
Nr/Nro 
4 (193)  

18.11.2008 

31 

Höstmötet 
Höstmötet (föreningens årsmöte) hålls måndagen den 8 december i Villa Jung-
hans i Grankulla börjandes kl. 18.00. På föredragningslistan vid sidan om kaffe-
serveringen är val av styrelse och nyckelfunktionärer samt verksamhetsplanen 
och budgeten för 2009. Alla välkomna! 
 

Syyskokous 
Syyskokous (eli seuran vuosikokous) pidetään 8. joulukuuta Villa Junghansissa 
Kauniaisissa alkaen klo 18.00. Esityslistalla on kahvitarjoilun lisäksi hallituksen 
ja avaintoimitsijoiden valinta sekä vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Kaikki tervetulleita! 
 

Lång, tung och framgångsrik säsong 
Hösten blev tuff med US, NÅIDM, FSOM och FM-tävlingar. De flesta fick sä-
kert in någon fullträff. Vesa Kankaanpää öppnade sitt FM-medaljkonto direkt 
med guld i FM-natt (se sidan 11), Jani upprepade samma bravad på medeldistan-
sen veckoslutet efter och pricken på i:t var en hårsmån ifrån i stafetten (se 
sidan 14). På FSOM och NÅIDM nivå skrällde nog H11-14 pojkarna med guld i 
båda tävlingarna och dessutom med olika löpare. Tala om bredd alltså! 
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Redaktörens Ruta Tid, en begränsad resurs för människan, är av intressant natur. I tävlingsidrott 
skall man normalt utföra en bestämd uppgift på kortast möjliga tid eller utföra möjligast mycket på angiven tid. 
Effektivitet alltså. För att uppnå målsättningen gäller det att träna. Den som tränar mest har oftast en fördel i 
tävlingen. Begåvning och andra faktorer inverkar också, men vill man vara bäst sätter man tid på det man kan för-
bättra. 

För att vara snabbast i tävling offrar man mera tid än andra på träning. Hur många hundra timmar får man offra 
för att knipa bort 5 minuter? Det varierar men klart att det blir mycket för lite. Å andra sidan har 5 minuter 
alldeles väsentlig betydelse då man rör sig i tätskiktet. Det kan vara skillnaden mellan himmel och helvete. Alla har 
säkert någon gång under karriären grämts sig över att man inte just i den tävlingen var bättre tränad. Fast i orien-
tering kan man alltid skylla på bommar. Är man hederlig så vet man att även de korrelerar med tränandet. 

Vi är beredda att offra rätt mycket för att uppnå framgång. Det kan kännas som mycket tid för ett kort ögonblick 
av glädje. Men vi som varit med längre vet att höjdpunkterna i idrottskarriären sitter kvar liksom alla de bästa 
minnena. Man hittar sig själv drömmandes om hur fint det kändes då, inte bara en gång utan om igen. I idrott bety-
der det att ju mera tid man offrat på träning desto starkare känslor av att lyckas får man med sig i livet. Vågar 
påstå att det är en mycket god investering. 

Andra sidan av myntet är ofta grubblet om vad man kunnat göra annorlunda. Och grundfrågan är vad man egentligen 
vill. Klart att i tävlingsidrott finns alltid de som söker den yttersta framgången må det vara olympiskt guld eller 
världsmästerskap. Andra kan inte ens drömma om sånt men kan vara lyckliga ändå. Man kan hitta sin livskamrat 
genom idrotten eller annars bara trivas i gemenskapen. Eller så får man ge utlopp för sin glädje att jobba för andra 
genom t.ex. ledaruppgifter. 

Måste nog ta upp en av mina egna höjdpunkter under karriären. De flesta vet att jag aktivt deltar i Blodslitet även 
idag fast konditionen har mycket att önska. En faktor är hela upplägget med resor och fokusering på en krävande 
långdistansprestation. Och själva gänget ger ännu en kick. Få vill spendera nästan fyra dagar på en tung tävling, 
men de som gör det har en fin gemenskap även över klubb– och förbundsgränser. 

