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ÅRGÅNG 33 NR 1/2017

VAD SKER INOM FÖRBUNDET ?
”FÖRBUNDSYHETER” ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att
spegla den verksamhet som finns inom förbundet ! Medlemsföreningarna kan också vara
med och påverka innehållet genom notiser, referat, synpunkter etc !

”Riksmästerskapet i Bowling 2017” genomfördes den under tiden 22-25 mars med deltagare
från 7 st föreningar ! Tävlingen genomförde på resp förening hemmabana och resultaten
mailades in till Sala Bowlinghall (Johnny Alsholt) som svarade för sammanställningen !
RESULTAT
Herrar lic.
1. Rodny Wängåker
2. Andreas Jansson
3. Robert Aldén

Karsudden Katrineholm
Katarina FK (SLIF)
SMK Sala

876p
829p
723p

LPK N:v Götaland
Liv Umeå
Liv Umeå

804p
725p
700p

Herrar Olic.
1. Thony Ryrlen
2. Tage Johansson
3. Bo-Anders Dahllöf
Damer Lic.
1. Ulla Nordström
2. Christina Hagman
3. Ros.Veig Finell

LPK N:v Götaland
917p
Nerven IK Västervik
694p
Södersjukhusets IF (SLIF) 650p

-2Damer Olic.
1. Eivor Åman
2. Eva Bengtsson
3. Irene Grahn

Liv Umeå
LPK N:v Götaland
SMK Sala

743p
723p
646p

Plaketter liksom övriga resultat kommer att sändas ut till resp förenings kontaktperson !



I samband med ”De Nordiske Skidager”, som genomförs den 5-9 april på Beitostölen
i Norge, genomför Förbundet ”RM på Skidor 2017” både på längden och i slalom !
Det är ca 40 st anmälda från Sverige och totalt i arrangemanget, som är ett familjearrangemang, deltar drygt totalt 100 st dessutom från Island, Danmark, Finland och
Norge ! Äntligen kanske vi kan sätta norrmännen på plats !?

Under tertial 2 (maj-augusti) genomför Förbundet den årligen återkommande arrangemanget ”MOTIONERA MED SSIF”, där era föreningsmedlemmar/anställda skall utföra
minst 30 minuter så många gånger som möjligt ! Har ni egna liknande arrangemang
under denna tid kan även dessa vara med i arrangemanget !
FINA PRISER FRÅN INTERSPORT UTLOTTAS !
Motionsschema till arrangemanget finns med som fil till detta nummer av ”Förbundsnyheter” !
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”Riksmästerskapet i Golf 2017” kommer att arrangeras den 8-9 september på Borås GK !
Det är glädjande att vi i år försöker genomföra en egen tävling, detta efter det positiva
svar vi fått från många föreningar !
Anmälan skall vara insänd till Lotta Bylund (lotta.c.bylund@gmail.com) senast den
1 augusti, men gärna tidigare !
Inbjudan till arrangemanget finns med på fil till detta nummer av ”Förbundsnyheter” !

Riksmästerskapet i Innebandy 2017 kommer glädjande nog att genomföras den
23-24 september i Vänersborg med Landstingets IF N:v Götaland som arrangör !
Ev kommer riksmästerskapet att samköras med Kommunanställdas Ftitidsförbund (KAF),
de har fått detta erbjudande !
Boka redan nu detta datum och invänta den inbjudan som snart kommer att sändas ut !

SE INFO NÄSTA SIDA !

-4Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Leges´s ”Kongress 2017” kommer att
genomföras i Vierumäki (Lahtis) i Finland den 5/6-8 oktober, på samma plats där skid-VM
genomfördes tidigare i år !
Program och kostnader är under diskussion och kommer att släppas i samband med
Miniseminariet "DNHL som gick (2016) og DNHL som kommer (2018)” under ”Nordiske
Skidager 2017” på Beitostölen !
Deltagarna får själva välja att komma på torsdagen den 5 oktober eller på fredagen den
6 oktober, kongressen genomförs lördagen den 7 oktober och hemresan sker på söndagen
den 8 oktober !
För er som inte deltar på ”Nordiske Skidager” den 5-9 april på Beitostölen kommer info
att sändas ut så fort som möjligt efter detta datum !
ALL DETTA INÖR ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
SOM ARRANGERAS I VIERUMÄKI DEN 14-17 JUNI 2018 !
(DE FÖRSTA ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” I FINALND SEAN STARTEN 1975)

Medlemsföreningarna och personer från dessas styrelse fick under hösten 2016 och
fram till den 9 januari 2017 möjlighet att svara på en enkät utsänd av Förbundet !
Det syns på svaren att många lagt ner en hel del arbeta med att gå igen frågorna !
Styrelsen håller nu på att bearbeta dessa och kommer senare under 2017 att
återkomma i ärendet !
SE DE SVAR SOM KOM IN PÅ MEDFÖLJANDE FIL
TILL DETTA NUMMER AV ”FÖRBUNDSNYHETER !

INFO
Har ni frågor eller vill ha mer info om förbundets verksamhet kontakta:
Sekr:
Lars-Göran Bengtsson
Tfn
0521/158 12
BESÖK VÅR HEMSIDA: www.korpen.se/ssif
Mobil:
073 639 71 88
E-mail:
lgb.vanersborg@gmail.com
ÖVRIGA I STYRELSEN:
Tommy Mäntynen, ordförande
Stockholm
tommy.mantynen@sll.se

William Rasmussen, kassör
Malmö
william@heyspots.se

Lotta Bylund, v.ordförande
Borås
lotta.bylund@vgregion.se

Lars Hedman, v.sekreterare
Katrineholm
lars.hedman@dll.se

Lars Magnusson, suppleant
Jönköping
lars-eric.magnusson@lj.se

Annsofie Nordhagen, suppleant
Umeå
annsofie.nordhagen@vll.se

