
 
FSS Nyhetsbrev Augusti 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 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, NÅID och ÖID träningsverksamhet 
FSS träningsgruppen för träningssäsongen 2019-20 har fortsatt sin träningssäsong med läger i 
Vörå tillsammans med ÖID träningsgrupp 8-11.8. Grupperna fortsätter med träningsläger i 
Solvalla 2-6.10. 
Även NÅID-skidsektion har tränat aktivt under sommaren. SkidNÅID ordnar test- och temaläger 
på Solvalla 13.-15.9.2019 för målmedvetna skidjuniorer (14-20 år). Läs mera info om lägret och 
SkidNÅID övriga träningsverksamhet på SkidNÅID:s sidor. Anmälningen till test- och temalägret 
bör göras senast 1.9. 
 
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. Anmälningen för det första lägret på Solvalla 30.8-1.9 är öppen 
(sista anmälningsdag fre 23.8 kl 12.00). Det första Skidtalang-lägret på Norrvalla 13-15.9 är 
fullbokat. Styr vidare till FSS hemsidor för att hitta mera info. 
Höstens tredje och fjärde skidtalangläger ordnas 27-29.9 på Solvalla och 11-13.10 på Norrvalla. 
Notera att det finns ett begränsat antal platser på respektive läger. Anmälan till dessa två senare 
läger öppnas närmare månadsskiftet och info om detta publiceras på FSS-hemsidan. 

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. 

Matias Strandvall anställd som tränare av Vörå Idrottsgymnasium och FSS 
Matias Strandvall är sedan 1.8.2019 heltidsanställd tränare för Vörå 
Samgymnasium-Idrottsgymnasium (VSG) och FSS. Matias är stationerad i Vörå och arbetar med 
en 50%-50% fördelning för gymnasiet och FSS. Som arbetsgivare fungerar VSG (Vörå kommun). 
För FSS har Matias redan tidigare bl.a. fungerat som tränare på FSS-gruppens träningsläger och 
Framtidsgruppens skolläger. Matus hälsning åt alla skidåkare i augusti lyder: Träna på! 
 
Kom ihåg tävlingsansökan till Hiihtoliitto (deadline 31.8) 
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/ 
Även ansökan för rullskidstävlingar sommaren/hösten 2019 är ännu öppen. Ansökan görs via 
samma länk. 

 
 

https://oid.idrott.fi/skidning/oid_grupp_2019_2020/
https://skidnaid.idrott.fi/
https://skidnaid.idrott.fi/traningsverksamhet/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzKSaR_eFos3YvtbJ0QAAdTkBLF4UvGitWCPXFqeusK1-dQ/viewform
https://fss.idrott.fi/start/skidtalangen/
https://www.lyyti.fi/reg/FSS_Skidtalangen_30819_Solvalla_1949
https://fss.idrott.fi/start/skidtalangen/
https://fss.idrott.fi/start/
http://hiihtokalenteri.fi/kilpailuhakemus/


 
Rullskid-FM i Vuokatti 24-25.8 
Det inkommande veckoslutet skidas rullskid-FM i Vuokatti. Tävlingarna har FM-värde i 
seniorklasserna. På programmet står klassiska sprinter på lördagen och skate-normaldistanser 
med intervallstart på söndagen. I samband med FM för seniorklasserna rullskidas även nationella 
tävlingar i juniorklasser (H&D 14-20) på samma distanser. Noggrannare info hittas på 
tävlingarnas hemsidor och på Hiihtokalenteri (där du kan se anmälda). FSS önskar alla deltagare 
lycka till! 
 
Aktuellt i tävlingskalendern 
På Hiihtokalenteri finns förutom vintersäsongens huvudtävlingar (FM, Suomen Cup, FIS-tävlingar) 
även nationella rullskidlopp samt långlopp. Sommarkalendern för backhoppning & kombinerat 
finns på Hiihtoliittos sidor. 
 