Sen kan man ju alltid hitta ett gulkorn, ett minne för livet. Det skedde för mig just i Blodslitet år 1994. Den täv-
lingen ger massor med minnen men två är över allt annat. Första var att jag gjorde ett taktiskt vägval som räddade 
min insats och den andra att jag passerade Petter Thoresen vid nästsista. Saldot det året blev Arrakoski-Thoresen 
1-0, inte så pjäkigt då Petter var världens bästa orienterare med seger i världscupen det året. Inte många som 
kunde stoltsera att inte förlorat i en tävling åt Petter 1994. Känslor och minnen som ingen kan ta ifrån mig! 
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Vinterns inneturer: 
Ti 18-20 i Granhult 
Lö 14-15 i Kasavuoren Koulu (Juhlasali) 
Sö 16-17 i Kasavuoren Koulu (Uusi Sali) 

Knattejumppa Ti 18, Träningsjumppa Ti 
19, P2010 Lö 14 och spel Sö 16. 

Avklarat *** Järjestetty 
24.6 OKM-Kubb Hemtans Sport Arena 15 (15) (J.Arrakoski) 
7.8 Länsirastit-6 Brobacka 165 (29) J.Koskela 
21.8 Länsirastit-7 Lahnus 118 (16) A.Westerlund 
4.9 Länsirastit-8 Kaitakorpi 94 (13) M.Donner 
9.9 OKM Skogssprint Kalajärvi 26 (26) L.Simell,  J.Arrakoski 
16.9 OKM terräng Kasaberget 20 (20) (M.Berger) 
18.9 Länsirastit-9 Hanikka 93 (14) KG Hagros 
25.9 Länsirastit-10 Olars 143 (17) H.Eklundh 
28.9 NÅID-M, medel Olars 205 (41) T.Ray, A af Hällström 
28.9 NÅID-M, stafett Olars 170 (35) R.Sell, A af Hällström 

När KG i Hanikka den 18 september hade lagt banorna för årets 
nästsista Länsirastit, var det, enligt egen utsago, hans sista ban-
läggningsuppdrag. Som orsak angav han ålder och fysiska begräns-
ningar. KG hann med 55 ”officiella” (externa uppdrag, OKM) ban-
läggningsuppdrag. Därutöver fyra hjälpbanläggarinsatser. Klubb-
träningar har inte noterats. Som Länsirastit-banläggare är KG i en 
klass för sig med sina 33 uppdrag (+ två gånger som hjälpbanläg-
gare). Skarpaste konkurrenten, Gilbert Wik (16 gånger + 2), har 
också hängt tossorna på knaggen. Treorna på listan, Anders Wes-
terlund (12 +1) och Johan Uusimäki (12) är dock fortfarande akti-
va. KG är också vår äldsta LR-banläggare (69 år). Armo Pasonen 
var 68 år när han senast lade banor 2006. Trean på ålderslistan är 
SE Öhman (67 år vid senaste LR-banläggning, 1992), - också han 
har lagt upp som banläggare. Största hotet på LR-fronten är 
därmed ännu aktiva Chrisse von Alfthan (66 år i år). 

Medlemmar och adresser 
Jäsenet ja osoitteet 

Nya/Uudet 
Maria Söderström, (1974), Markusgränden 5A, 00370 HELSING-
FORS 
Kajsa Kantanen, (2002), Korgvägen 1-3 I, 02710 ESBO 
Kerttuli Visuri, (1964), Asematie 12 A 3, 02700 KAUNIAINEN 
Kerkko Visuri, (1994), Asematie 12 A 3, 02700 KAUNIAINEN 
Kare Visuri, (1996),  Asematie 12 A 3, 02700 KAUNIAINEN 
Ilari Visari, (1998), Asematie 12 A 3, 02700 KAUNIAINEN 
Robert Weiss (1968), Mattviksgatan 3 D 17, 02230 ESBO 
Michaela Weiss (1998), Mattviksgatan 3 D 17, 02230 ESBO 
Annica Weiss (2000), Mattviksgatan 3 D 17, 02230 ESBO 
Sofia von Bonsdorff (2000), Larsviksvägen 21 F, 02320 ESBO 
 
Nina, Janina och Niklas Haapsaari har avgått. Vi är nu 345 OK:are. 

