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Hej	  igen	  alla	  Boxbor/medlemmar!	  
VaHiSöS	  inledde	  sitt	  110-‐jubileumsår	  med	  en	  kaffe/kakfest	  i	  januari	  med	  kulturella	  drag	  i	  musikens,	  
sångens,	  poesins	  och	  fotografins	  tecken.	  Tack	  till	  alla	  som	  bidrog	  till	  festen.	  Tack	  även	  till	  alla	  
funktionärer	  och	  sektionsdragare,	  som	  sköter	  verksamheten.	  Tack	  också	  till	  rinkungdomarna	  som	  
snabbt	  fixade	  isen	  genast	  då	  det	  blev	  kallt,	  tyvärr	  blev	  säsongen	  igen	  onödigt	  kort!	  Det	  har	  varit	  
alldeles	  för	  nära	  noll	  grader	  ända	  sen	  slutet	  av	  januari,	  så	  det	  blev	  ingen	  rinkbandyhockeymatch!	  

Årsmötet	  hölls	  den	  29.2	  med	  stadgeenliga	  ärenden.	  Som	  nya	  styrelsemedlemmar	  välkomnas	  Elvira	  
Kaiser	  och	  Jens	  Söderholm.	  Vi	  mottar	  gärna	  verksamhetsidéer	  och	  förslag	  av	  medlemmar	  och	  
bybor.	  Här	  finns	  information	  om	  vad	  som	  händer	  i	  föreningen	  och	  dess	  sektioner.	  

"Loppis"	  hålls	  tillsammans	  med	  Boxby	  skola	  på	  skolan	  Kristi	  himmelsfärds	  to	  5.5	  kl.	  10-‐13	  
VaHiSöS	  &	  Boxby	  skola	  har	  loppis	  den	  5.5	  på	  skolan.	  Anmälningar:	  Ciso	  Lindblad	  (040-‐540	  6986,	  
ciso.lindblad(at)gmail.com).	  Bordsavgift	  5	  €	  för	  förhandsanmälda	  och	  10	  €	  för	  dem	  som	  anmäler	  sig	  
på	  plats,	  om	  det	  finns	  bord	  kvar.	  Hämta	  eget	  bord	  så	  får	  du	  komma	  gratis!	  Vid	  fint	  väder	  är	  vi	  ute	  
på	  skolgården.	  Samtidigt	  ordnar	  Boxby	  HoS	  match	  show	  för	  hundar.	  Anmälning	  på	  platsen	  fr.	  kl	  10.	  

Sommarfesten	  blir	  sö	  19.6	  med	  trollkarlen	  Kimmo	  Erkkilä	  
VaHiSöS	  ordnar	  traditionsenlig	  byadag	  tillsammans	  med	  Box	  FBK	  på	  Skattis	  kl.	  14.	  På	  programmet:	  
sång,	  musik,	  servering	  och	  aktiviteter,	  huvudartist	  är	  Trollkarlen	  Kimmo	  Erkkilä.	  

XXXVII	  Midsommarloppet	  sö	  26.6	  
Midsommarloppet	  startar	  kl.	  11	  utan	  tidtagning	  och	  kl.	  12	  med	  tidtagning.	  Sträckorna	  4,	  6.5	  och	  11	  
km	  och	  klasserna	  F/P	  12,	  14,	  D/H	  allmän	  &	  40,	  H50	  och	  motion	  liksom	  tidigare	  år.	  	  

Lurens	  sommarteater	  	  	  
VaHiSöS	  planerar	  en	  sommarteaterutflykt	  med	  buss	  till	  Lurens	  för	  att	  se	  klassikern	  "Djungelboken".	  
Vi	  återkommer	  med	  tid	  och	  anmälningar	  lite	  närmare.	  	  

Ungdomskvällar	  ordnas	  så	  fort	  vi	  hittar	  en	  ungdomsledare.	  Eventuellt	  ordnas	  någon	  temakväll.	  

Terränglöpningen	  startar	  måndag	  11.4	  kl.	  19	  fr.	  Skattis	  (Christer	  Lindberg,	  tel	  0400-‐69778).	  	  
VaHiSöS	  försöker	  också	  arrangera	  orienteringsmästerskap	  i	  sommar	  och	  hjärtlunkar	  på	  hösten.	  

Marthorna	  håller	  kokkurs	  för	  2	  grupper	  9-‐13	  åringar	  1)	  6-‐10.6	  och	  2)	  13-‐17.6	  på	  Skattis	  (Maria	  
Skog,	  tel.	  boxskog@hotmail.com,	  040-‐1355569).	  Pris	  30	  euro/barn.	  

Innebandy-‐Herrar	  (div.6	  laget	  &	  M35	  oldboys	  "utmanar"-‐serie)	  tränar	  tisdagar	  kl.	  20.45-‐22	  i	  All-‐
aktivitetshallen	  i	  Nickby	  (Kontaktperson:	  Cricke	  Borgman,	  mer	  info:	  http://boxsalibandy.nimenhuuto.com/).	  

Innebandy-‐Damer	  (motion)	  tränar	  fortfarande	  lördagar	  kl.	  15-‐16	  i	  Boxby	  skola.	  Vi	  tränar	  i	  trevliga	  
samvarons	  och	  för	  motionens	  skull	  (Janica	  Sundbäck).	  Terminen	  slutar	  litet	  in	  på	  maj.	  

