
Här är senaste informationen från FSO. Du får gärna vidarebefordra detta till din klubbkompis 
eller andra personer som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får 
dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela fso@idrott.fi. Du kan även 
meddela ifall du inte i fortsättningen vill ha av dessa meddelanden. 
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Hej ! Vårsäsongen är ordentligt igång - solen och snöfallet överraskar med jämna mellanrum. Men 
vi går mot sommaren och en hoppeligen lång och framgångsrik orienteringssäsong. Sedan 
senaste månadsbrev har vi bland annat haft förbundets vårmöte, träningsgruppernas vårläger i 
Åhus, Sverige samt sprintat för ÖID-mästerskap under IK Falkens arrangemang. 

 
Leimaus-lägret i Imatra 3-6.6.2019 
Det nationella Leimaus-lägret för orienterare i 8-18 års åldern arrangeras i år 3-6.6 av Joutsenon 
Kullervo och SK Vuoksi i Imatra. Anmälan till Leimaus-lägret bör göras på arrangörens nätsidor 
senast den 12.4. Anmälan görs föreningsvis. Arrangören rekommenderar att respektive 
föreninger ställer upp med 1 ledare per 6-8 (barn/junior)deltagande. 
Anmälning, information, beskrivning av träning och inkvartering, pris etc. angående 
Leimaus-lägret hittas på arrangörens hemsida (på finska): https://leimaus2019.fi/. Arrangören kan 
kontaktas via: info@leimaus2019.fi 
 
FM i sprintstafett 19.5. i Raumo 
En nyhet i föregående års tävlingskalender var FM i sprintstafett, till vilken 
representationsrätterna delades ut områdesvis. Finska orienteringsförbundets (SSL) olika 
områden (däribland FSO) hade själva rätten att besluta om man fyller lagen föreningsvis eller om 
man blandar löpare från flera av områdets föreningar. FSO:s träningsutskott har beslutit att följa 
fjolårets mönster genom att bilda förbundslag av de bästa intresserade löparna i varje klass. 

FM-sprintstafett 2019, kommer att arrangeras den 19.5.2019 i Raumo. Tävlingsklasserna är som 
ifjol: 
- H/D18 (dam-herr-herr-dam) FSO har tilldelats möjlighet till 4 lag 
- H/D21 (dam-herr-herr-dam)  FSO har tilldelats möjlighet till 3 lag 
- H/D40 (dam-herr-herr) FSO har tilldelats möjlighet till 3 lag 
- H/D55 (dam-herr-herr) FSO har tilldelats möjlighet till 4 lag 

De som är intresserade att delta i FM-sprintstafetten för förbundslagen bör meddela sitt intresse 
senast den 15.4. Intresseanmälan görs via följande länk. Närmare information om hur och när 
lagen formas samt finns på FSO:s hemsidor här. 

World Orienteering Day 16-21.5.2019 
Den internationella World Orienteering Day är en gemensam kampanj för hela 
orienteringsvärlden. I år arrangeras World Orienteering Day eller WOD som en veckas kampanj i 
mitten på maj. Tanken med kampanjen är att göra orienteringssporten synlig och lättillgänglig för 
nya potentiella utövare och ungdomar. FSO och de svenskspråkiga orienteringsföreningarna har 
tidigare år varit aktiva med WOD-arrangemang och meningen är att vara aktiv även i år. 
Material, ideer och planer angående årets WOD är ännu i planeringsstadie, men FSO kommer att 
informera om kampanjen på hemsidan under WOD-fliken här. (i dagsläget ännu 2018 års info) 
 
FSO-storläger och FSOM i augusti 2019 
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Årets FSO-storläger samt FSOM i orientering (9-11.8) går av stapeln i början av augusti. Som 
värdar står OK Kristina och Närpes OK. Information om sommarens orienteringsfest hittas hos 
arrangörerna OK Kristina och Närpes OK. Även FSO kommer att informera om Storlägret samt 
Förbundsmästerskapen på sina hemsidor längs med våren och sommaren. Mästerskapsdatumen 
lönar sig dock att pricka in i kalendern redan nu.  
 
Dagsläger på Öjberget 27.4 
LaihLu, Solf IK, Malax IF, IF Femman o VaaSu arrangerar ett dagsläger för orienterare från ÖID 
och EPSU orienteringsföreningar födda 1999 och senare. Orienterare generation 2011 och yngre 
är välkomna tillsammans med en vuxen. Preliminärt lägerprogram, anmälningslänk och övrig 
information finns att tillgå på IF Femmans inbjudan. Anmälan bör göras senast den 17.4. 
 
Långläger inkommande sommar 
FSO långläger arrangeras inkommande sommar i samband med medeldistans-FM i Posio. 
Detaljer och närmare planer fastställs under våren, men träningsivriga kan gärna i detta läge 
redan pricka in följande preliminära datum i kalendern. Inbjudan, Information om anmälning och 
övrigt uppdateras längs med våren på FSO hemsidan. 
Elit och utmanargruppen, FSO Långläger - Posio (preliminärt) 29.6-7.7.2019 
Ungdomsgruppen, FSO Långläger -  Posio (preliminärt) 29.6 - 3.7.2019 
För närmare information, kontakta förbundstränare Fredric Portin (fredric.portin@idrott.fi) eller 
grenchef Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi) 
 
Drömmarnas motionsdag 10.5 
10 maj arrangeras Drömmarnas motionsdag runtom i Finland. Drömmarnas motionsdag är hela 
den finländska idrottsrörelsens gemensamma kampanj. Målet är att så många som möjligt kan 
motionera under dagen. Var med och skapa verksamhet. Aktivera fler och skapa 
motionsevenemang under dagen. Alla evenemang registreras här. Läs mera om Finlands Svenska 
Idrotts Drömmarnas motionsdagskampanj här. 
 
Framtidsgruppens skolläger (yläkoululeiritys) för elever på årskurs 7-9 
Sista lägret för detta skolår arrangeras 13-16.5 i Norrvalla. 
Eftersom man söker för ett år i taget till Framtidsgruppens skolläger, innebär detta att ansökan för 
skolåret 2019-2020 väntar bakom hörnet. Datum eller ansökningslänkar för framtidsgruppens 
skollägerverksamhet på svenska har inte ännu offentliggjorts, men det lär bli i juni. Närmare 
informaton om framtidsgruppens skollägerverksamhet på Suunnistusliittos hemsidor (finska). Info 
om den svenskspråkiga lägerverksamheten på Norrvalla hittas på Folkhälsans hemsidor. 
 
Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSO kanaler? 
Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er 
till övriga föreningar inom FSO? FSO kan förmedla information om evenemang, träningsdagar 
tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor, sociala media samt övriga kanaler. Kontakta grenchefen 
om er förening önskar informera övriga orienterande svenskfinland: wilhelm.stenbacka@idrott.fi 
 
Vårhälsningar, 
Wilhelm Stenbacka - grenchef 
Finlands Svenska Orienteringsförbund 
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors 
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