Nya addresser/Uudet osoitteet 
Mikko Ruokolainen ja Miina Kenttä, Kilontie 8 B 13, 02610 ESPOO  
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FSOM i Jakobstad 
FSO-mästerskapen har sedan länge haft sin plats i kalendern samtidigt som AM-
tävlingarna på finskt håll. Det betyder för deltagarna angenäma sensommarförhållanden 
i mitten på augusti men istället krångligheter för föreningsansvariga. Det är svårt att få 
ut information till de aktiva, sommarloven är i full gång under den kritiska anmälningsti-
den och skolorna har inte börjat så speciellt på juniorsidan har gänget inte vaknat. 

Trots svårigheter att agitera folk och relativt långt 
till tävlingarna fick vi ihop en rätt stor och slagkraftig 
trupp. Fast det är ju sedan på lördag eftermiddag som 
arbetet verkligen mäts då det gäller att pussla ihop 
stafettlagen. De ivrigaste åkte iväg redan på lördag 
morgon för att delta i medeldistansen emedan huvud-
truppen åkte på fredag kväll. Speciellt ungdomarna 
uteblev från medeldistansen men det är delvis förstå-
eligt med tanke på den långa resan och att skolan just 
börjat. I nästa år i Sibbo blir det säkert bättre. 

Gubbarna i slag 
Våra stenhårda gubbar Vesa Kankaanpää, Mikael Don-
ner och Jan Donner valde att göra livet surt för för-
bundseliten och deltog hela veckoslutet i H21 förutom 
Jani som för att spara sin sjuka vrist sprang H40 på 
normaldistansen. Och det blev idel medaljer, dock 
inget guld, inte ens för Jani i H40.  

Terrängen 
Medeldistansen gick i ett trevligt men knepigt parti. 
För att vara Österbotten fick den ypperlig kritik. 
Långdistansen och stafetten gick i terrängen öster om 
Fäboda simstrand med det arktiska centret Nuuk mitt 
på kartan. Tävlingscentralen var på simstranden med 
direkt havsutsikt, en annorlunda men trevlig plats. 
Längs med stranden bjöds det på moliknande terräng 
emedan längre in åt land var det småskurna bergspar-
tier med lite kärrinslag emellan. Höjdskillnaderna var 
obetydliga. Det såg svårt och krävande ut, men i verk-
ligheten blev det rätt lätt. Delvis var det den goda 
sikten och delvis snäll banläggning. Det märktes i 
resultatlistorna där medaljörerna i de flesta klasser 
var inom några minuter. Så största skillnaderna kom i 
löpfarten fast undervegetationen (ljung) hade sin 
inverkan. Bara de absolut bäst tränade orkade öka 
farten på bergen emedan de andra fick återhämta 
sina stumma ben. 

Framgångar individuellt 
Vi brukar i snitt klara oss lite sämre i Österbotten än 

i hemmaterränger. Ovanan med terrängtypen gör sitt 
och dessutom får man hårdare konkurans från de 
lokala förmågorna. I de äldre klasserna börjar det 
jämna ut sig men bland de yngre lyckas man bättre på 
hemmaplanen. Medeldistansens silver av Mikael följ-
des upp med silver även på långdistansen där Vesa 
sekunderade väl genom att förbättra sin med Jani 
delade femte plats dagen innan till en förarglig 4 
placering. Tomas Ray slog Jani och tog dagens andra 
silver emedan Jarmo Rönnqvist, Carola Ray, Ann 
Lindholm fixade ett brons var. Zacharias af Hällström 
och Valter Pasanen blev 2:a respektive 3:a i H12TR. 
Inga mästerskap alltså denna gång.  

Den stora dagen 
Söndagen med stafetten är nog den stora dagen. Det 
är intressant att följa med hur H65:orna nervöst 
förbereder sig. Kanske här är en delorsak till fram-
gång, vill man vinna räcker det bara inte med att ställa 
upp, man skall vara både sugen och väl förberedd. På 
juniorsidan är det mycket lättare för vad som helst 
kan hända. Det viktigaste är dock glädjen att få vara 
med och ha kul med lag– och klubbkompisarna. En 
gammal mans hjärta smälter när det viktigaste inte är 
att klara sig utan att ha roligt. Har man roligt kommer 
framgången på köpet.  

