
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte onsdagen 
den 23 november 2016 klockan 18.00 på Bygdehemmet. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två 
befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst. Bilagor kommer inom kort på www.nsu.fi.

Den 8.10 arrangerades Nyländsk Aftongala i Othallen i Esbo i samband 
med EBUF:s 110-års jubileum. För tredje året i rad delades det även ut pris 
i fyra olika kategorier: årets ungdom, årets eldsjäl, årets veteran och årets 
förening. I drygt fyra timmar lystes scenen upp av sammanlagt över 120 
artister med högklassiga uppträdanden. Totalt deltog närmare femhundra 
personer i kvällen. Kvällen avslutades i storartad stil till den 20:manna 
orkestern Grani Big Band. Ett stort Tack till Esbobygdens ungdomsförbund 
och alla våra strålande artister, medhjälpare och funktionärer för en alldeles 
fantastisk kväll! Läs mera om kvällen på www.nsu.fi.

Kallelse till Höstmöte 23.11
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NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen den 13 oktober 
2014 kl. 19.00 på sex olika orter i Nyland.
Östra Nylands ungdomsförbund: http://www.onuf.fi
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom

Sibbo ungdomsförbund: UF Kamraterna, Träskberga i Träskby, (Kalkstrand), Nevasvägen 340, 01150 
Söderkulla. Anmälningar till Suffen@kolumbus.fi

Helsinge-Tusby ungdomsförbund: http://www.helsinge-tusby.fi
Vanda UF, Gamla Nurmijärvivägen 54, Vandaforsen.

Esbobygdens ungdomsförbund: http://ebuf.org
SViE, Svinösund, Sommarövägen 8

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund: http://www.knuf.fi
Luckan, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Västnyländska ungdomsringen: http://www.vnur.org/vnur
HV i Snappertuna, Snappertuna kyrkväg 129

De fristående medlemsföreningar som inte hör till något lokalförbund äger rätt att delta i valfritt 
lokalförbunds uttagningstävlingar genom att anmäla sitt deltagande till det lokalförbund inom 
vilkets regi uttagningen äger rum

FINAL
Uttagningstävlingarnas tio bästa lag i respektive klass går vidare till landskapsfinalen söndag 26.10.2014 i 
Lagstads skola i Esbo kl. 15.00 dock så att varje lokalförbund deltar med ett lag i varje klass.

Då lokalförbunden meddelat resultaten i uttagningstävlingarna kontrollräknas svaren hos NSU som 
därefter skilt skickar kallelsen till landskapsfinal till respektive lags kontaktperson.

OBS! Det är möjligt att antalet frågor och delfrågor i finalen får ett annat upplägg än i 
uttagningstävlingarna. Arrangören förbehåller sig rätten att besluta om utformningen.

Reglerna hittas på www.nsu.fi

NSU Frågesport 2013
Här nedan följer reglerna i korthet för de lokala
uttagningar i Nyland samt vid landskapsfinalen.

FINAL

NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen 
den 31 oktober 2016 kl. 19.00 på sex olika orter i Nyland.

Östra Nylands ungdomsförbund: www.onuf.fi
Löjtnantsgården, Lurensvägen 121, 07945 Kuggom

Sibbo ungdomsförbund: www.suf.nsu.fi
Mårsbacka, Mårsbackavägen 115, 04150 Mårtensby

Helsinge-Tusby ungdomsförbund: www.helsinge-tusby.fi
Ungdomsföreninghuset Fagerlund, Sottungsbyvägen 25 B, 01200 Vanda

Esbobygdens ungdomsförbund: www.ebuf.org
Thorstorp, (HVA) Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo
Uttagningarna i Kyrkslätt:
Information följer inom kort på www.nsu.fi

Västnyländska ungdomsringen: www.vnur.org
Tunaborg, (HV i Snappertuna) Snappertuna Kyrkoväg 129, 10710 Snappertuna

De fristående medlemsföreningar som inte hör till något lokalförbund äger rätt att delta i valfritt 
lokalförbunds uttagningstävlingar genom att anmäla sitt deltagande till det lokalförbund inom vilkets regi 
uttagningen äger rum.

Finalen arrangeras på 20.11 på Furuborg i Kuggom. Mera information kommer på www.nsu.fi

Årets NSU-pris vinnare:

NSU Eldsjäl 2016
Björn ”Bjösse” Sjögren
 
NSU Ungdom 2016
Emilia Kellokoski
 
NSU Förening 2016
Evitskog UF
 
NSU Veteran 2016
Kaj ”Kajtsu” Nurmi
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