
 
FSS Nyhetsbrev September 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 Höstmöte 5.10.2019 - Kronoby 
Finlands Svenska Skidförbunds stadgeenligt höstmöte arrangeras lördag 5.10.2019 kl 14.00 i 
Kronoby, på Tössbacken där FSSM 2020 kommer att avgöras. Kallelse till höstmötet skickas per 
epost till alla FSS-medlemsföreningar under pågående vecka (vecka 37) samt publiceras på 
FSS-hemsidor. 
 
Höstmöte innebär val av förbundsstyrelse för 2020. På höstmötet fastställs även förbundets 
verksamhetsplan och budget för det kommande året. Finlands Svenska Skidförbund välkomnar 
alla medlemsföreningar på höstmöte 5.10.2019! 
 
FSSM datum fastspikade: 21-23.2.2020 
FSS förbundsstyrelse har slagit fast datum för förbundsmästerskapen i skidåkning 2020. FSSM 
arrangeras som tidigare nämnt på Tössbacken i Kronoby.  
 
Utan VM eller OS inkommande vinter är vintermånaderna fullspäckade med nationella 
värdetävlingar (senior-FM, junior-FM, veteran-FM...). Att hitta ett lämpligt veckoslut för FSSM 
handlade mera om att hitta det minst olämpliga veckoslutet. Efter långa överväganden beslöt 
FSS-styrelsen att FSSM 2020 arrangeras 21-23.2.2020. 
 
FSSM 2021 ansökan öppen 
I samband med att FSS-styrelsen beslöt om mästerskapsdatum för inkommande vinter, 
lediganslogs samtidigt ansökan för FSSM 2021. Ansökan är öppen omedelbart. Förening som 
önskar arrangera FSSM 2021 bör göra sin ansökan senast den 3.10.2019 (inför höstmötet). I 
ansökan bör ingå: 

- kontaktperson för ansökan 
- planerad tävlingsplats 
- kort motivering för ansökan 
- eventuellt övrigt relevant kring ansökan. 

 
Ansökan riktas åt FSS styrelsen. Ansökning kan skickas åt FSS-kansliet 
(wilhelm.stenbacka@idrott.fi), som förmedlar ansökan till styrelsen. Styrelsen tar upp ärendet och 
behandlar inkomna ansökningar vid första möjliga tillfälle efter att ansökningstiden gått ut (3.10). 
Efter att styrelsen behandlat ansökningar för mästerskapen informeras alla sökande föreningar.  
 
Föreningar intresserade av att arrangera FSSM 2022 eller FSSM 2023 uppmanas också att 
framföra sitt intresse åt styrelsen under denna höst, senast 3.10. Avsikten med detta är att bilda 
en helhetsmässig uppfattning över vilka föreningar som har intresse att arrangera FSSM inom de 
närmaste åren. 
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FSS, NÅID och ÖID träningsverksamhet 
FSS träningsgrupp har paus från lägerverksamhet i september. Gruppen fortsätter lägersäsongen 
tillsammans med ÖID-gruppen i Esbo, Solvalla 2-6.10. I november åker grupperna till Olos 
10-16.11. 
 
Även NÅID-skidsektion tränar under hösten. SkidNÅID ordnar test- och temaläger på Solvalla 
13.-15.9.2019 för målmedvetna skidjuniorer (14-20 år). Läs mera info om SkidNÅID övriga 
verksamhet på SkidNÅID:s sidor.  
 
Skidtalangen (11-13 åringar) 
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. 

Det första lägret skidades på Solvalla 31.8-1.9 medan det första Norrvalla-lägret väntar 
inkommande helg (13-15.9). Tack till alla talangdeltagare! Omgång nummer två på Solvalla 
väntar 27-29.9 (anmälningen är öppen, sista anmälningsdag fre 20.9 kl 12.00). Omgång två på 
Norrvalla väntar 11-13.10 (anmälningen öppnas inom kort). Styr vidare till FSS hemsidor för att 
hitta mera info. Där uppdateras även program och det sista lägrets anmälningslänk. 

Lumilajit liikuttavat - material för föreningars barn- och ungdomsverksamhet 
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. Inom projektet har man skapat ett 
material och ett antal videon för föreningars bruk. Materialet ger tips på praktiska skidrelaterade 
övningar man kan använda sig av i nybörjarverksamhet samt i träningar för barn och unga. 
 
FSO Grenchef / FSS ombudsman borta från mailen/kansliet 16-29.9 
Ombudsman Wilhelm går sönder på beordrad repövning (läs icke-frivillig...) de två sista veckorna i 
september. I praktiken innebär detta att telefonen är stängd och mail inte kommer att läsas 
mellan 15.9-29.9. 

I brådskande FSS-ärenden, vänligen se förbundsstyrelsens och personalens kontaktuppgifter. I 
brådskande kansliärenden, vänligen se kontaktuppgifter för Finlands Svenska Idrott. 

Ärenden som önskas tas upp eller ordnas under september, vänligen kontakta Wille under vecka 
37 (9-13.9). Vi ordnar det vi hinner ;) 

Finlands Svenska Idrott informerar 
 
FSI fyller 75 år 2020 - har du tips eller förslag på ämnen till förbundets 75-års 
tidskrift? 
75 år av idrottsminnen. I samband med Finlands Svenska Idrotts 75-årsjubileum kommer 
förbundet att ge ut en tidskrift med intervjuer och reportage om personer, evenemang och 
händelser som haft betydelse för den finlandssvenska idrotten i Finland. Nu ber vi om din hjälp för 
att få in tips om personer vi kunde träffa, om ämnen vi kunde skriva om och händelser vi kunde 
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återge i text och bild. Här kan du ge dina tips eller förslag på ämnen att behandla och personer 
att intervjua i tidskriften. 

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. 

"Alla med- på riktigt!" - lanseringsturné tillställningar 
Alla med - på riktigt! lanseringsturnéns tillfällen är till för alla som vill ha en idrottsverksamhet för 
barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, 
funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller andra personliga egenskaper. Bekanta dig med 
turnén och när den besöker din ort på länken ovan eller på Facebook.  

Påminnelser från förra nyhetsbreven 

Hösttävlingar på rullskidor etc. under 2019 
På Hiihtokalenteri finns förutom vintersäsongens huvudtävlingar (FM, Suomen Cup, FIS-tävlingar) 
även nationella rullskidlopp samt långlopp. “Sommarkalendern” för backhoppning & kombinerat 
finns på Hiihtoliittos sidor. I september hinner du ännu testa formen på exempelvis Gold Coast Ski 
Marathon, ett långlopp på rullskidor för både motionär och elit, i klassisk teknik 14.9.  
 
VuokattiSport bjuder in Silvertrisse-skidare på snöläger till Vuokatti 24-27.10 
Vuokatti Sport välkomnar unga skidare 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). 

Tävlingskalender 2019-2020 
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. 
 
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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