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Kansliets öppettider i sommar
Kanslipersonalen och FSF styrelse önskar er en trevlig sommar med
bra väder och många fina flyg- och hoppdagar. Samtidigt vill vi
passa på och tala om att kansliet håller stängt för semester veckorna
30-33.

FSF fototävling
Under 2007 arrangerar FSF en fototävling med möjlighet för bästa
bild att vinna upp till 10 000 kronor.
Sista datum för att skicka in bilder är den 31 november 2007.
Pristagare utses av FSF styrelse och priset delas ut i samband med
FSF årsstämma.
För mer information och regler, se www.flygsport.se

Idrottslyftet – Mer och fler
”Idrottslyftet – Mer och fler” är den nya regeringens satsning på idrotten.
Satsningen är tänkt att hålla på under hela mandatperioden men beslutas
på årsbasis. Det första året har FSF fått 755 000 kronor att fördela till
föreningarna.
Riktlinjerna för idrottslyftet från regeringen är bland annat att få fler barn
och ungdomar att idrotta längre upp i åldrarna. Utöver detta görs
satsningar på ledarutveckling/-försörjning och anläggningsstöd.
Mer information om Idrottslyftet och FSF satsningar kommer ni att
löpande finna på webbsidan: www.flygsport.se

Elitidrottsstipendium
FSF har tillstyrkt att Petter Jönsson, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg,
erhåller RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2007-08.
För mer information om olika stipendier och ansökningsförfaranden, se
www.flygsport.se och www.rf.se.

FSF elektroniska nyhetsbrev
Svenska
Flygsportförbundet

FSF har i dagarna fått upp ett digitalt nyhetsbrev. Brevet kommer att
skickas ut när det finns intressanta nyheter som berör flygsporten i stort,
både från den idrottsliga sidan som den myndighetsrelaterade.

Box 750
521 22 Falköping

Kansliet kommer med tiden att lägga in alla de e-postadresser som finns
tillgängliga.

tfn: 0515-371 55
fax: 0515-371 58
e-post: info@flygsport.se
webb: www. flygsport.se
bg: 5750-0100

Skulle du inte med automatik bli anmäld till nyhetsbrevet går det bra att
gå in på webbsidan och själv anmäla dig.
Om vi lagt till din adress och du inte önskar motta detta går det också bra
att själv avregistrera dig på webbsidan alternativt skicka ett e-brev till
kansliet med den adress du önskar få avregistrerad.