Guld! 
Veckoslutets enda guld kom i stafetten. Det var inte 
H35:orna, D35:orna eller H21:orna som fixade segern. 
Nej, det var Mikko Salervo, Alexander Blomqvist och 
Anders Blomster som tog klubbens första guld genom 
tiderna i H11-14. Mikko öppnade ypperligt och kom i 
praktiken i tätklungan som fjärde. Alexander sprang 
upp laget till tätposition som Anders sedan höll till mål 
fastän de jagande tog in på honom. Till saken hör att 
Anders inte kände till läget så förvåningen var stor 
när pojkarna äntligen insåg att de blev förbundsmäs-
tare. Lika krångligt var det för publiken att hänga 
med då etapperna var korta och trafiken i målfållan 
som rusning i Gräsviken. En jättefin prestation av 
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grabbarna! 

Grus i målkameran 
D11-14 tjejerna Jenny Ray, Ida af Hällström och 
Matilda von Essen kämpade upp sig till bronsplats 
efter en ursinnig spurt av Matilda. Brahes målkamera 
ville inte följa med och ordningen i mål togs först 
enligt EMIT-stämplingen då våra flickor blev dömda 
till fyra. Faktum är at läget vid mållinjen avgör, inte 
stämplingen speciellt då stämpelenheten denna gång 
var närmare ett par meter från linjen. Regel nummer 
ett är att man som ankare skall satsa allt på att kom-
ma först över mållinjen och sekundärt hur man stämp-
lar. I enklare sammanhang kan arrangörerna meddela 
att stämplingen gäller, men i princip är det mot reg-
lerna. Speciellt i mästerskap är det måldomaren som 
gäller och den delen hade man missat i FSOM. Slutet 
dock gott, flickorna får sin bronsmedalj i samband 
med Höstfesten. 

Nära i H21 
Jan Donner, Vesa Kankaanpää och Mikael Donner 
fortsatte pina de yngre i stafetten. ”Pojkarna” parke-
rade på silverplats kaveln igenom med chans för Mika-
el att t.o.m. plocka hem segern. Kanske bäst för för-
bundseliten att så inte skedde... 

Andra medaljer 
D35:orna var rätt säkra medaljkandidater då vi rentav 
vant oss med guld i den klassen. Men nu blev det rätt 
tufft för Annika Westberg– Arrakoski, Ann Lindholm 
och Carola Ray att fixa hem bronspengen då de lokala 
lagen var på stinget. I H35 förde första laget Max 
Lindfors, Jan Biström och Tomas Ray en hård kamp 
om guldet med OK Orient men fick återigen nöja sig 
med silver. Tredje laget som bestod av f.d. och nuva-
rande föreningspampar (de som varit minst vice-
ordförande i klubben) Anders af Hällström, Jori Ar-
rakoski och Sami Isoherranen gjorde speciellt Haku 
glad genom att springa hem bronspengen. Det var 
Hakus första FSOM-medalj genom tiderna! 

Kämpatag 
I H och D 12 TR+RR ställde vi upp med rätt unga lag. 
Man får ha två tolvåringar i varje lag, men vi hade 
bara en. När dessutom 10-åringar var närmare 8 än 10  
var resultat helt lysande. Första laget med Isabel 
Donner, Julia Lönnfeldt och Janina Donner sprang in 
på en tredje plats. 

Medeldistansen 
H21 
2 Mikael Donner 25:54 +8 
5 Jan Donner 27:45 +1:59
 Vesa Kankaanpää 27:45 +1:59 
38 Kjell Nyberg 39:02 +13:16 
D21 
8 Raisa Sell 28:03 +4:01 
23 Anna Zeelig 34:37 +10:35 
24 Daniela Renlund 35:30 +11:28 
27 Tarja Turunen 47:40 +23:38 
Långdistansen 
H21 

