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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 meddelanden 
och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela wilhelm.stenbacka@idrott.fi. Du kan även meddela 
ifall du inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev. 
 
FSS Vallaservice under pågående tävlingssäsong 
FSS vallatrailer erbjuder vallaservice åt skidåkare från FSS-medlemsföreningar under ett tiotal av 
säsongens värdetävlingar. Vallatrailerns säsongskalender samt direktiv hur skidåkare bör anmäla 
sina skidpar finns på FSS webbplats under fliken Tävlingar > FSS service. Nyheter om 
vallaservicen laddas dessutom alltid upp på nyhetssidan (=första sidan). 
 
Skid-FM i Vörå 31.1-2.2.2020 
Arrangörerna för Skid-FM i Vörå skickar sin hälsning till FSS-medlemsföreningar. 
 
Ingenting är omöjligt - Välkommen med att skapa Holmenkollen skidfestivalstämning i Vörå 31.1 
– 2.2.2020. 
 
Vi vill få till en festivalstämning, promota idrotten och även regionen. Vi vill att både skidfolket och 
andra hittar hit, och att tävlingarna, idrotten, regionen och publiken upplevs drivkraftiga och 
energiska. Tävlingarna som arrangeras i Vörå är mycket publikvänliga, spännande och antagligen 
även dramatiska – sprintstafett (fristil) på fredag, distanslopp 10/15 km (klassiskt) på lördag och 
individuell sprint på söndag (fristil). 
 
Vi erbjuder en lösning som gynnar er verksamhet, sammanhållning och hela sporten! 
Vi erbjuder föreningar, skolor och fast kompisgäng möjligheten till att reservera egna platser – 
sk. Holmenkollen-platser – där ni kan samlas, ställa upp era tält och flaggor, ha mindre eller större 
jippon, grilla korv, koka kaffe och framförallt heja på åkarna – en plats där både 
sammanhållningen och tävlingsstämningen är på topp! 
 
#smvöyri #schiihto 
smvoyri.fi | fmvora.fi 
 
FSSM föreningspris 2020 
FSS kommer att belöna förbundets mångsidigaste förening återigen inkommande FSSM i Kronoby 
6-8.3.2020. Priset “Mångsidigaste förening”, värt 500,00 €, går till den förening som erövrar flest 
placeringspoäng under FSSM helgen. Priset bör användas till ett idrottsligt ändamål som främjar 
den vinnande föreningen genom träning, utbildning eller övrig idrottslig verksamhet. 
 
Sök statligt utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) 
(Undervisnings- och kulturministeriet) 
Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer 
och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott. Ministeriets understöd kan sökas 
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av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas 
mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning. Ansökningstid: 12.11.2019 - 
17.12.2019 kl. 16.15.  
 
Ansökning görs via Suomisport-portalen. Mer info om föreningsstödet hittas på ministeriets sidor. 
På finska finns det dessutom ansökningsinstruktioner i PDF-format eller i Video-format (Youtube). 
 
Finlands Svenska Idrott informerar 
 
Idrottsgalan ordnas i Finlandiahuset 25.1.2020 
Den finlandssvenska Idrottsgalan firas 25.1.2020 på Finlandiahuset i Helsingfors. På galan delas 
de traditionella utmärkelserna ut i fem kategorier. Biljetterna till idrottsgalan finns nu ute till salu. 
 
Nytt för i år angående utmärkelserna är att det finns tre nominerade inom varje kategori, och nu 
är det upp till allmänheten att rösta vem av dem som skall bli den slutliga vinnaren. Priserna som 
allmänheten kan rösta på är Ungdomspriset, Årets tränare, Årets förening samt Bragdmedaljen. 
Bland kandidaterna till ovan nämnda utmärkelser finns naturligtvis skidåkningen representerad. 
Omröstningen pågår fram till 19.12. Priserna delas ut på den direktsända Idrottsgalan. 
 
Förutom prisutdelningarna kommer vi under kvällen att avnjuta en god middag, ta del av 
högklassig underhållning och avsluta kvällen med dans. ’ 
 
Idrottsgalan 2020 förverkligas i samarbete med Parad Media och Yle. Delar av Idrottsgalan 
kommer att direktsändas på Yle Fem och Yle Arenan. Mera info om Idrottsgalan, 
biljettförsäljningen, priskandidaterna och omröstningen finns på Finlands Svenska Idrotts 
webbplats. 
 
Intressant diskussionstillfälle - För- och nackdelar med specialisering inom barn- 
och ungdomsidrott 29.1 kl.13-15 (Sportens hus, Gjuterivägen 10, Helsingfors) 
Välkommen på ett tillfälle där vi tar del av info och diskuterar specialisering inom idrott för barn 
och unga. Teman som behandlas är:  
❏ Vad innebär tidig specialisering?  
❏ Vad är grundtanken bakom att träna avsiktligt inom en gren?  
❏ Vilka är för- och nackdelarna med att specialisera sig? 
❏ Vad innebär sampling?  
❏ När ska barn egentligen börja specialisera sig inom idrott, och ska de överhuvudtaget 

göra det?  
❏ Vad säger forskningen? 

Tillfället riktar sig till tränare, ledare och föräldrar inom både lag- och individuell idrott, och andra 
intresserade. Föreläsare för tillfället är Karin Storbacka, projektledare för Folkhälsans ”Trygga 
relationer inom idrott”. Ingen förhandsanmälan krävs. För den som dock inte har tillgång till 
Sportens hus -utrymmen kan anmäla sig här:  
 
FSI:s skidkampanj startade 1.11.2019 
Den första november startade 500-klubben där du skall skida eller skrinna 500 km fram till 30.4. 
Eftersom snömängden varierar väldigt mycket beroende på var man befinner sig i landet går det 
också bra med rullskrinnade kilometrar.  
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500 klubben pågår mellan den 1.11.2019 och 30.4.2020. Bland alla deltagare lottar vi ut fina 
priser under kampanjens gång.  
 
