Friidrottsläger 2017 - 2018
Här kommer en översikt på läger som ordnas för ÖID – friidrottande ungdomar under kommande
träningsår. Längst ner kommer också en teckenförklaring.

Årsklockan:
Oktober
2 – 4.10

Framtidsgruppens skolläger, läger 1

Vörå

7 – 9.10

SISU 2017-2019, första lägret

Kuortane

SFI 7-tusan, läger 1

Kuortane

November
2 – 5.11

10 – 12.11 Framtidsgruppens läger, läger 1
Vörå/B-hallen
- FG1 (2000-2004) har fre-sö, FG2 (2005-2006) har lö-sö.
13 – 15.11 FG-skolläger, läger 2

Vörå

17 – 19.11 ANMJ-leirit 1

Kuortane

December
Januari
4 – 7.1

SFI 7-tusan, läger 2

Kuortane

12 – 14.1 Framtidsgruppens läger, läger 2
Vörå/B-hallen
- FG1 (2000-2004) har fre-sö, FG2 (2005-2006) har lö-sö.
15 – 17.1 FG-skolläger, läger 3

Vörå

19 – 21.1 ANMJ-leirit 2

Kuortane

Februari
Mars
12 – 14.3 FG-skolläger, läger 4

Vörå

23 – 25.3 Framtidsgruppens läger, läger 3
Vörå+B-hallen
- FG1 (2000-2004) har fre-sö, FG2 (2005-2006) har lö-sö.
- FG1 har tillsammans med NÅIDs framtidsgrupp, så det blir ett ”mini
SFI-läger”

Mars/April
29.3 – 1.4 SFI 7-tusan, läger 3

Kuortane

20 – 22.4 SISU-läger, läger 2

Pajulahti

Maj
7 – 9.5

FG-skolläger, läger 5

18 – 20.5 ANMJ-leirit 3

Vörå
Kuortane

Juni
8 – 10.6

SISU-läger, läger 3

Kuortane

Eventuellt ordnar ÖID-friidrott ett sommarläger (juni eller juli) också, alternativt
åka iväg på grenkarnevalernas läger?
Teckenförklaring:
FG-läger = Framtidsgruppens läger, ordnas fre-sö för idrottare födda 2000-2004 och lö-sö för idrottare
födda 2005-2006. Vissa programpunkter har bägge grupper tillsammans, men mestadels har de två olika
grupperna olika träningar och ledare. Utbildning och fortbildning för föräldrar, ledare och tränare ordnas
också i samband med lägren. Avgiften är ca 125e/person och läger. Utbildningen är gratis för deltagaren
(talangjakten betalar).
FG-skolläger = Framtidsgruppens skolläger, ordnas må-on för idrottare som går i årskurs 8 och 9, totalt 5
läger under skolåret. De två sista lägren för året (i mars och maj) får även sjuorna komma med på.
Förutom friidrottarna är även orienterarna med i detta. Lägren ordnas av Folkhälsan Utbildning i
samarbete med SFI, FSO, Vörå Idrottsgymnasium, Vasa Idrottsakademi och Finlands olympiska kommitté.
Läs mer om lägrens innehåll och pris: https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/lager-for-blivande-idrottare/
SFI-läger = För äldre friidrottare, 16år och uppåt till seniornivå. Resultatkrav: A-klass i 17årsklassen eller
äldre. Dessa läger blir man kallad till av SFI (Petra Stenman) då man uppnått en viss ålder och nivå.
ANMJ-leirit = Står för Alueellinen Nuorten Maajoukkue leiritykset, vilka är läger riktat åt 14-18åringar i
SULs västra Finlands distrikt, som klarat ett visst kriterium. Lägren går på finska. Mer info fås av
tapio.rajamaki@sul.fi (han kan även bra svenska).
SISU = Lägersystem för uthållighetsidrottare inom FSI (medel- och långdistanslöpare, orienterare,
skidåkare, cyklister, simmare). Dessa läger pågår 2017-2019, och ansökningstiden utgick 12.9.2017. Om
du missade ansökan kan du kanske ändå ta kontakt och se om du i alla fall ryms med:
http://www.idrott.fi/sv/verksamhet/utbildning/sisu/

