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Den 25:e augusti händer det på Hammarby Roddklubb
Kom med och partaja!

Även i år ordnar vi en villaavslutning med sång, musik och mat. 
Dryck till självkostnadspris.För musiken står rockbandet Strange Crew
och trubaduren Tomas Nemlander med son spelar gamla rocklåtar.
Vi går tillbaka till där vi började och ordnar festen på 
Hammarby Roddklubb nära Gullmarsplan.
Vill du komma med båt går det också bra.

kl.19.00 Hammarby Roddklubb
280kr betalar ni till pg 715516-1 
sista anmälningsdag 17 augusti
Inbetalning = anmälan

SEGWAYPOLO GAV MERSMAK

Segwaypolo
• Varje lag har fem spelare på den 61x39 
meter stora planen.

• Matcherna spelas i 4x8 minuter.

• Mål görs när någon lyckas slå bollen i 
det 2,4 meter breda och 1,7 meter höga 
målet.

• Klubborna är vadderade och bollen 
mjuka i motsats till i hästpolo där både 
bollen och klubborna är hårda.

• Spelarna får endast slå bollen med 
höger hand

• Maxfarten är 20 kilometer i timmen.

– De andra lagen har mer rutin, 
men vi tog oss till kvartsfinal, säger 
Linus Almqvist när han ringer upp 
minuterna efter att det blivit klart att 
Balver Mammuts från Tyskland blivit 
världsmästare i segwaypolo.

För spelarna i det finländska 
landslaget, som alla är 
finlandssvenskar bosatta i 
Stockholm, har VM gett mer smak. I 
höst satsar de på att delta i EM. VM 
avgjordes i Stockholm i början av 
juni.

Säger segwaypolo dig någonting? 
Inte. Läs vidare.

Jag träffade det finländska laget 
ett par timmar före deras livs första 

riktiga match. De skulle möta fjolårets 
världsmästare Tyskland, men var inte 
ett dugg nervösa.

Staffan Hansén och Kenneth 
Holmström, två vikitga kuggar i det 
finländska laget, var i färd med att 
tejpa lagets spelskjortor.

Segwaypolo är en ung sport. Det 
har bara ordnats sju VM. VM i 
segwaypolo kallas också för Woz 
cup. Turneringen är döpt efter Steve 
Wozniak, en av Apples grundare. 

Förutsättningarna för att utöva 
segwaypolo är bättre i Stockholm än 
i Finland. Framför allt finns det tre 
svenska lag att träna mot.

Det finländska laget bildades i mars 
i år. Peter Hernberg, det finländska 
lagets grand old man, träffade Erik 
Bolinder, som spelar i Stockholm 
Saints på ett flyg till Miami. Kort efter 
resan damp det ner ett brev från 
internationella segwaypoloförbundet 
i Hernbergs brevlåda. I brevet 
gratulerades Finland till att laget 
skulle delta i VM.

Kruxet var bara att Finland ännu 
inte hade något lag. Men bland sina 
finlanssvenska vänner i Stockholms 
banking- och finansvärld hittade han 
snabbt ett lag. 

– I slutet av mars höll vi vår första 
träning på en dålig plan i Bromma. 
Klockan var närmare tolv på natten 
och blötsnön öste ner, säger Linus 
Almqvist från Vasa.

Markus West 

FIRA VILLAAVLUTNING I STOCKHOLM
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25 augusti Villaavslutning Hammarby Roddklubb

13 september Vi över 60, Timmermansgården

5 oktober Afterwork kl.18.00 återkommer med plats

7 oktober Allsång kl.14.00 Finska kyrkan

2 november Afterwork kl.18.00 återkommer med plats

17 november 60 års fest

6 december Glöggmingel

7 december Afterwork kl.18.00 återkommer med plats

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Fjädervägen 8, 14252 Skogås

Kontaktuppgifter
Ordförande Mats Vornanen 070-224 1525
www.osterbotten.se             info@osterbotten.se

Bild Terese Smulter

Sommarens bild 2012!

Även i år ordnar vi en sommarbildtävling där varje medlem har möjlighet att 
skicka in tre av sina bästa bilder. Fotografierna skickar du in till oss per mail 
info@osterbotten.se. senast 31 augusti vill vi få in bilderna. Namnge varje 
bild och berätta var du har fotograferat den.
Juryn består av Terese Smulter och Anna-Lena Djurberg. Alla bilder 
publiceras i mån av plats i utskicket. Bilderna kommer också att läggas upp 
på föreningens hemsida. Styrelsen får ej delta i tävlingen. 
Vinnnaren får två biljetter till Fotografiska museét.
http://fotografiska.eu/ 

Svenska i sexan 

Undervisningen i svenska ska inledas tidigare i de 
finska skolorna i Finland. Hittills har de flesta finska 
skoleleverna börjat läsa svenska först i årskurs sju.

Från och med 2016 ska undervisningen inledas redan 
i klass sex. Avsikten är att språkundervisningen ska bli 
mera mångsidig. Framför allt vill man inte introducera 
svenskan under de besvärliga pubertetsåren.

Intresset för att plugga svenska minskar i Finland. 

– Målet med timfördelningen är en mera delaktig, rörlig, 
kreativ och språkligt rik skola, sade undervisningsminister 
Jukka Gustavsson när han presenterade förslaget.

De svenskspråkiga eleverna börjar plugga finska redan i 
årskurs tre.

Text Markus West

Närpesbo designade Loreens kläder

Tommy Granfors, från Närpes, designade scenkläderna 
åt Sveriges melodifestivalsvinnare Loreen. Han kände 
Loreen sedan tidigare och de två bollade idéer om 
hennes scenkläder flera månader redan innan den 
svenska finalen
Tommy Granfors har studerat till designer i Åbo, men 
verkar sedan flera åt tillbaka i Stockholm.

1952-2012

60år
Svenska österbottningar 
              i Stockholm

60 år är ingen skam
Föreningen Svenska 
Österbottningar i Stockholm fyller 
60 i år. Det firar vi med en stor 
jubileumsfest på Finlandshuset 
den 17 november. 

Ännu är vi lite hemlighetsfulla med detaljerna om festen, 
men reservera redan nu lördagen den 17 november i 
din kalender. Vi berättar mer om festen i höstens första 
utskick.

Gillar Österbotten

Facebook-gruppen ”Österbottningar i Stockholm” är 
ett aktivt diskussionsforum för österbottningar bosatta 
i och kring Stockholm. Trafiken på forumet växer från 
månad till månad. Österbottniska föreningen informera 
naturligtvis gruppen om vad vi sysslar med.

Facebook-gruppen har också blivit en viktig mötesplats 
för dem som söker och för dem som vill hyra ut bostad.

I skrivande stund har Facebook-gruppen 236 
medlemmar.


