
Infobrev, september 2018
Vi har fått njuta av den varmaste sommaren i mannaminne. Hoppas var och en haft tid att njuta och åter-
vänder utvilad till höstens utmaningar.

Samtidigt är vintern nu redan nästan bakom hörnet. Styrelsen har återvänt till sitt arbete, juniorernas
torrträning har kört igång och höstens lägerkalender är spikad. I backen snurrar liftarna på, men drar för 
stunden upp idrottare av ett annat slag än vi är vana vid. Nuuksio Bike Park har nämligen öppnat i au-
gusti och visat sig vara en stor succé. Styrelsen vill tacka Swinghills personal samt all talkokraft för ett fint 
arbete!

I detta infoblad börjar vi med en kort titt på det som hände under sommarmånaderna – främst årsmötet 
och vad som behandlades där. Sedan riktar vi blickarna mot kommande säsong. Det händer mycket 
spännande och nytt redan före snön faller i södra Finland. Vi i styrelsen kan knappt vänta på hösten och 
vintern. Vi hoppas även på att se just dig hänga med på så mycket som möjligt!

             - Styrelsen

Fjällskidarklubben stöds av:



ÅRSMÖTE

Den 18 juni höll FK-37 sitt årsmöte på Handelsgillet i Helsingfors. 15
medlemmar deltog i mötet. Stadgeenliga ärenden behandlades och
arbetet med att förnya stadgarna diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag
att sondera medlemmarnas åsikt gällande sättet att välja styrelse. Ska
vi fortsätta med elektorsförfarandet eller ska vi övergå till att styrelsens
väljs direkt av årsmötet. Under hösten kommer medlemmarna att få
möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan.

På mötet presenterade styrelsen planerna för den kommande verksam-
heten. Årsmötesbehandlingarna kommer att läggas ut på MyClub i
samband med att detta medlemsbrev skickas ut.

SKIDSKOLA

Skidskolans verksamhet fortsätter enligt tidigare, välfungerande mönster. Efter sommaren börjar klubben 
aktivt marknadsföra skidskolan per direkt mail till klubbens medlemmar, i sociala medier och på hemsi-
dorna. Senare på hösten öppnar klubben anmälningssystemet för att ta emot anmälningarna elektroniskt. 
Skidskolan söker aktivt efter nya lärare och försöker erbjuda utbildning åt de föreningsmedlemmar som 
är intresserade. Förhoppningen är att skidskolans elever deltar aktivt delta i klubbens tävlingsverksamhet 
och den kommer att jobba allt tätare ihop med träningsgrupperna.

TRÄNINGSVERKSAMHET, JUNIORER

Juniorernas träningsverksamhet har kört i gång med torrträningar. Vi förväntar oss en rejäl ökning i antalet 
juniorer; främst på grund av att flera skidskoleelever blivit så duktiga att de flyttar över till träningsgrupper-
na. Juniorverksamheten kommer att utvecklas enligt tre teman under följande säsong: effektivering av 
torrträningen, flera läger samt samarbete med andra föreningar.

Gruppstrukturerna kommer att förtydligas och varje grupp får en egen ansvarig tränare.

Föräldrarna kommer att involveras mera i planeringen och genomförandet av träningen. Klubben kommer 
också att erbjuda en ny träningsgrupp åt äldre juniorer som inte vill tävla på blodigt allvar, men som fort-
sättningsvis vill delta i verksamheten och utveckla sin förmåga.

TRÄNINGSVERKSAMHET, MASTERS

Den ständigt populära Masters-träningsverksamheten fortsätter även den enligt tidigare mönster med 
träningar i egen backe på måndagar och söndagar samt med läger i Alperna i november. Kommande 
säsong kommer klubben att satsa hårt på att så många FK-Masters som möjligt ställer upp i de nationella 
FAM-tävlingarna.
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Klubben har blivit beviljad en FAM-deltävling (Finnish Alpine Masters). Den infaller den 3 mars med två 
slalomtävlingar på agendan.

STUGTALKO

Det har utarbetats en plan för hur vi kommer att underhålla och bättre utnyttja föreningens stuga i Noux. 
Den nya styrelsen tar ställning till vilka reparationer som verkställs och i vilken ordning. Det finns t.ex. en 
plan på hur klubben bättre skulle kunna använda sig av den ”nya delen” av stugan för skidservice, utbild-
ning och videoanalys.