Bland inkommande rullskidlopp hittas bl.a. Gold Coast Ski Marathon, ett långlopp på rullskidor för 
både motionär och elit,  i klassisk teknik. GCSM arrangeras i Bennäs 14.9 av If Åsarna, IK Falken, 
Ski Team Mäenpää och If Brahe. 
Veteran-FM i rullskidning arrangeras (under Aikuisurheiluliitto SAUL) i Nokia 7.9 av Kunto-Pirkat. 
Mera info antingen på Kunto-Pirkats eller SAUL hemsidor. 
 
VuokattiSport bjuder in Silvertrisse-skidare på snöläger till Vuokatti 24-27.10 
Vuokatti Sport välkomnar unga skidåkare att träna med toppen. Som en nyhet inkommande 
försäsong arrangerar Vuokatti Sport ett försnöläger för Silvertrisseåkare 24-27.10. Lägret är 
öppet för alla 10-16-åringar med intresse för skidåkning. 

Mer info med bland annat priser och kontaktuppgifter finns i nyheten på FSS-hemsidan (svenska). 
Lägerprogrammet går att läsa på VuokattiSports sidor (finska). 

 
Finlands Svenska Idrott informerar 
 
Föreningsregistret förnyas 18 september 2019: alla föreningar får ett FO-nummer. 
Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyas den 18 september 2019. Alla 
föreningar och religionssamfund får ett FO-nummer och samtidigt förnyas alla föreningsregistrets 
informationssystem och tjänster. Läs hela nyheten på PRS hemsidor. 

Tips på hur skapa en inkluderande idrottsverksamhet 
Finlands Svenska Idrott och Luckans projekt På samma linje och Folkhälsans projekt Hälsa i 
mångfald har utformat en kortfattad guide med konkreta verktyg för inkludering genom idrott. 
Guiden är riktad till de som vill utveckla ett inkluderande förhållningssätt inom 
idrottsverksamheten. Materialet är riktat till ledare, idrottsföreningar, förbund och kommuner. 
Bekanta dig med guiden här. 
 
Kom ihåg att beställa nya kostnadsfria webbsidor 
Finlands Svenska Idrott erbjuder kostnadsfria hemsidor till alla medlemsföreningar. Under fjolåret 
bytte vi leverantör och har nu övergått till en gemensamt mall som är uppbyggd med Wordpress. 
Vid årsskiftet, den 31.12.2019 kommer de gamla sidorna att läggas ner, vilket betyder att de 
föreningar som ännu har aktiva sidor uppbyggda med den gamla Digistoff mallen behöver skapa 
nya sidor innan 31.12 för att de inte skall försvinna. Beställ nya sidor här 
https://www.lyyti.fi/reg/webbsidor 

https://vuokattisport.fi/tapahtumat/rullahiihdon-sm-kilpailut-24-25-8-2019/
http://hiihtokalenteri.fi//kilpailukutsu/2778/rullahiihdon-sm-kilpailut-ja-kansallinen-kilpailu-vuokatti/?&list=individuals#list
http://hiihtokalenteri.fi/
https://www.hiihtoliitto.fi/makihyppy-yhdistetty/leiri-ja-kilpailutoiminta/kansallinen-kilpailukalenteri/
https://goldcoastskimaraton.webs.com/
https://fss.idrott.fi/start/view-87907-7428-static
https://www.kuntopirkat.fi/joomla/index.php/sm-rullat-2019/sm-rullat-2019
https://www.saul.fi/Kilpailu/Kilpailukalenteri/?tapahtuma=162
https://fss.idrott.fi/start/view-87907-7443-static
https://vuokattisport.fi/hopeasompalaisen-ensilumenleiri-24-27-10-2019/
https://www.prh.fi/sv/uutislistaus/2019/P_18600.html
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/inkludering_genom_idrott
https://www.lyyti.fi/reg/webbsidor


 
 
För mera information 
Jeanette Harf, Ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang - FSI 
+3585060400 
jeanette.harf(a)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 
 
Hälsningar, 
Wilhelm Stenbacka - ombudsman 
Finlands Svenska Skidförbund 
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors 

https://www.lyyti.fi/reg/webbsidor
http://idrott.fi/
mailto:wilhelm.stenbacka@idrott.fi

