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ÅRGÅNG 32 NR 4/2016

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” KOMMER ATT GENOMFÖRAS PÅ
RESPEKTIVE FÖRENINGS HEMMABANA UNDER TIDEN

SE MEDSÄND INBJUDAN MED DETTA NUMMER AV ”FÖRBUNDSNYHETER” !

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLÖT VID SITT MÖTE DEN 19 NOVEMBER ATT
FÖRSÖKA GENOMFÖRA FÖLJANDE ÖVRIGA ARRANGEMANG UNDER 2017:
SKIDOR – i samband med ”Nordiske Skidager” den 5-9 april på Beitostölen
(se info på annan plats i detta nummer av ”Förbundsnyheter”)

MOTIONERA MED SSIF – under tertial 2 (maj-augusti)
MARATON – i samband med Stockholms Maraton den 3 juni
KAJAKHELG – någon gång under 2017
GOLF – ev som eget arrangemang eller i samarbete med KAF
BOULE – ev tillsammans med ett eget arrangemang i golf
INNEBANDY – tillsammans med Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF)
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Medlemsföreningarnas kontaktpersoner fick för en tid sedan en enkät att besvara. SSIF:s
styrelse vill veta vad föreningarna vill. Förbundet är vad medlemsföreningarna gör det till.
För att SSIF ska vara relevant för våra medlemsföreningar och för att vi ska kunna utvecklas
och på sikt åter kunna bli större behöver vi din hjälp. Vi behöver veta hur ni upplever SSIF
idag, vad ni har för förväntningar på SSIF och hur ni skulle vilja ha det i
framtiden? Tillsammans får vi saker och ting att hända!
Svaren skulle redan ha varit insända, men för att alla skall hinna med har styrelsen förlängt
tiden till den 9 januari 2017, vilket betyder att ni får Jul-och Nyårshelgerna på Er ! Skicka
gärna vidare enkäten till övriga ledamöter i er styrelse så att även de kan svara på enkäten,
på så vis får vi ett lite bredare svarsunderlag.
Här hittar du enkäten:
https://www.survey-xact.se/LinkCollector?key=VZJ9MGH7CJ11
(Gör så här: ställ dig med pekaren på enkäten ovan och vänsterklicka om inte
detta lyckas hämta det mailet du tidigare fått från Tommy Måntynen angående enkäten)

Förbundet har beslutat att genomföra ”Riksmästerskapet på Skidor 2017” samtidigt med
”Nordiske Skidager” den 5-9 april på Beitostölen i Norge. Tävlingar kommer att ske
såväl på längden som i storslalom. Som motståndare får du, förutom de svenska deltagarna, även norrmän, danskar, finnar och isländare !
Du kan deltaga under hela arrangemanget (5-9 april), men också bara under tävlingsdagarna
7-8 april. För att vara med i hela arrangemanget behöver din förening inte vara medlemmar
i DNHL, som bjuds på denna kostnad, utan enbart i SSIF.
Läs mer om ”Nordiske Skidager” på sid 3 under ”Från Nordisk horisont” !
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”Nordiske Skidager 2017” genomförs, för 13:e gången, den 5-9 april på Beitostölen i Norge !
Vid varje tillfälle har Gjøvik sykehus bedriftsidrettslag, GS/BIL varit teknisk arrangör med
stöd av Samarbetsorganisationen ”De Nordiske Hospitals Lege” (DNHL) ! På plats i Beitostölen är det Bergo Hotel som svarar för att det skall bli ett lyckat familjearrangemang !
Tänk att vakna upp på Beitostölen, efter en god natt, till ett underbart vinterväder. Gå ner i
restaurangen för en stadig frukost. Klä på sig skidutrustning, vare sig det gäller på längden
eller utför. Ge sig ut i de nypreparerade spåren eller de nypistade backarna där det inte åkt
någon före på morgonen. Ta turen på 17 km runt Olavatnet med en värmestuga efter halva
vägen och där tända en brasa och ta fram termosen med nybryggt kaffe och kanske en
smörgås från frukostbordet. Vid lunchtid ta sig tillbaka till backen där Bergo Hotel ordnar
med lunch ute i det fria, med grillad mat, korv och römmegröt och till det kanske en Rignes.
På eftermiddagen blir det ombyte till slalomskidor och där köra upp och ner tills mörkret
börjat lägg sig. Efter dusch och bastu blir det en underbar middag i Jaegarsalen och som
avslutning en dans i baren.
- se inbjudan till ”Nordiske Skidager” med 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
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

ÖNSKAR

ARRANGEMANG UNDER 2017 !
RM I BOWLING !
Den 22-25 mars på resp förenings hemmabana.
- se inbjudan med detta nummer av ”Förbundsnyheter”

RM PÅ SKIDOR/NORDISKE SKIDAGER
Den 5-9 april på Beitostölen i Norge.
- se inbjudan med detta nummer av ”Förbundsnyheter”

MOTIONERA MED SSIF !
under maj-augusti
MARATON
KAJAKHELG
GOLF
BOULE
INNEBANDY
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR !

