NÅID Friidrott infobrev 1/2017
Hej,
året har inletts med omväxlande slask och kyla, medan andra har åkt till lite varmare breddgrader för
att träna. Året för med sig en del nyheter, varav den första är detta infobrev som vi kommer att skicka
ut till föreningarna 4-6 gånger/år. Avsikten med infobrevet är att informera om aktuella händelser och
ärenden inom distriktet. Här kommer det första av dem med info om kommande utbildningar, läger,
stipendier och bifogat också den preliminära tävlingskalendern för årets distrikts- och regiontävlingar.
Utbildning
Nästa barnledarutbildning är inplanerad att gå av stapeln i april och också en
föreningstränarutbildning är på kommande. Ni kan redan anmäla er till föreningstränarutbildningen
(petra.stenman@idrott.fi) så startar utbildningen senast då tillräckligt många anmält sig. Om ni har
behov av barnledarutbildning i er förening, hör av er till SFI:s sportchef Petra Stenman eller NÅID
tränarchef Tanja Taipale, så försöker vi hitta en geografiskt lämplig plats för utbildningen. Tanken är
att barnledarutbildningen i vår skulle gå i huvudstadsregionen (Esbo/Helsingfors) och i höst i Pargas
men givetvis utbildar vi där det finns behov. Mer info om utbildning hittar ni på SFI:s webbplats i och
med att det är SFI som koordinerar dessa. Anmälan till utbildningarna sker också alltid via SFI.
Läger
FG1 i Pajulahti för 1999-2002 födda går av stapeln 10.-12.3. Hoppas vi får flera deltagare än vad det
skulle ha blivit till höstens läger som sedan blev inhiberat. Till FG1-lägret är uttagningskriteriet Aklassresultat i F/P15 eller B-klassresultat i D/H17, men även motiverade idrottare som inte uppnått
resultatgränsen är välkomna med så långt lägerplatserna räcker till. (Lägerinbjudan här i samma epost.)
En del av er har kanske hört att det funnits planer på att till en del slå ihop NÅID:s och ÖID:s FG1-läger
till ett ”mini SFI-läger” för att försäkra oss om att deltagarantalet hålls högt och att grengrupperna blir
tillräckligt stora så att vi har möjlighet att satsa på grenspecifik träning under lägren. Dessa tankar och
planer har nu blivit verklighet och det första gemensamma lägret kommer att ordnas uppe i
Österbotten våren 2018. Så hösten 2017 håller vi alltså ännu till i Pajulahti.
FG2 i Pojo för 2003-2004 födda ordnas 17.-18.3. Häck, längd och diskus är grenarna på vårlägret och
som tidigare har vi inga resultat- eller motsvarande gränser utan det är intresse och motivation som är
avgörande. Även lägerinbjudan till FG2-lägret inklusive anmälningsanvisningar här i samma e-post.
Stipendier
Deadline för stipendieansökan år 2017 är följande:
idrottarstipendier 30.4.
tränarstipendier 15.8.
I det här skedet vill vi bara informera om deadlines i och med att de varierat lite från år till år. Alla stöd
kommer i år att betalas ut då ansökningstiden gått ut, med andra ord kommer tränarna högst
antagligen att få sina stipendier i efterskott. Noggrannare anvisningar för anhållan i nästa infobrev.

Ärevarvet
Ärevarvet firar i år 35-års jubileum och distriktet siktar igen högt; målsättningen för årets insamling är
140 000€, vilket skulle vara ett nytt distriktsrekord.
Infotillfällen kommer att ordnas enligt följande:
14.2 kl. 19 Rosso, Kyrkslätt: Sjundeå IF, Helsingfors IFK, Esbo IF, Virkby Start, Hangö IK, Kyrkslätt IF.
Anmälningar senast söndagen 12.2!
18.2 kl. 10.00 Tenala sportstuga: Tenala IF, Skogby IK; kl. 11.30 Bromarf sportstuga: IF BromarfPojkarna
22.2 kl. 19.00 Ingå (plats meddelas senare): Ingå IF
1.3 kl. 18.30 Kimito (plats meddelas senare): Kimito SF, Pargas IF, Åbo IFK, Nagu IF. Anmälningar
senast måndagen 27.2!
2.3 kl. 18.30 Akilles klubblokal, Borgå: Borgå Akilles, IF Sibbo-Vargarna, Liljendal IK, Lovisa Tor, IF
Pernå-Kamraterna. Anmälningar senast tisdagen 28.2!
*tidpunkt och plats öppen: IF Raseborg
Anmälningar till infotillfällen och frågor gällande ärevarvet kan riktas till Glenn Lignell,
glenn.lignell@ifraseborg.fi eller 0400-986074.

med NÅID-hälsningar,
Hilding Wikner
hilding.wikner@kotiportti.fi, 0400-704728
verksamhetsledare

Tanja Taipale
tanja.taipale@idrott.fi, 044-2021887
tränarchef

2017 Preliminär tävlingskalender, distrikts- och regiontävlingar
datum

tävling

ort

ålder

9.4

Regionmästerskap i landsväg

Karkkila

14-vuxen

29.4

Regionmästerskap i terräng, F/P-terräng

Esbo/Alberga

9-vuxen

9.5

Regionmästerskap I landsvägsgång

Tusby

17-vuxen

25.5

NÅID F/P-stafetter

Pargas

9-15

7.6

Föreningsligan del I (f.d. Vattenfall)

Esbo/Alberga

11-17

17.6

NÅID F/P-mångkamp

Kyrkslätt

9-15

17.-18.6

Regionmästerskap i mångkamp

Riihimäki

17-vuxen

26.-27.6

Regionmästerskap i stafett

Tusby

17-vuxen

11.7 och 13.7 Regionmästerskap H/D

Nummela

vuxen

26.-27.7

Regionmästerskap D/H19, D/H17

Myrbacka

17-vuxen

29.7

NÅID F/P-mångkamp

Pargas

9-13

9.8

Föreningsligan del II (f.d. Vattenfall)

Sibbo

11-17

12.-13.8

SFIM

Borgå

15-vuxen

19.-20.8

NÅID F/P-dagarna

Esbo/Alberga

9-15

19.-20.8

SFIM i mångkamp

(öppen), Österbotten

15-vuxen

30.8

SFI-seriens distriktsfinal

2.9

Föreningscupens finaler (f.d. Vattenfall) Esbo, Sastamala, Alajärvi, Säkylä 11-17

6.9

Regionmästerskap i hinder

Vanda/Sandkulla

17-vuxen

öppen

SFI-seriens final

Mariehamn

17-vuxen

öppen

Regioinmästerskap 10 000m

17-vuxen