Guld i H11-14! Från vänster: Mikko Salervo, Ale-
xander Blomqvist och Anders Blomster 
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2 Mikael Donner 1:19:19 +4:01 
4 Vesa Kankaanpää 1:20:16 +4:58 
H35 
7 Sami Isoherranen 1:08:37 +15:38 
H40 
2 Tomas Ray 52:12+ 2:44 
3 Jan Donner 52:29 +3:01 
7 Jori Arrakoski 53:50 +4:22 
8 Jan Biström 55:32 +6:04 
10 Max Lindfors 58:53 +9:25 
16 Anders Hällström af 1:07:35 +18:07 
22 Erik Lönnfeldt 1:15:24 +25:56 
25 Johan Uusimäki 1:28:33 +39:05 
H45 
5 Harry Sainio 51:26 +5:38 
11 Kjell Nyberg 59:45 +13:57 
15 Wilhelm Frenckell von 1:13:29 +27:41 
H55 
3 Jarmo Rönnqvist 49:13 +4:13 
H60 
15 Lars Simell 48:19 +8:32 
H16 
10 Matias Kankkunen 43:14 +9:34 
H14 
5 Anders Blomster 29:52 +5:57 
16 Alexander Blomqvist 33:32 +9:37 
17 Ville Pasanen 34:55 +11:00 
18 Oscar Lindholm 35:29 +11:34 
 Mikko Salervo DSQ 
H12 
19 Jonathan Ray 22:54 +8:26 
21 Fabian Hällström af 23:13 +8:45 
D21 
9 Raisa Sell 1:03:51 +12:55 
18 Daniela Renlund 1:19:18 +28:22 
19 Henrika Backman 1:32:52 +41:56 
D40 
3 Carola Ray 35:48 +2:06 
6 Annika Westberg-Arrakoski 37:00 +3:18 
16 Paulina Hoffman 47:20 +13:38 
D50 
3 Ann Lindholm 30:25 +1:27 
D60  
6 Sonja Wikström 45:23 +16:48 
D18 
4 Vivian Lindholm 43:22 +8:28 
D16 
10 Ina Westerlund 38:06 +7:36 
11 Jenny Blomqvist 38:51 +8:21 
13 Rafaela Ilmoni 39:23 +8:53 
25 Helena Rosenström 1:01:20 +30:50 

D14 
4 Matilda Essen von 24:55 +3:52 
11 Jenny Ray 28:31 +7:28 
16 Ida Hällström af 31:03 +10:00 
D12 
12 Isabel Donner 23:07 +7:01 
16 Sara Sainio 25:11 +9:05 
22 Sophia Arrakoski 41:10 +25:04 
H12TR 
2 Zacharias Hällström af 21:59 +3:59 
3 Valter Pasanen 24:26 +6:26 
H10RR 
26 Jonny Donner 24:09 +12:00 
D12TR 
6 Janina Donner 15:44 +3:16 
7 Julia Lönnfeldt 16:31 +4:03 
26 Rafaela Frenckell von 25:23 +12:55 
28 Wilma Arrakoski 25:58 +13:30 
32 Karin Biström 29:58 +17:30 
Stafetten 
H21 
2 OK77  2:21:37 (Jan Donner 46:44/2 Vesa 

Kankaanpää (47:01/3) 1:33:45/2  Mikael Donner 
(47:51/3) 2:21:37/2) 

H35 
2 OK77 1 2:40:20 (Max Lindfors 57:11/2 Jan 

Biström (52:11/3) 1:49:22/1 Tomas Ray 
(50:57/2) 2:40:20/2) 

3 OK77 2 2:50:07 (Anders af Hällström 
1:01:13/6) Jori Arrakoski (52:34/5) 1:53:47/4 
Sami Isoherranen (56:19/3)2:50:07/3) 

H45 
7 OK77 1 2:43:04 (Harry Sainio 42:39/2 Kjell 

Nyberg (48:54/4) 1:31:33/4 Wilhelm von 
Frenckell (1:11:30/9) 2:43:04/7) 

H11-14 
1 OK77 1 54:38 (Mikko Salervo 15:08/4 Alex-

ander Blomqvist (20:35/2) 35:44/1.  Anders 
Blomster (18:54/3) 54:38/1) 

7 OK77 2 1:22:57 (Oscar Lindholm 21:15/8 
Ville Pasanen(31:44/9) 53:00/7 Jonathan Ray 
(29:57/7) 1:22:57/7) 

D21 
7 OK77 1 2:23:40 (Raisa Sell41:16/6  Anna 

Zeelig(45:56/6) 1:27:13/5 Vivian Lindholm 
(56:27/9 2:23:40/7) 