Den 8 september 2018 ordnades det talko på stugan. Vi målade stugans fasad mot backen och stä-
dade rejält i stugans nya del. Följande talko infaller den 6.-7.10. Följ med klubbens Facebook-sidor när 
datumet närmar sig.

SWINGHILL

Fjällskidarklubben -37 är majoritetsägare i liftbolaget Swinghill och kommer att fortsätta att aktivt stöda, 
samarbeta och bevaka klubbens intressen inom dess verksamhet. Ett viktigt samarbetsområde är skid-
skolans privatlektioner samt effektivt utnyttjande av backen för föreningens medlemmar och klubbens 
verksamhet.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Styrelsen kommer att fortsätta med det arbete som i år gjorts för att öka klubbens synlighet samt effek-
tivera kommunikationen med medlemmarna. I detta ingår vidareutveckling av klubbens hemsidor och 
infobrev samt ökad aktivitet på klubbens kanaler i sociala medier.

NYHET: MEDLEMSTIDNING

Styrelsen har sedan våren arbetat på en medlemstidning. Den utkommer 19.10 och skickas per post åt 
alla klubbmedlemmar. Tidningen kommer att behandla ärenden som är av intresse för såväl medlemmar 
som för den stora allmänheten. Tanken är att den härefter publiceras årligen. Det går ännu att bidra 
med en reklam till tidningen. Reklampriser varierar mellan 100 och 800 euro enligt storlek.

KLUBBKLÄDSEL

Inför den kommande säsongen erbjuder klubben alla medlemmar en klubbrock från tillverkaren Strind-
berg. Rockarna har redan beställts och väntas anlända i november eller december. I samband med detta 
har klubben omförhandlat samarbetskontrakten med sina
sponsorer. Målsättningen har varit att både klubben och sponso-
rerna i framtiden får större nytta av samarbetet. Klubben erbjuder
också medlemmarna möjlighet att beställa en munkjacka i klub-
bens färger. Mera info hittas på hemsidan.

Beställ en munktröja i klubbens fär-
ger via hemsidan:



TÄVLINGSVERKSAMHET

Klubben ordnar som tidigare omkring 9 intressetävlingar för föreningens medlemmar på onsdagar när 
väder och snöförhållanden tillåter. Klubbmästerskap ordnas enligt tidigare mönster och infaller söndagen 
den 17 mars. Klubben har dessutom blivit beviljad en FAM-deltävling samt SFSI:s skolmästerskap i sla-
lom. Föreningen strävar efter att allt starkare engagera föreningens medlemmar i tävlingsarrangemangen 
och kommer att utse en koordinator för detta inom styrelsen. Styrelsen kommer sträva efter att utbilda 
föreningsmedlemmar till diverse arrangörsposter. Ändamålet med detta är att klubben skulle klara av att 
ordna en nationell juniortävling säsongen 2019–2020.

KLUBBKVÄLLAR

De synnerligen populära klubbkvällarna med b.la. skidåkning, skidskolegrupper, träning, traktering i stu-
gan och musik kommer att fortsätta. Till de här kvällarna får alla medlemmar ta med sig sina vänner för att 
låta dem bekanta sig med verksamheten i backen. Välkomna!

BIKE PARK

Just nu pågår en lite annorlunda verksamhet i backen. Den 11.8.2018 öppnades backen för down-
hillcyklister och den (samt liften) är öppen lördagar, tisdagar och torsdagar. Det har visat sig att det finns 
ett klart intresse för verksamheten och backen har haft många besökare. Nuuksio Bike Park är öppen 
fram till den 7 oktober.

YLLÄS-LÄGER: 5.-9.12

Vårt traditionsenliga familjeläger på Ylläs ordnas självfallet igen i år. Det bär av mot norr den 5 decem-
ber på kvällen och tillbaka i Helsingfors är vi tidigt på morgonen den 10 december. Vi hoppas på rikligt 
deltagande från såväl juniorer som föräldrar och övriga föreningsmedlemmar. Vi kommer att gå ut med 
noggrannare info ännu i veckan och sedan börja ta emot anmälningar. Höll ögonen öppna för det finns en 
begränsad mängd platser.

Så här grymt såg det ut i Nuuksio Bike Park en augustikväll. Bild: Jukka Mykkänen


