FSS Nyhetsbrev April 2019
Hej !
Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer
som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelande
och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela
ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev dessa meddelanden.

Vintersäsongen lider mot sitt slut
April månad är i gång, vilket ofta innebär att skidsäsongen 2018-2019 börjar så småningom vara
avslutad. Vinterns sista FM-tävlingar väntar bakom hörnet i Övertorneå inkommande veckoslut 67.4. På programmet står Suomen Cup-stafetter (skate) på lördag och långdistanserna 30/50 km
(skate) på söndag. Finlandssvenska färger bärs denna helg i stafetten av 2 damlag och 5 herrlag.
På söndag utmanar 11 damåkare och 12 herråkare Ainiovaaras sluttningar. Vi önskar alla
deltagare, servicetrupper, anhängare och drickalangare sol och framgång till säsongens sista
bedrifter!

Ansök till Framtidsgruppens skolläger 2019-2020
Framtidsgruppens skolläger riktar sig till unga skidåkare på årskurserna 7-9 under skolåret 1920. Framtidsgruppens skolläger (=yläkoululeiritys) är riksomfattande akademiläger som beställts
av Finlands olympiska kommitté. Dessa läger är riktade till dig som vill utvecklas som idrottare.
Ansökan till framtidsgruppens skolläger görs för en säsong i taget. Ansökan bör göras senast 3
veckor innan det första lägret börjar, alltså senast den 23.4.2019. Lägerstomme:
14-17.5.2019 Solvalla
1-5.9.2019
Norrvalla
10-16.11.2019 Muonio endast åk 9
18-21.1.2019 Norrvalla åk 7-8
Januari i samband med FM i Vörå
Ansökan görs nationellt via det nationella skidförbundets gemensamma ansökningsblankett.:
https://goo.gl/forms/ZzDQUqGDJxvWvv2o1 samt via Folkhälsan:
https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/lager-for-blivande-idrottare/
Mera Information: Matias Strandvall: 0503421809

Skidtalangen (11-13 åringar)
https://fss.idrott.fi/start/skidtalangen/
FSS ordnar Skidtalangläger för barn ca. 11-13 år på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Lägren
är öppna för alla FSS-åkare.

Tanken med skidtalanglägren är att lära barnen grunderna i skidträning, ha kul på skidor och
framför allt att få nya kompisar från andra föreningar. Målsättningen är att barnen inspireras till
att fortsätta inom skidåkning.
Preliminära läger hösten 2019:
Solvalla 30.8-1.9 2019
Norrvalla 13-15.9 2019
Solvalla 27-29.9 2019
Norrvalla 11-13.10.2019

Vinterkampanjen 500-KLUBBEN pågår ända till 30.4.
Att åka skidor och skridskor hör till våra klassiska vintersporter! Finlands Svenska Idrotts och
Finlands Svenska Skidförbunds vintermotionskampanj 500-klubben pågår fram till slutet på april.
Svenskfinland hinner alltså ännu bokföra sina kilometer på skidor eller skridskor från den gångna
vintern. Du bokför enkelt dina prestationer genom FSI:s motionsapp. https://kampanjer.idrott.fi/sv/

Hiihtoliittos föreningarnas förhandlingsdagar i Åbo 26-27.4.2019
Den nationella skidförbundet (Hiihtoliitto) arrangerar de årliga förhandligsdagarna
(Seuraneuvottelupäivät) för medlemsföreningarna i Åbo 26-27.4 (Scandic Julia, Eriksgatan 4,
20100 Åbo). Temor för förhandlingsdagarna innehåller i år:
- medelanskaffning
- marknadsföring
- partnerskap och kontraktsförhandlingar
- belöning av föreningar som varit framgångsrika i föreningsrankingen (där FSS
medlemsföreningar regelbundet placerat sig utmärkt)
- (det nationella) skidförbundets aktuella ärenden
Anmälan till förhandlingsdagarna bör göras senast 10.4. Mer information, program, priser och
anmälningslänk hittas på Hiihtoliittos sidor här: https://www.hiihtoliitto.fi/seuratoiminta2/liitontapahtumat/seuraneuvottelupaivat/
Direkt anmälningslänk dessutom här: https://www.suomisport.fi/events/a94e6453-02ff-4824b524-bed231b29522#

Ansökan på internationella och/eller nationella tävlingar inför säsongen 2019-2020
(Hiihtoliitto)
- FM-tävlingar (junior, senior & veteran) samt Silvertrissefinaler för säsongen 2020-2021 bör
ansökas före 30.4.2019 här: https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/kilpailutoiminta/kilpailujenanominen/sm-kilpailujen-hakeminen/
- FIS-tävlingar för säsongen 2019-2020 bör ansökas före 15.6.2019 här:
https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/kilpailutoiminta/kilpailujen-anominen/fis-kilpailujenanominen/
- Ansökan för nationella tävlingar säsongen 2019-2020 är öppen fr.o.m juni fram till 31.8.2019.
Ansökan görs via Hiihtokalenteri: http://hiihtokalenteri.fi/kilpailuhakemus/
- Ansökan för rullskidstävlingar sommaren 2019 öppnar 1.5.2019. Ansökan görs via
Hiihtokalenteri: http://hiihtokalenteri.fi/kilpailuhakemus/

FSSM i löpskytte på Åland 29-30.6
Ålands Idrottsdistrikt / IF Åland arrangerar i slutet av juni 29-30.6 FSSM i löpskytte vid Ålands
Skid- och Skidskyttecentrum i Jomala. Tävlingsinbjudan samt mer info om löpskyttemästerskapen
läggs upp under våren på FSS hemsidan samt på arrangörens hemsida: www.idrott.ax

Hiihtoliittos TD-utbildningar inkommande höst
Det nationella skidförbundet arrangerar nästa TD-utbildningar under inkommande höst. Datum
eller orter har än så länge offentliggjorts enbart för det internationella skidförbundets FIS-TD
utbildning, som kommer att ordnas i Tallinn 15-17.11.2019. Nationella skidförbundet informerar
om de nationella TD-utbildningarna här (på finska):

https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/koulutus/koulutukset2019/
Wilhelm Stenbacka deltidsanställd ombudsman på FSS fr.o.m. 25.3.
FSS kansli i Helsingfors har fått nytillskott fr.o.m. slutet av mars. Wilhelm Stenbacka ansvarar bl.a.
för förbundets dagliga administrationsuppgifter, kommunikation, marknadsföring och information,
samarbetet mellan förbundet och föreningarna, arrangemang kring utbildningar och
tillställningar, uppdatering av nätsidor etc. En konkret målsättning är att aktivera samarbetet och
kommunikationen mellan FSS och medlemsföreningarna med avsikt att förstärka den
finlandssvenska skidåkningens gemenskap och framgång. Regelbundna nyhetsbrev till föreningar
ingår i planerna. (Wilhelm fungerar även som Finlands Svenska Orienteringsförbundets grenchef.)
Ombudsmannens kontaktuppgifter:
+358401931394
wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?
Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er
till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar
tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta ombudsmannen om er
förening önskar informera övriga skidande svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi
Vårhälsningar,
Wilhelm Stenbacka - ombudsman
Finlands Svenska Skidförbund
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