Har du redan deltagit i våra kampanjer kan du använda samma konto men bara byta kampanj. 
Är du ny användare kan du registrera dig antingen med hjälp av ditt Facebook- eller 
Google-konto eller skapa ett helt nytt konto med din e-postadress. FSI:s kampanjsida. 
 

Påminnelser från förra nyhetsbreven 

NÅIDM på Oxberget 1.3 
NÅID-mästerskapen arrangeras 1.3.2020 av IK Trissan vid Oxberget. Både den individuella 
tävlingen och parstafetten skidas i fristil. Tävlingen kommer att arrangeras flourfri. Mera info om 
tävlingen publiceras senare. 
 
FSSM 2020 flyttat till 6-8.3 
FSS förbundsstyrelse och arrangörsföreningen IF Åsarna har på basen av inkommen feedback 
från föreningar omdiskuterat datum för FSSM 2020 i Kronoby. Mästerskapen har flyttats till nytt 
datum. FSSM arrangeras på Tössbacken i Kronoby 6-8.3.2020 (fre-sö).  
 
På programmet står: fre 6.3 Skate sprint,  lö 7.3 Klassisk intervallstart, sö 8.3 Stafett. 
 
FSSM 2021 i Närpes 
FSS medlemsföreningar hade möjlighet att ansöka om arrangörskap för FSSM 2021 samt 
möjlighet att framföra intresse att arrangera FSSM 2022 eller 2023 fram till 3.10. FSS 
förbundsstyrelsen behandlade FSSM 2021 ansökningar i samband med förbundets höstmöte.  
 
Arrangörsskapet för FSSM 2021 beviljades åt Närpes Kraft Skidförening. Alltså kommer vi att 
skida om FSSM-titlar i Närpes vintern 2020-2021. 
 
Barnens snödagar 2019-2020 
Barnens Snödagar -turnén arrangerad av Hiihtoliitto, Finska Skidskytteförbundet och finländska 
idrottsföreningar erbjuder under skoltid inspirerande och mångsidiga snöaktiviteter för barn i 
lågstadieåldern samt under kvällstid familjeevenemang för barnfamiljer. Turnén innefattar: 

- över 25 orter, 
- över 35 evenemangsdagar för skolor, 
- 19 kvällsevenemang för familjer och öppna dagsevenemang, 
- en turné i Lappland, med snö-aktiviteter för både lokalinvånare och sportlovsfirare, 
- i evenemangen för skolelever erbjuds över 7000 barn en chans att röra sig på snö, 
- till kvällsevenemangen för familjer förväntas 3500 deltagande barn. 

Barnens snödagar tourkalendern finns tillgänglig på Barnens snödagar finskspråkiga webbplats.  
 
Nationella tävlingsregler 2019-2020 
Hiihtoliitto har publicerat tävlingsreglerna för säsong 2019-2020. Justeringar har bland annat 
gjorts gällande: 
- Köldgräns för juniorer i nationella tälvingar: -15 C (tidigare -17 C) 
- Köldgräns i veteran-FM: -17 C (tidigare -20 C) 

https://kampanjer.idrott.fi/sv/
https://www.lumilajitliikuttavat.fi/lumipaivat/


 
- Hopeasompa-finalerna: Åldersgräns för deltagande i individuell tävling är 13 år, åldersgräns för 
deltagande i stafettävling är 12 år. 
- Junior-FM: De som tävlar sista året i H/D16 får i junior-FM delta i H/D17-klassen, om det inte 
arrangeras en egen klass för H/D16 i den tävlingen. 
 
Läs hela listan på ändringar i tävlingsreglerna från Hiihtoliittos artikel (finska). 
De nationella tävlingsreglerna 2019-2020 i skidåkning går att ladda ner här (finska). 
 
Kom ihåg licenser och FIS-koder före tävlingsanmälan 
Hiihtoliitto påminner om att tävlingslincenser och eventuella FIS-koder bör vara inhandlade via 
Suomisport innan man anmäler sig till tävlingar. Licensdata överförs från Suomisport till Kilmo 
flera gånger varje dag. 
 
Lumilajit Liikuttavat - material på nätet. 
Med hjälp av Lumilajit Liikuttavat-konceptets produkter kan föreningar fräscha till sin verksamhet 
med en låg tröskel. Bekanta dig med konceptet och dess produkter (aktiviteter, övningar, 
evenemang, videomaterial) på Lumilajit Liikuttavat-nätsidor. Lumilajit Liikuttavat är Finska 
Skidförbundets och Finska Skidskytteförbundets gemensamma projekt, vars mål är att på ett 
mångsidigt sätt få familjer och speciellt barn i rörelse på snö på nya sätt samt utveckla 
samarbetet mellan föreningar och skolor. 
 
Hiihtoliittos tränar- och serviceutbildningar 
Hiihtoliitto ordnar under säsong 2019-2020 sammanlagt 11 tränarutbildningar för längdåkning 
samt backhoppning och kombinerat. Kalendern för Hiihtoliittos tränarutbildningar hittas här. 
Anmälan är öppen bl.a. till steg 1 tränarutbildning i Tammerfors 8-9.2 & 16-17.5. 
---- 
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 
 
Hälsningar, 
Wilhelm Stenbacka - ombudsman, Finlands Svenska Skidförbund 
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors 
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