
Infobrev, april 2018

En lyckad säsong i Solvalla-Swinghill

Den 8.4 var det säsongsavslutning i backen efter en intensiv säsong med många aktiviteter. 

Skidskolan hade flera deltagare än någonsin, onsdagstävlingarna drog fler deltagare än på många år och de 
två klubbkvällarna var synnerligen välbesökta. Vår nya caféföretagare har serverat mat och dryck och brasan 
har brunnit i öppna spisen. Efter en trög start lyckades backen dessutom hålla öppet längre in på våren än på 
åratal.

I detta informationsbrev tar vi en kort tillbakablick på säsongen inom de olika sektionerna. Samtidigt är pla-
neringsarbetet inför nästa säsong redan i full gång, och vi avslöjar en del av det som är på kommande.

Vi tackar alla FK-medlemmar för en fin säsong. Nu tar vi sommarpaus och så träffas vi i backen nästa år 
igen!
             - Styrelsen



Mediasektionen informerar:

Instagram
FK-37 har numera en Instagram-kanal. 
Du hittar oss under @fk37alpine.

FK-37 Kamapörssi på Facebook
Vi har startat en kamapörssi på Facebook 
som du hittar och kan gå med i med 
sökorden ”FK-37 Kamapörssi”.

Rocksponsorer sökes
Klubben kommer att få nya rockar till 
nästa säsong. I samband med detta letar 
vi efter nya sponsorer. Ifall du tror att du 
eller någon du känner kunde vara villig 
att sponsorera klubben, kontakta oss så 
diskuterar vi vidare.

Klubbtidning
Vi arbetar på en klubbtidning som kom-
mer att skickas ut åt alla medlemmar på 
hösten. Ifall du vill skriva ett bidrag eller 
skicka in en reklam, kontakta oss.

Mediasektionens kontaktuppgifter:
Mikko Mäntylä (mikko@fk-37.fi)
Tom Karlemo (tom@fk-37.fi)

Skidskolan
Efter försenad säsongsstart hade skidskolan en jättelyckad säsong med rekordmängd deltagare.
 
Till vår stora glädje deltog många skidskolebarn i våra onsdagstävlingar. Det visar inte bara att eleverna lärt sig skida 
så pass bra att dom kan åka i en svår tävlingsbana, utan också att de tyckte det var roligt. Denna iver har resulterat i att 
ett tiotal skidskoleelever kommer att flytta upp till träningsgrupperna nästa säsong.
 
I år gjorde FK-37 i samarbete med HBL en skidskoleserie på 3 avsnitt som publicerades i tidningen under sportlovet. 
De som missade lektionerna kan titta på dem på YouTube. Leta efter ”HBL skidskola”.
 
Vår sedvanliga Schools Out i mars avslutade denna säsongs skidskola med disco, korv och diplomutdelning. Dessutom 
fick alla som ville en stor kram av vår maskot Nouxräven som snurrade runt i backen än på skidor, än på rumpan.
 
Nästa år fortsätter vi enligt samma mönster som tidigare med undantag för vår vuxengrupp Mothers of  Carving och 
en ny motsvarande juniorgrupp Juniors of  Carving. MoC har levt på sparlåga de senaste åren, men vi hoppas på att 
locka med många mammor och papor nästa år. JoC är en ny grupp för äldre juniorer som vill förbättra sin teknik och 
ha det roligt ihop med sina vänner.
 
Skidlärarna tackar alla föräldrar och barn för en jättefin säsong och hoppas på att vi syns igen nästa år.

Juniorträningen
Efter otaliga torrträningar, snöträningar, läger i Stubai, Ylläs och Himos,
och tävlingar landet runt, kan vi konstatera att året varit en stor succé på
juniorträningens sida.

Vi startade året med en i stort sett ny tränaruppsättning. Det fanns mycket
som måste läras och köras in, men medan säsongen har framskridit har
processerna blivit effektivare, råden bättre och träningarna mångsidigare.
Det vi tränare gläder oss allra mest över är hur mycket våra juniorer
utvecklats i år och den fantastiska stämningen som råder i våra grupper.
Tack vare våra juniorer har året varit jätteroligt!