11 OK77 2 2:42:28 (Daniela Renlund 44:39/12 
Tarja Turunen (1:00:00/12)1:44:40/12 Henrika 
Backman (57:48/10) 2:42:28/11) 

Fortsätter på sidan 30 
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Cykelorienteringens långdistans-FM, 4.10.2008 
Cykelorienteringens FM-tävling i långdistans kom att bli diametralt motsatt till den väl 
arrangerade medeldistansen. Av cykelorienteringens tre moment hade orienteringskun-
nandet och cyklingstekniken ingen nämnvärd betydelse i en tävling som blev ett kondi-
tionsprov längs skogs-, sand- och grusvägar i trakterna nära Vesa Keskinens köpparadis.  

Cykel-ol FM i medeldistans och parstafett 
Cykelorienteringens medeldistans och parstafett gick i år av stapeln 9.-10.8. i ypperlig terräng angränsande till 
Heinola centrum. På lördagen var undertecknad enda OK-deltagare men till söndagen hade vi t.o.m. två lag anmälda 
i H90- (sammanlagd ålder 90). 

Och efter en något lång medeldistans kom det nu en 
väldigt kort långdistans, t.ex. med en segertid i H40 
på 56 minuter (borde vara minst 70) och en medelhas-
tighet på cirka 25 km/h. Enligt regelboken skall denna 
inte få överskrida 20 km/h. 

Victor Korchagin, rysk VM-deltagare i år i herrarnas 
huvudklass, hade bestämt sig för att ställa upp i FM i 
H40 för Västra-Nylands Orienterare (Länsi-
Uudenmaan Suunnistajat, LUS) så någon större över-
raskning blev det inte i topp. Mitt eget slutresultat 
blev en åttonde plats med nio minuter till Korchagin 
och två minuter till plakett. 

Fördelen med en tävling sådan som jag beskrivit den 
ovan är ju dock att man inte behöver harmas över att 
ha kunnat göra något väsentligt bättre. Och av en så 
gott som fullgod prestation får man ju alltid bra 
"fiilis". 

Jag kunde nog har skrivit en del till om arrangeman-
get, men kanske det här får räcka. Till dags dato har 
det t.ex. ännu inte kommit fram vilken ekvidistans 
kartan hade och övervakarens utlåtande väntar vi 
också på... 

Patric Östergård 

Lördagens individuella gick riktigt bra. Det blev en 
femte plats i H40. Det harmades förstås litet att 
differensen till bronsmedaljen blev endast 21 sekun-
der, speciellt som jag låg trea med hyfsad marginal 
vid tredje sista kontrollen. Men det visste jag ju inte 
då. Det som var litet förvirrande (och enda man kan 
klaga på i en ypperligt arrangerad tävling) är att slut-
tiderna blev utanför (längre än) intervallet de skall 
ligga inom samtidigt som man i alla utlåtanden betona-
de att tiderna kommer att ligga vid nedre gränsen. 
Nåja, den fyrkantiga plaketten har ju ungefär samma 
färg som den runda bronsmedaljen. 

På två sträckor hade jag bästa tiden, vilket visar att 
det ännu är en bit kvar till högsta platsen på podiet. 
Det är bra att det finns konkreta mål (även om de 
kanske aldrig uppnås). 

Roligt var det i alla fall på lördagen och så och på 
söndagen. Sade också Rolf Sirviö som tappert ställde 
upp och i sin andra cykelorientering och första riktiga 
tävling fick till två helt hyfsade prestationer på sina 
sträckor. Antta och Harry var också anmälda men 

kunde tyvärr inte delta på grund av förkylning. 

12 lag kom till start och vi blev sjätte, vilket vi var 
nöjda med. Det var långt till medalj men fyran och 
femman var bara drygt sju minuter snabbare. Vilket 
inte är så mycket med tanke på att vår sluttid blev 
nästan 3 timmar. Banorna var för långa liksom på 
lördagen. 

Med hjälp av Rolfs nyinförskaffade navigator sökte 
sig två förnöjda gossar hem längs Lahtis motorväg. 

