
Datumet för frågesport finalen har 
ändrats till den 22.11.

Traditionsenligt börjar den anrika 
frågesporten snart närma sig i år igen! 
Uttagningarna ordnas i lokalförbunden  
2.11. Datumet för finalen har flyttats till 
22.11 och hålls på Bygdehemmet i Botby 
kl.15.00. Samla ihop lag, svara på kluriga 
frågor och må den bäste vinna!

 

Vinnarna koras under Nyländsk Aftongala 3.10 i Borgå 
Idrottshall!

Rösterna har kommit in och här presenterar vi de tre 
nominerade som fått flest röster inom respektive kategori. 
De nominerade blir alla inbjudna till Nyländsk Aftongala, där 
vinnarna koras under kvällen!  
 
Biljetter kan köpas på www.netticket.fi/nsu 
 
Kontakta kansliet@nsu.fi för gruppbokningar eller om ni vill 
reservera platser bredvid varandra vid festbordet.

Frågesport 2015

Årets FöreningÅrets Eldsjäl

Årets TalangÅrets Ungdom

Årets Veteran

Nominerade för NSU priset 2015!

7 SEPTEMBERNylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Ljungheda
UF-kamraterna
Dickursby UF

Henrik Wickström
Helena Sederholm
Henrika Juslin

Kjell Widlund
Åsa Liitiäinen
Iwe Ekström

Katarina Stolt
Iwe Ekström
Crista Åberg

Albin Hampf & Ellen Haakana
Evitskogrevy-gänget
Finns Sommarteater
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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
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