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SM-sarja 2020
Kauden 2020 miesten ja naisten SM-sarjan voittajat selvisivät 5-6.9 Helsingissä ja Jyväskylässä
pelatuissa finaaleissa. Miesten SM-finaali pelattiin Helsingissä 5.9. ja voiton vei Predators, kukistamalla
Unitedin luvuin 6-4. Naisten SM-finaali pelattiin Jyväskylässä 6.9. jossa Helsingin Chiefettes kukisti
Jyväskylän Valon Queensin lukemin 12-10. Kummankin ottelun tapahtumista voi lukea enemmän
nettisivujen uutisista: www.lacrosse.fi/uutiset.
Sekä miesten, että naisten SM-sarjaa uudistettiin tänä vuonna ja palaute on ollut positiivista. Miesten
joukkuejaot pistettiin uusiksi ja sarjaa pelattiin myös hybridiversiona, jossa lajeina box- ja field lacrosse.
Runkosarjan voittaja ai päättää kumpaa lajia finaalissa pelattaisiin. Naisissa kenttää lyhennettiin hieman ja
pelaajamäärä vähennettiin seitsemään kenttäpelaajaan.

Lisää lacrosseseuroja Suomeen
Suomeen on perustettu kaksi uutta lacrosse seuraa, Koovee lacrosse (Tampere) ja Riihimäki Lacrosse
Club! Seurat aloittelevat toimintaansa ja pitävät alkeiskursseja miehille ja naisille syksyn aikana. Seuroja
voi seurata somessa;
(FB) https://www.facebook.com/tamperelacrosse ja https://www.facebook.com/Riihimakilacrosseclub
(IG) https://www.instagram.com/kooveelacrosse/ ja https://www.instagram.com/rixulax/
Tämän lisäksi Kouvola Indians on aloittanut lacrossen.

Maajoukkueet
Miesten field lacrosse maajoukkue kilpailee ensi kesänä 21-30.7. Puolassa pidettävissä EM-kisoissa.
Naisten maajoukkueella ei ole tulevia kisoja mutta harjoittelevat mahdollisen MM-kisapaikan varalta ja
yhteishengen ylläpitämisen vuoksi. Naisten joukkueen uusia valmentajakokelaita ei olla saatu
koronatilanteen vuoksi vielä Suomeen mutta toiveissa on, että sekin onnistuisi vielä kuluvan vuoden
puolella.

Lacrosseliiton uudet nettisivut
www.lacrosse.fi sivut uudistuvat vuoden loppuun mennessä. Kotisivut siirtyvät uudelle alustalle ja saavat
uuden ulkoilmeen. Sisältö tulee olemaan melko lailla sama kuin tämänhetkisillä sivuilla mutta pikkuhiljaa
sisältöäkin pyritään uudistamaan.

ELF:n ja WL:n vuosikokoukset
ELF järjesti vuosikokouksensa tänä vuonna etänä ja kahdessa osassa, elo- ja lokakuussa. Kokouksissa
puheenjohtaja Steph Migchelsen valittiin jatkamaan uudelle kaudelle ja miesten uudeksi box-vastaavaksi
valittiin František Klíma. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esiteltiin mm. valmentaja- ja tuomarointivastaavien raportit.
World Lacrosse:n vuosikokouksen ensimmäinen osa järjestettiin 18.10.2020 myös etänä ja toinen osa on
marraskuun puolessa välissä. Ensimmäisessä osassa äänestettiin muutamista sääntömuutoksesta, näistä
voi lukea lisää WL nettisivuilla.

Lacrosseliiton syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous järjestetään Zoom-sovelluksen kautta marraskuun loppuun mennessä. Tarkkaa
päivämäärää ei vielä ole mutta ilmoitamme sen mahdollisimman pian, kuitenkin sääntömääräiset kaksi viikkoa
ennen kokousta.

