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Allmän info
IF Brahe Skidsektion erhåller ingen säsongsavgift eller deltagaravgift, men det som vi
förutsätter är att ni registrerar er som medlemmar i IF Brahe. Ni kan ansöka om medlemskap
via denna länk. Fakturan skickas sedan hem till er.
https://ifbrahe.fi/bli-medlem/
För att kunna driva en så bra verksamhet som möjligt behöver föreningen förstås hjälp av
aktiva föreningsmedlemmar i form av talkoinsatser. Talkoinsatserna består främst av att
hjälpa till med arrangemanget av Fäboda Loppet (och andra eventuella tävlingar),
snöskjutningen och eventuella andra händelser som uppstår under året.
Försäljningen av Ullmax kläder är även en viktig inkomstkälla för föreningen. Sprid gärna
ryktet om dessa förmånliga och hållbara underställ m.m. Ni kan göra era beställningar via
denna länk https://shop.ullmax.com/fi/webshop/if-brahe-hiihto/56981
Men om ni vill sälja åt andra kan ni registrera er som försäljare och välja IF Brahe - hiihto
som förening och sedan aktivera en länk som de sedan kan göra sina beställningar via. Då får
föreningen 30% av allt som säljs. Registrera er via denna länk:
https://app.ullmax.com/fi/seller.asp?edit=1&sellerID=0#
Nästa gemensamma beställning görs söndagen den 7 februari. Beställningarna skall vara
inne senast kl. 20.00.
Vill ni beställa där emellan så går ni bara in via Webshopen och beställer där via. Välj igen IF
Brahe – hiihto som förening och 10% tillfaller föreningen. Vi har en ”försäljningsväska” där
en del av plaggen finns till påseende. Vill du titta i den så skickar du bara ett Whats App
meddelande i ”IF Brahe – föräldrainfo” och så svarar den som har väskan för tillfället.
Samarbetspartner av olika slag är alltid av intresse. Har du ideer? Tag kontakt med Johan
Sandnäs för att diskutera vidare.

Publicering på SoMe och hemsida
Skidsektionen har ett Instagram konto som heter ifbraheskidor. På detta konto publicerar vi
bilder från träningar och tävlingar. Om du eller ditt barn inte får synas på SoMe eller på
hemsidan ber vi er meddela Veronika Holm (050 531 1520).
I övrigt tar vi gärna emot hjälp med fotografering och filmning under tävlingar och träningar.
Skicka bilderna till Veronika.
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Skidsektionens styrelse
Skidsektionen höll ett konstituerande möte 3.1.2021 och valde följande styrelse.
Är det något ni undrar över tag då kontakt med någon av oss. Vi tar gärna emot förslag och
tips på förbättringar till verksamheten.
Styrelsen 2021
Anders Söderlund – Ordförande tfn. 044 750 9226
Veronika Holm - Sekreterare/Tränarrepresentant tfn. 050 531 1520
Mats Gäddnäs – Snökanonansvarig tfn. 050 598 3003
Johan Sandnäs – Sponsoransvarig tfn. 050 411 2276
Monica Nyfors – Larsmos IF:s representant tfn. 040 037 4642
Nina Nyman – medlem tfn. 050 341 3969
Sofia Stenvall - kassör (utanför styrelsen) tfn. 050 541 2540

Träningarna
Vi strävar efter att bjuda på mångsidiga träningar under stor del av året. Förstås ligger även
en stor tyngdpunkt på tävlingsverksamheten. Vi har delat in juniorerna i fyra olika grupper.
1. Hopea Sompa –gruppen Þ den äldsta tävlingsgruppen, födda 2008 eller tidigare.
Ansvarig tränare: Pasi Auvinen
2. Talanggruppen Þ lite längre hunna, födda 2009 – 2010 eller efter förmåga
Ansvarig tränare: Veronika Holm
3. Skidstjärnorna Þ lätta och lekfulla skidträningar för födda 2012 – 2011, eller efter
förmåga.
Ansvarig: Veronika Holm
4. Träna Tillsammans Þ Lekfulla träningar tillsammans med förälder (eller utan). Fokus på
rörelseglädje. Ansvarig: Sonja Mäenpää
Information om träningarna informeras via gruppernas WA.
Hjälptränare behövs alltid. Meddela Veronika Holm om du kan tänka dig att hjälpa till.
Vi hoppas kunna ordna några serieskidningar denna vinter. Preliminärt är den första
Serieskidningen planerad till tisdag 27.1 kl. 18.00 i Vestersundsby. Mera info följer inom kort.
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Skipass eller Skidlicens
Vi önskar att alla våra medlemmar som deltar aktivt i träningarna, även Träna Tillsammans,
tar ett Skipass. Skipasset ger alla utövare, som är 12 år eller yngre, en försäkring som gäller
när man utövar idrott på snö.
Juniorer över 12 år behöver lösa ut en skidlicens. Och då behövs även en skild försäkring för
tävlingsverksamhet, om inte er vanliga försäkring täcker det. Skipass och licenser utlöses via
Suomisport-tjänsten.
FIS-licenser ersätts av föreningen mot uppvisande av kvittens.
Läs mera om hur du går tillväga här:
https://hiihtoliitto.fi/kilpailutoiminta/lisenssit-ja-skipassit/