Under säsongen såg vi även många fina tävlingsprestationer på både den regionala och nationella nivån. Alltid var det 
ju inte skoj – ibland flög skidorna och tårarna rann, men efter att vi kämpat igenom dessa stunder kändes framgångar-
na desto bättre. Vi tränare vet heller inget bättre än en glad och stolt junior efter ett fint åk.

Till sist vill vi önska alla nya juniorer varmt välkomna till träningsgrupperna.

I väntan på torrträningarna önskar vi er alla en härlig sommar!

Över 100 juniorer och föräldar var på plats för Schools Out i mars.



Masters
FK:s Masters har under säsongen deltagit aktivt i träningar och tävlingar runtom
i Finland.  

I de nationella Finnish Alpine Masters (FAM) tävlingarna representerades klubben i år av Matte, Jan, Peppe, Krikke, 
Tom, Henni, Eero, Mikko, Rofe, Nicca, Chris och Casi. Det togs många medaljer och vi slutade på en hedersvärd fjär-
deplats i föreningsrankingen, utav 24 föreningar. Från FM i Tahko i medlet av april kom Nicca, Rofe och Kricke hem 
med 3 brons och 3 guld. Grattis! Casi vann helhetskuppen i klassen 50-60 utav över 30 deltagare. Nicca var trea. 

I hemmabacken lyckades vi trots stora utmaningar med ny tävlingsorganisation arrangera hela 9 intressetävlingar och 
dessutom både klubbmästerskap och klubbkamp. I klubbkampen mot GrIFK och PeSla vann vi herrklassen storstilat, 
dels tack vare Juhas fantastiska insats - kom, såg och segrade - dels alla våra duktiga Masters. Intressetävlingarnas och 
klubbmästerskapens resultat hittar ni på våra hemsidor. Vandringspriset för Masters gick till Casi för hans fina insatser 
i FAM-tävlingarna medan Rofe roffade hem Oldboys-pokalen. 

En mycket positiv trend i år har varit damernas aktiva deltagande i 
intressetävlingarna. Hela nio damer har varit med. Annika vann
cuppen i suverän stil. För övrigt har vi tränat som vanligt på mån-
dagar och söndagar och många har varit på läger eller bara för skojs
skull skidat runt om i t.ex. Alperna. Jo kan ni tänka er, man kan också
skida bara riktigt för skojs skull.

Årets Oldboy Rolf Grandell på träningar i Noux. 

Masters-tränare Tom Karlemo på 
tävlingar i Ruka

Utvalda tävlingsframgångar, säsongen 2018:

Casimir Bäck, 1. plats, Herrar 50-59 år, FAM Cup
Rolf Grandell, FM-guld, Herrar 65-70 år, storslalom
Chris Karlemo, 1. plats, Pojkar U18, SFSI Skolmästerkskap
Chris Karlemo, 1. plats, Herrar 16-29 år, FAM Cup
Niko Kukkonen, 4. plats, Herrar U18, FM i storslalom
Trine Lindström, 3. plats, Flickor U14, SFSI Skolmästerskap
Christian Malm, 2x FM-brons, Herrar 65-70 år, SL och GS
Lene Sergelius, 3. plats, Flickor U8, SFSI Skolmästerskap
Niclas Sergelius, 2x FM-guld, Herrar 50-55 år, SL och GS

Vandringspriser 2018

Stugpokalen: Alexandra Krabbe
Intressepokalen: Trine Lindström
Flickpokalen: Henni Mustonen
Masterspokalen: Casimir Bäck
Oldboyspokalen: Rolf Grandell
Dampokalen: Annika Kolster
Tränarpokalen: Mikko Mäntylä
Flitpokalen: Max Sergelius
Utvecklingspokalen: Chris Karlemo 
Klubbkampspokalen: FK-37
Travekpokalen: Ellen Hellman


