att ansöka om statens föreningsstöd (seuratuki) 
 
Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att ge barn och unga fler motions- och                           
idrottshobbyer samt för att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion. Lokala,                     
registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott kan nu ansöka om understöd. 
Ansökningstiden pågår mellan 12.11 och 14.12.2018. Mera om ansökningsförfarandet här:                   
https://minedu.fi/sv/understoden/understod/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seur
atuki- 

  

            *************************************************************************************** 

 

                                DOMARKURSER I REDSKAPSGYMNASTIK 
Nivå 1 och 2 på svenska, 9-10.2.2018, Helsingfors 

  

            Finlands Gymnastikförbund ordnar i samarbete med FSG domarkurser i kvinnlig   
          redskapsgymnastik nivå 1 och 2 på svenska i februari Helsingfors. 

          Dessa kurser är de sista kurserna som ordnas på svenska denna “domarcykel”. Kurserna   
          ordnas om tillräckligt många deltagare anmäler sig. Det går att delta i båda kurserna på  
          samma veckoslut. Kurserna hålls av Karolina Stenfors-Roiha. Kom ihåg att anmäla er senast 26.1.2019! 

          Anmälan till kurserna sker rakt till Finlands Gymnastikförbund (Voimisteluliitto) via Hoika   
          anmälningsprogrammet (www.voimistelu.fi). 

          Domarkurs nivå 1 på svenska, Kvinnlig AG 9.2.2019, Helsingfors 

          Domarkurs nivå 2 på svenska, Kvinnlig AG, 10.2.2019, Helsingfors 
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        Finlands Svenska Idrott kommer att inleda ett nytt utvecklingsarbete under namnet “Professionell coaching   
      som komplement till fysisk träning”. Där kommer vi i samarbete med Positive Solutions, ett professionellt   
      coachingföretag, samla en tränargrupp på ca. 16 tränare över grengränserna. De som deltar gör det frivilligt  
      och bör ha en stark vilja att utvecklas i sin roll, ett öppet sinne och stor nyfikenhet. Att delta i utbildningen   
      är kostnadsfritt för tränaren och föreningen som kommer att bli valda. 
 
      Utbildningen startar med en heldag i januari 2019 och fortsätter med halva dagar/kvällar under våren 2019   
      och utbildningen beräknas vara klar innan midsommaren 2019. Närmare tidtabell presenteras senare. 
I     utbildningen får du som tränare  
 

● lära dig om coachingens kärnkompetenser i praktiken (ICF). 
● en TotalSDI kartläggning– vem är jag som tränare och vem är min adept? Hur jobbar vi                               

på bästa möjliga sätt tillsammans? 
● lära dig vilket språk din adept talar? Hur kan du som tränare kommunicera så effektivt                             

som möjligt? 
● lära dig ett coachande ledarskap i praktiken. 
● lära dig hur man sätter upp ändamålsenliga mål och delmål samt hur man gör                           

nulägesanalyser. 
● möjlighet till individuell mentorcoaching med en professionell coach.  
● nätverka med andra tränare och utbyte av erfarenheter. 

 
      Närstudietillfällena består av både teori och praktik. Deltagarna får göra praktiska övningar på varandra,   
      men även hemma tillsammans med sin adept mellan närstudietillfällena. 
      Av dig som deltar förväntar vi oss att du har en adept att träna på. Att du har tid och en inre vilja att  
      utvecklas som tränare. Ett engagemang och öppet sinne för vad det kan innebära i din personliga  
      utveckling. 
      https://idrott.fi/idrott/utbildning-for-tranare/   
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             I år erbjuder Finlands Svenska Idrott hela tre stycken olika julkalendrar riktade till olika   
          målgrupper; Julkul för barn och unga, Julstyrka för vuxna samt Sträck och böj för seniorer. Vi vill att ni   
          skall ta vara på tiden inför jul genom att vara aktiva och hålla kroppen i gång.  
 
          Genom våra julkalendrar vill vi inspirera till rörelseglädje. Julkalendrarna finns på tre olika spellistor på   
         YouTube och genom att prenumerera på julkalendern får du varje dag en länk till din e-post. Sedan är det  
         bara att följa länken, titta på filmen, lyssna på instruktionerna och göra efter.  
 
         Beställ Finlands Svenska Idrotts julkalendrar på:  www.idrott.fi/julkalendrar2018 
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