
NSU-dagen 16.3  
Kl. 18.00-20.00 på Bydgehemmet 

Vill du vara med och uppträda 
på Nyländsk Aftongala 2017?

Pasi Holmberg föreläser och håller en workshop 
om hur man kan spara tid och möda genom olika 
administrationssystem och med hjälp av olika 
gratis molntjänster, e-post, arkiv m.m. 

NSU presenterar sin nya Webbsajt-mall som vi 
utvecklat i samarbete med Webbhuset. Mallen 
erbjuds som ett alternativ till stilbyggaren för 
intresserade medlemföreningar. Vi hjälper även 
förenigar att byta över till den nya mallen.

18.00 Pasi Holmberg föreläser och svarar på frågor.
19.00 Kaffe med tilltugg
19.15 NSU presenterar sin nya webbsajt-mall
19.30 - 20.00 Öppen verkstad / frågor och svar
Adress: Borgfrökens gränd 1, 00950 Helsingfors
Anmäl deltagande till: kansliet@nsu.fi. (senast 9.3) 

Nyländsk Aftongala 2017 firar Finland 100 år 
i Lovisa Idrottshall den 14 oktober. Det blir show, 
dinner och prisutdelningnar. Som traditionen 
påbjuder vill vi med detta evenemang lyfta fram 
ungdomsföreningarnas egna förmågor inför en 
större publik. 

Så om just DU vill sjunga, dansa eller har ett band 
eller en teatergrupp som vill uppträda på Nyländsk 
Aftongala - Finland 100 år!, anmäl dig då genom 
att skriva ett mail till kansliet@nsu.fi. Vi vill ha din 
anmälan senast 13.5. 
Arr. Östra Nylands ungdomsförbund och 
Nylands svenska ungdomsförbund

Frågesporten ordnas i höst igen. Samla 
ihop lag, svara på kluriga frågor och 
må den bäste vinna! Uttagningarna i 
lokalförbunden: 30.10 Final: 26.11 i Sibbo

2017

NSU 
FRÅGESPORT 
NSU 
FRÅGESPORT 

2014

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
TryckeriTeatern, Torggatan 1, 10300 Karis

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

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

FINAL

www.nsu.fi
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