
 
FSS Nyhetsbrev Juli 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 i juni och juli. Sommarsäsongens fjärde och sista Vörå-läger tränas 8-11.8. 
ÖID träningsgrupp fortsätter sin träningssäsong med läger i Vörå 8-11.8 tillsammans med 
FSS-gruppen.  
Även NÅID-skidsektion har ordnat ett antal träningsaktiviteter under sommaren. I juli åker en 
grupp från SkidNÅID på barmarksläger till Idre 26.7.-4.8.2019. 
 
FM datum för 2019-2020 publicerade 
Hiihtoliitto har publicerat datum och distanser för respektive FM-helg inkommande säsong 
(junior-, senior- & veteran-FM). Senior-FM i Vörå (arrangörer IF Femman, Vörå IF & Oravais IF) 
kommer att avgöras 31.1-2.2.2020. Fredag skate-parsprint, lördag klassiska normaldistanser 
10/15km och söndag individuella sprinter, skate. Listan med alla FM-datum och distanser för 
säsongen 2019-2020 finns på Hiihtoliittos länk. 
 
Tävlingskalendern 2019-2020 formar sig 
Förutom FM-veckoslut har Hiihtoliitto även offentliggjort orter samt preliminära datum och 
veckoslut för säsongens Suomen Cup-tävlingar samt för FIS-tävlingar. Vintersäsongen startar 
sedvanligt med Suomen Cup i Vuokatti 2-3.11 och kör på ända till april, där det sista 
FM-veckoslutet i Ristijärvi avslutar säsongen 5-7.4. Ta en titt på den tävlingskalendern på 
hiihtokalenteri.fi. 
 
Sommartävlingar på rullskidor etc. under 2019 
På Hiihtokalenteri finns förutom vintersäsongens huvudtävlingar även nationella rullskidlopp 
samt en del långlopp. Nationella rullskidlopp för sommaren och hösten går att hitta på 
hiihtokalenteri.fi, såsom Jeppis Summer Ski 27.7 i Jakobstad. Därtill arrangeras runt om i landet 
även övriga rullskidlopp. Exempelvis skidas Getaloppet på rullskidor (Åland) 20.7, medan Gold 
Coast Ski Marathon i Bennäs har som preliminärt datum 14.9. Sommarkalendern för 
backhoppning & kombinerat finns på Hiihtoliittos sidor. 
 
Hiihtoliitto söker arrangörer för Parahiihto-cup 
Parahiihto-cup är en nationell tävlingsserie inom paraskidåkning. Parahiihto-cup erbjuder en 
möjlighet för skidåkare med synskada eller funktionsvariationer samt skidare som genomgått 
organtransplantation att delta i en nationella tävlingsserie. Parahiihto-cupens deltävlingar 
arrangeras i samband med nationella skidtävlingar. Hiihtoliitto söker nu arrangörer för säsong 
2019-2020 upplaga av Parahiihto-cup. Föreningar intresserade att arrangera en deltävling skall 
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meddela intresse genom att fylla i en tävlingsansökan på Hiihtokalenteri (ansökningsformuläret 
innehåller en ruta för intresseanmälan att arrangera Parahiihto-cup). 
 
SnowSafe 
De nationella grenförbunden i vintersporter (bl.a. Hiihtoliitto) har framställt funktionsdirektiv och 
material åt föreningar för förebyggande, igenkännande och eventuellt behandlande av 
trakasserifall inom idrotten/föreningen. Det finskspråkiga SnowSafe-materialet finns på 
Hiihtoliittos sidor. 
 
Finlands Svenska Idrott informerar 
 
Ny möjlighet att ansöka om föreningsstöd 10.6-7.8 
Nu är det tid att ansöka om föreningsstöd, omgång 2, för verksamheten 2019. Föreningsstöd kan 
beviljas åt svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på 
svenska (föreningar och förbund). I år prioriterar vi speciellt ansökningar där flera föreningar ingår 
i ett projektsamarbete för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda en utveckling av 
föreningsverksamheten.  
Ansökningstiden för föreningsstödet är 10.6-7.8.2019. Fördelningsförslaget utarbetas av Finlands 
Svenska Idrotts personal och behandlas av styrelsen på sitt möte i augusti. Samtliga sökande får 
svar efter att styrelsen behandlat förslaget. Läs mer om kriterierna här. 
 
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 
 
För mera information 
Jeanette Harf, Ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang - FSI 
+3585060400 
jeanette.harf(a)idrott.fi 
 
Fortsätt trampa - 2000-tramparna cykelkampanj 1.5-31.10 
Över 30 000 km är redan cyklade och du kan hjälpa till att samla ännu fler. Bland alla som 
registrerar sig till 2000-tramparna mellan 1.6 och 31.7 lottar vi ut fina cykelprodukter, så passa på 
att börja trampa nu. Du kan enkelt registrera dig och bokföra dina cyklade kilometrar. Det går 
också bra att registrera dem retroaktivt. Kampanjen förverkligas i samarbete med Mainio Suomi.  
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Logga in på sidan kampanjer.idrott.fi och börja registrera dina cyklade kilometrar. Bland alla som 
uppnår 2000 km lottar vi ut en Helkama Jopo Cruiser.  
 
500-trail - löpkampanj mellan 1.6 och 31.10.2019 
Upplev Finlands underbara natur löpandes. Kampanjen är igång och närmare 5000 km har redan 
sprungits på våra vägar och skogar. Bland alla de som registrerar sig till 500-trail mellan 1.6 och 
31.7 lottar vi ut fina produkter, så passa på att börja samla dina kilometrar nu. Kampanjen 
förverkligas i samarbete med Mainio Suomi. Registrera dina löpkilometrar på kampanjer.idrott.fi. 
 
Läs mer om FSI:s motionskampanjer på https://idrott.fi/motion/motionskampanjer/ 
 
Upplev en utmanande dag i Raseborgs skogar på Expedition Dragsvik 
Expedition Dragsvik går av stapeln den 21 september 2019 med start och mål på Dragsvik 
garnisonsområde. Expedition Dragsvik är en exklusiv äventyrsmarsch där målet är att utföra en 
dagsvandring i lag på 3-9 personer. Vandringen är ett äventyr där deltagarna genom samarbete 
orienterar sig fram i terrängen kring Dragsvik, ta sig över olika hinder och löser praktiska 
uppgifter. Utmana dina vänner, arbetskompisar, förenings- och styrelsemedlemmar och få en 
oförglömlig dag ute i Raseborgs skogar. Läs mer om evenemanget på 
https://idrott.fi/motion/evenemang/expedition-dragsvik/ 
 

Påminnelser från förra nyhetsbreven i April-Maj 

Licenser för 2019-2020 kan nu köpas på Suomisport.  
Den eventuella licensförsäkringen är oavbrutet i kraft ifall man köper licens för den kommande 
säsongen under juni-månad, alltså senast 30.6. För skidare med FIS-licens, lönar det sig också att 
betala FIS-kodens avgift i samband med licensköpet, så hålls även FIS-koden oavbrutet i kraft. 
 
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 

Ansökan på nationella tävlingar inför säsongen 2019-2020 (Hiihtoliitto) 

- 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/ 
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- Ansökan för rullskidstävlingar sommaren 2019 är öppen. Ansökan görs via Hiihtokalenteri: 
http://hiihtokalenteri.fi/kilpailuhakemus/ 

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 
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