Kilpailuilmoittautumisissa huomioitavaa
Seuroja pyydetään muistuttamaan kilpailijoitaan ja kilpailijoiden huoltajia, että kilpailukalenterin kautta
ilmoittauduttaessa ja ilmoittautumista maksettaessa on erittäin tärkeää palata maksupalvelusta takaisin
ilmoittautumissivulle joko odottamalla muutaman sekunnin ajan, että automaattinen ohjaus siirtää takaisin
tai klikkaamalla maksupalvelussa olevaa Takaisin kauppiaan sivulle -painiketta. Ilmoittautuminen voi
muuten jäädä maksamaton-tilaan ja poistua automaattisesti järjestelmästä muutaman tunnin kuluttua.
Kuitti ja vahvistus ilmoittautumisesta tulee automaattisesti sähköpostiin ilmoittautumisen onnistuttua.
Kilpailulisenssin voimassaolo päivittyy järjestelmään ja ilmoittautuminen mahdollistuu n. kolmen tunnin
kuluessa lisenssin ostosta.

Kokeilukilpailut syksy 2021
Syksyn kokeilukilpailujen ohjeita on
päivitetty lisätiedoilla uusimman VLjaoksen kokouksen jälkeen …
Lue lisää.

Urheilijoiden valmennus- ja
harjoitteluapurahojen haku
2022 käynnissä
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
vuosittain urheilijoille verottomia
valmennus- ja harjoitteluapurahoja
valtion talousarvion rajoissa. Haku on
käynnissä 15.11.2021 klo 16:15
saakka.…
Lue lisää.

Täydennyshaku vakio- ja

latinalaistanssien kilpailut
Vakio- ja latinalaistanssien
kilpailukalenteri on päivitetty vuodelle
2022. Vakio- ja latinalaistanssijaos avaa
täydennyshaun vapaina oleville
kilpailupäiville.
Lue lisää.

Tervetuloa
syyskokouspäivään!
Syyskokouspäivänä 28.11.2021
järjestetään kolme jäsenkokousta: klo 10
alkava vakio- ja latinalaistanssien
kilpailusääntömuutoksia käsittelevä
jäsenkokous, klo 11 alkava rock'n'swing tanssien kilpailusääntömuutoksia
käsittelevä jäsenkokous ja klo 13 alkava
sääntömääräinen syyskokous.
Kokouskutsut ovat ladattavissa tuttuun
tapaan Jäsenkokoukset -sivulla. …
Lue lisää.

Seuratuen hakuinfoa
Vuoden 2022 seuratuen hakuaikana on
marraskuu 2021. Tukea ja sparrausta
hakemuksiinne saatte liiton
seurakehittäjältä. Lue myös vinkit
palkkaushankkeeseen …
Lue lisää.

Valmentajaklinikka:
Urheilijan fyysisen
suorituskyvyn kehittäminen
Fyysisen suorituskyvyn kehittyminen on
fyysisten suorituskykyominaisuuksien voima, kestävyys, liikkuvuus ja taidot kehittymistä. Suomen Valmentajat ja TE3
Oy järjestävät yhteistyössä aiheesta

valmentajaklinikkakoulutuksen
kymmenellä paikkakunnalla.
Lue lisää.

Turvallinen seuratoiminta webinaari 5.11.2021
Suomen Olympiakomitea järjestää koko
urheiluyhteisölle avoimen ja
maksuttoman Turvallinen seuratoiminta webinaarin. Webinaarissa käsitellään
epäasiallisen käytöksen, kiusaamisen ja
häirinnän ennaltaehkäisyä sekä
tapauksiin puuttumista urheilun ja
liikunnan parissa.
Lue lisää.

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi turvallisen
harrastus- ja
urheiluympäristön avuksi
Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi
kutsuu kaikki ohjaajat ja valmentajat
mukaan rakentamaan yhä turvallisempaa
harrastus- ja urheiluympäristöä! …
Lue lisää.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta?
Löydät lähetetyt jäsentiedotteet
Jäsenseurojen sisäisiltä sivuilta, salasana
seura.
Lue lisää.