Tävlingsinfo
I och med de rådande covid – 19 restriktionerna har vi i Finland förtillfället en väldigt tom
tävlingskalender. De flesta tävlingar de närmaste veckorna är endera inhiberade eller
framflyttade på obestämd tid. Skidtävlingarnas status kan man följa med på Hiihtoliittos
tävlingskalender: http://hiihtokalenteri.fi/piirikalenteri/kalenteri/kuukausi/2021/1/
Några viktiga datum:
30-31.1.2021 ÖID-mästerskapen i Vörå. Klasser från P/F 8 och uppåt. (2014 födda)
5-7.3.2021 Finlands Svenska Skidförbundsmästerskap i Närpes. Klasser från P/F 10 och
uppåt (2012 födda).
Anmälningarna sköts i år av Anki Westerlund och skall vara henne tillhanda senast söndag
veckan innan, om inget annat meddelas. Anmälningarna skickas via e-post till
anmalbrahe@gmail.com
I mejlet skall det finnas följande information: Tävlingens namn och nummer, skidarens
namn, skidklass och födelseår.
Har ni frågor gällande något når ni Anki på nummer +35850 350 3033
If Brahe står för anmälningsavgifterna.
I övrigt ersätter föreningen 50€/natt för övernattningar i samband med FM och Hopea
Sompa. En resersättning kan ansökas om för den överstigande delen för resor över 200km.
Ersätts 10 cent/km plus 5 cent/för övrig aktiv i samma bil.
Föreningen bokar ingen gemensam övernattning för varken Hopea Sompa eller FSSM i år.
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Tävlingskalender
Denna tävlingskalender är fungerar som ett förslag på tävlingar, men följ själv med läget
kring tävlingar i nejen på skidförbundets kalender. Vi försöker också informera efter hand i
WA-grupperna.
Hiihtokalenteri.fi
Datum
15–17.1
23.1.
30 – 31.1
7.2
20 – 21.2
27 – 28.2
5 - 7.3
11.3
13 – 14. 3
19 – 21.3

Tävling
Ungdoms FM
Mini-Seljes
ÖIDM
KV:n hiihdot
Ungdoms FM
KLL
FSSM
Nalle stafetten
Ungdoms FM
Hopea Sompa

Kommun
Vuokatti
Nedervetil
Vörå
Karleby
Jyväskylä
Rantasalmi
Närpes
Vörå
Keuru
Taivalkoski

Stil
F/K
F
K
F
K/F
K/F
F/K
F
Stafett- och långa
F/K

Snöskjutningen
Snötillverkningen i Vestersundsby sköts i ett samarbete mellan Jakobstad Stad och IF Brahe.
Snökanonen och pumphuset ägs av Staden Jakobstad och de bekostar el och vatten. Under
större delen av dagtid (varadagar) sköter de även om skjutningen, men det hör till IF Brahes
ansvar att ha talkogäng på kvällar och nattetid och där bör vi alla aktiva ta vårt ansvar. Det
handlar inte om allt för många dygn per säsong, och skjutningen av snö gör att vi med större
säkerhet kan utöva skidåkning hela säsongen.
Från skidsektionens sida fungerar Mats Gäddnäs som kontakt- och ansvarsperson för
snöskjutningen.
Talkoinsatsen går ut på att i enmans eller tvåmans skift vakta snökanonen. När vi skjuter
längs med spåret behövs två personer vara på plats.
Vi gör upp en lista på turer bland aktivas föräldrar samt andra som anmält sitt intresse att
hjälpa till. Om turen inte passar, ansvarar man själv för att byta pass eller hitta ersättare. Vi
har en del äldre i gänget, som kan tekniken och ger skolning vid behov.
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För att underlätta arbetet för Mats kan du även skicka förlag på tider som passar dig att
passa kanonen.
Kontakta Mats Gäddnäs (050 5983 003) vid frågor. Och dyker inte ditt namn upp på listan,
men ni känner att ni kan hjälpa till, ta kontakt med Mats.

Med hopp om en snörik och frisk vinter,
IF Brahe Skidsektion

