
Infobrev, november 2018
Hösten börjar lida mot sitt slut och kölden väntar redan bakom hörnet. Under hösten har det jobbats flitigt 
i backen och stugan. Nu börjar Solvalla-Swinghill vara redo för den kommande säsongen. I detta infoblad 
tittar vi lite på vad som hänt under hösten och riktar sedan blickarna mot allt spännande som väntar på 
oss i vinter.

Under hösten har styrelsen lanserat några nya medlemsförmåner. Det har beställts munktröjor i klubbens 
färger, den nya medlemstidningen har publicerats och styrelsen har jobbat på de nya medlemsutrymme-
na i stugan. Klubben har även haft avdelning på GoExpo Winter.

Klubbens juniorer har hunnit upp till Ruka på sitt första snöläger och en del har även tränat i Alperna. Här-
näst skall ett femtiotal föreningsmedlemmar åka upp till Ylläs på vårt traditionsenliga föreningsläger. Torr-
träningarna rullar på, skidskolan tar emot anmälningar och både vi i styrelsen och de övriga ansvarperso-
nerna jobbar hårt med förberedelserna inför vintern.

I väntan på snö!
            - Styrelsen

Fjällskidarklubben stöds av:



SÄSONGKORT OCH MEDLEMSAVGIFT

FK-37:s medlemmar kan köpa säsongkort till rabatterat pris ända fram
till 30.11.2018. 

12-64 år: 200€
6-11 år och 65-74 år: 150€

Betala din biljett senast fredagen den 30.11.

I priset ingår inte ett SnowCard liftkort. SnowCard-kortet kostar 5€ när
man tar ut sitt säsongkort från biljettkassan. Har man ett kort från tidi-
gare år, kan det laddas på nytt.

Betalning sker till Swinghills konto:

Betalningens mottagare: Oy Swinghill Ab
Bank Aktia, kontonummer:  FI79 4055 1120 0385 38
I meddelandefältet skriver man in: Förnamn, efternamn och ålder på alla som ingår i betalningen.

För att erhålla liftkort till FK-37:s priser bör man ha betalat sin medlemsavgift. Den faktureras skilt 
och betalas separat in på klubbens konto.

Framöver kommer klubbens medlemmar inte längre att få rabatt på de normala liftkorten i backen. I stället 
får man en större rabatt på sitt säsongkort.

Fakturorna på medlemsavgifterna har skickats ut och förfallit till betalning. Glädjande
många har redan betalat och vi hoppas att ni som inte ännu har gjort det, sköter om betal-
ningen med det snaraste.

SKIDSKOLAN – ANMÄL DIG NU

Anmälan till skidskolegrupperna öppnade den 31.10. Flera grupper har bara enstaka platser kvar. Det 
lönar sig alltså att agera snabbt. Notera även att det finns en ny grupp för föräldrar på både måndagar 
och lördagar. Mera info om skidskolan hittas på hemsidan.

JUNIORTRÄNINGSVERKSAMHETEN

Juniorerna har under hösten torrtränat 1-2 gånger i veckan. Numera har torrträningarna flyttat inomhus till 
Grankulla bollhall och Djurparkens tunnel. Torrträningen har varit mer populär än någonsin och våra träna-
re har jobbar hårt med att skapa varierande och nyttiga träningar åt juniorerna.

Vad får man egentligen för sin 
medlemsavgift?

– 80 euros rabatt på säsongkort i Swinghill
– Klubbens medlemstidning hemlevererad
– Familjen och kompisarna får åka gratis 
under våra klubbkvällar
– Rabatt i Café-37
– Rätt att delta gratis på klubbens ons-
dagstävlingar och klubbmästerskap
– Subventerad klubbklädsel
– Rabatt i närområdets skidaffärer
– Regelbundna infoblad per e-post



Lägersäsongen har sparkats igång. Enstaka juniorer vistades 
i Österrike och Schweiz under höstlovet. Grupperna Bormio 
och St Anton åkte sedan till Ruka i början av november. Trots 
att vintern inte ännu riktigt hade nått fjället var lägret en utmärkt 
start på säsongen.

FÖRENINGSLÄGER I YLLÄS 6-11.12

Till det traditionella Ylläslägret är det i år glädjande stor anslut-
ning med nästan 50 anmälda. Just nu ser snöläget i terrängen 
lite osäkert ut, men snösprutningen hann komma en god bit på 
väg under den förra köldknäppen och nu hoppas vi på mera 
köld. Ylläslägret sparkar igång säsongen för Masters och de 
yngre juniorerna.

FÖRBÄTTRINGAR I STUGAN

Under hösten har det jobbats flitigt i stugan. Dels har det ord-
nats två stugtalkon, dels har Swinghills personal anlitats. Stu-
gans fasad mot backen har målats, terassen har fått nya pelare 
och kundtoaletterna har renoverats. Dessutom är våra tränare 
på slutrakan med att bygga ett skidserviceutrymme i stugans 
nya del.

Renoveringarna har till stor del möjliggjorts av understödet vi 
beviljades av Aktia Stiftelsen i Esbo-Grankulla. Dessutom har 
Ski Garage bidragit med utrustning till skidserviceutrymmet. 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dessa. Vi hoppas att stugan 
står allt bättre till medlemmarnas förfogande i vinter.

FK-NYTT

Vår nya medlemstidning FK-Nytt har skickats ut till medlem-
marna och fått ett positivt mottagande. Tanken är att den i 
fortsättningen utkommer varje år. Den behandlar ärenden som 
är intressanta för såväl klubbmedlemmar som övriga skid-
entusiaster och den är en viktig ny kanal för klubbens medel-
anskaffning. 

KLUBBKLÄDSEL

De efterlängtade klubbrockarna som beställdes i juni förväntas 
anlända inom ett par veckor. Det betyder att de torde hinna före 
Ylläs-lägret. Vi informerar de som beställt en rock om leverans 
när det blir aktuellt.

Första beställningen av klubbens nya munktröjor är färdig.
Juniorerna och tränarna har redan fått sina tröjor. Vi kommer 
snarast att försöka leverera tröjorna även åt övriga medlemmar.

Händelsekalender 2018-19

December
6-11.12 Föreningsläger i Ylläs
27-30.12 Juniorläger i Himos

Januari
12.1  Skidskolegrupperna börjar
16.1  Onsdagstävling I
23.1  Onsdagstävling II
25.1  Klubbkväll
30.1  Ondagstävling III

Februari
6.2  Onsdagstävling IV
13.2  Onsdagstävling V
27.2  Onsdagstävling VI

Mars
1.3  Audi Cup-deltävling i
  Swinghill
3.3  FAM-deltävling i Swinghill
4.3  SFSI Skolmästerskap i  
  Swinghill
6.3  Onsdagstävling VII
10.3  Ace of Air-freestyletävling
17.3  Setämies Open
20.3  Klubbkamp mot GrIFK och  
  PeSla
24.3  Klubbmästerskap (prelimi- 
  närt datum)
30.3  Bootpack Race

Vi uppdaterar händelsekalendern vartefter 
nya datum droppar in.

Medlemstidningen finns att läsa på hemsidan!