Innebandy-‐Flickor	  (f.	  1997-‐2000)	  tränar	  på	  lördagar	  kl.	  16-‐17	  i	  Boxby	  skola	  ända	  till	  23.4.	  (Tomppa	  
Westerlund)	  

Bollsektionen:	  Volleybollens	  Mixed	  lag	  slutade	  tvåa	  i	  Sibboserien:	  
http://www.ufkamraterna.fi/start/sektioner/idrott_och_motion/volleyboll/sibboserien_sipoonsarja/.	  Fotbollen	  "vilar".	  	  

I	  vinter	  blev	  det	  också	  lite	  skidning,	  resultaten	  finns	  på	  hemsidan:	  http://www.vahisos.nsu.fi/resultat/	  .	  

Box	  sångkör	  övar	  onsdagar	  kl.	  19-‐21	  i	  Boxby	  skola	  i	  Sibbo	  MI:s	  regi.	  Termin	  till	  slutet	  av	  april.	  	  

Hornorkestern	  övar	  torsdagar	  kl.	  18-‐19.30	  i	  Boxby	  skola	  i	  Sibbo	  MI:s	  regi.	  Terminen	  är	  slut.	  



  

Kolla	  VaHiSöS	  hemsida	  www.vahisos.nsu.fi,	  Facebook-‐sida	  https://sv-‐se.facebook.com/vahisos	  	  
eller	  Östnylands	  ”Föreningar”	  spalt	  så	  missar	  du	  inget	  viktigt.	  

Medlemsavgiften	  för	  år	  2015	  är	  10	  €/medlem	  eller	  20	  €/familj	  liksom	  ifjol.	  Den	  betalas	  till	  
föreningens	  konto	  i	  Aktia	  FI47	  4055	  7150	  0001	  73	  (405571-‐5173).	  Vi	  önskar	  att	  alla	  som	  deltar	  i	  
någon	  av	  föreningens/sektionernas	  verksamheter	  också	  betalar	  medlemsavgiften	  till	  föreningen.	  
Använd	  gärna	  bifogat	  bankgiro.	  Om	  du	  förutom	  namn	  och	  födelseår	  även	  meddelar	  e-‐post	  
adress	  (eller	  per	  e-‐post:	  vahisos@gmail.com	  ),	  kan	  du	  i	  fortsättningen	  få	  infobladet	  elektroniskt.	  	  
	  

STYRELSEN	  2016	  
Ordförande:	  	   Patrik	  "Patte"	  Lindblad	  	   040	  556	  9160	  
Viceordförande:	   Anne	  Juutilainen	   	   040	  556	  1907	  
Kassör:	   	   Anne	  From	  	   	   040	  680	  2670	  
Sekreterare:	   Carola	  Norrback	   	   040	  725	  2099	   	  
Medlem:	   	   Emil	  Borgman	   	   044	  569	  5617	  
Medlem:	   	   Elvira	  Kaiser	   	   040	  740	  1175	  
Medlem:	   	   Jens	  Söderholm	   	   0400	  753	  399	  
Suppleant:	  	   Maria	  Skog	  	   	   040	  135	  5569	  
Suppleant:	  	   Pia	  Lindén	   	   	   0400	  845	  286	  
	  
SEKTIONERNA	  2016	  
Ungdomarna:	   	  	  	  -‐	  	   	   	   	  -‐	  
Bollsport:	   	   	  	  Thomas	  Westerlund	   	   040	  519	  5039	  
Terränglöpning:	   	  	  Christer	  Lindberg	   	   0400	  697	  778	  
Box	  Sångkör:	   	  	  Svea	  Lindqvist	   	   0400	  476	  995	  
Box	  Hornorkester:	   	  	  Ralf	  Backström	   	   0500	  615	  435	  
Orientering:	   	  	  Stefan	  Borgman	   	   040	  158	  8815	  
Innebandy/herrar:	   	  	  Cristian	  Borgman	   	   0400	  717	  534	  
Innebandy/damer:	   	  	  Janica	  Sundbäck	   	   0400	  014	  002	  
Innebandy/flickor:	   	  	  Thomas	  Westerlund	   	   040	  519	  5039	  
Skidning:	   	   	  	  Petter	  Lindén	   	   040	  550	  5485	  
Midsommarloppet	  &	  	   	  
Hjärtlunkar:	   	  	  Patte	  Lindblad	   	   040	  556	  9160	  
Teater:	   	   	  	  Guy	  Strömberg	   	   050	  336	  4073	  
Historia	  &	  Hustomten:	  	  	  Raul	  Nyström	   	   0400	  108	  447	  

	  
	  

Uthyrning	  av	  Skattåkersberg	  2016	  
kvällsmöte	   50	  €/gång	   	  

veckoslut,	  fredag-‐söndag	  (hela	  huset)	   260	  €	  icke-‐medlemmar	   120	  €	  medlemmar	  i	  minst	  2	  år	  

	  Bokningar:	  Raul	  Nyström,	  tel.	  0400-‐108447	  

Motionslådan,	  som	  finns	  vid	  Sale,	  flyttas	  snart	  till	  BT-‐Moto&Service	  bredvid	  S-‐V	  cykelsektionens	  
cykellåda,	  den	  andra	  finns	  vid	  Skattis.	  Anteckna	  namn	  och	  kilometrar	  i	  häftet	  i	  lådorna	  då	  ni	  är	  
ute	  och	  motionerar	  (gång,	  cykling,	  stavgång,	  jogging).	  Det	  påverkar	  kommunens	  motionsbidrag!	  