Säsongen är inte slut ännu och nästa år kommer en ny. 
Potentialla oldboyscykelorienterare tycks det inte 
finnas brist på i föreningen. Antta och Harry S. visade 
redan intresse, Max har varit med flera gånger, Mikki 
har erfarenhet från adventuretävlingar, och Jarmo K. 
lär ska ha prövat på grenen för några år sedan. 

Kanske vi skall sikta på minst två FM-lag nästa år 
också.i syd-Österbotten (Teuva, Kauhajoki). 

  Patric Östergård 
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NÅIDM i hemmaskogen 
Kasaberget i all ära men nu är Esbo Centralpark kanske mera att betrakta som hemma-
terräng. Åtminstone för oss som bor i utkanterna av den. Centralparken är helt enkelt 
så mycket större och ger mera möjligheter. Rätt många har nog tillbringat mycket mera 
tid i Centralparken än i Kasaberget. Bara att medge att NÅIDM gick i hemmaskogen. 

Vi var naturligtvis arrangörer och placerat tävlingen 
sista söndagen i september (28.9). Lite risktagning då 
vädret kan variera från underbart till katastrof, men 
tävlingscentralen vid Olarin koulu var ett säkert drag. 
Mest var det solsken och fint väder för undantaget av 
ett störtregn mellan disciplinerna. Skönt att komma in 
i regnskydd då. 

Tjejer i tävlingsledningen 
Carola Ray fungerade som tävlingsledare assisterad av 
Tarja Turunen och Annika Westberg-Arrakoski. Även 

på banläggarsidan hade vi girlpower då Raisa Sell 
skötte kavlebanläggningen. Mera lokalfärg gav Tomas 
Ray (individuella banor)  och Anders af Hällström 
(barnbanor). Dryga 200 deltagare hade tävlingen 
lockat fast vi bara hade egna deltagare i HD18 och 
nedåt. Lite flere egna kunde man ännu ha önskat sig. 

Blekt med framgångar? 
Den individuella tävlingen gick kanske lite i underkant 
då en många kunde ha presterat ännu bättre. Nåja, 
D16 flickorna tog en trippelseger genom Jenny Blom-

qvist, Ina Westerlund 
och Rafaela Ilmoni. 
Anders Blomster fixa-
de hem segern i H14, 
Lukas Kankkunen i 
H8RR och Sofia von 
Bonsdorff i D8RR. 
Zacharias af Hällström 
som egentligen hör 
hemma i H10RR tog 
istället guldet i H12TR. 
Silver blev det förutom 
för Ina också i D10RR 
av Janina Donner och 
D8RR av Wilma Arra-
koski. Bronspengar 
bärgades av Fabian af 
Hällström i H12, Valter 
Pasanen i H12TR, Mar-
kus Nyman i H8RR och 
Laura Lindholm i D12TR 
förutom ovannämnda 
Rafaela. Serien 5-3-4 
är inget att skämmas 
över. Dessutom var ju 
Alexander Blomqvist 
och Oskar Brenner 
ytterst nära medalj. 

Medaljörer och andra glada OK:are i NÅIDM 2008 
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Mera utdelning i stafetten 
I stafetten börjar massan räknas. Alla klubbar får 
inte fulla lag och blir tvungna att pussla över klass-
gränserna. Vi hade flere lag i många av klasserna med 
hela tre i H11-14 och H12TRRR samt nästan tre i 
D12TRRR (fattades en löpare, synd då Sophia Arra-
koski och Laura Lindholm låg tvåa då löparna tog slut, 
dock värt att nämnas att laget var överårigt då bara 
en D12 fick vara i laget), men en trippelseger i stafett 
var teoretiskt möjlig i pojkklasserna. H14-pojkarna 
hade ju redan överraskat i FSOM genom att knipa 
klubbens alla tiders första guld i klassen. 

Men flickorna först 
D12TRRR startade bra med alla startflickorna i sam-
ma klunga. De följande etapperna var RR och Julia 
Lönnfeldt tog över pinnen från Isabel Donner emedan 
Wilma Arrakoski fick fortsätta efter Sara Sainio 
precis som i FSOM. Spänningen var stor vid målet då 
vi väntade in Janina Donner som löpte in sitt lag på 
silverplats rätt så odramatiskt då Julia stod vi målet 
hoppandes jämfota och skrikandes ”Gu va vi är bra!”. 
Mera dramatik blev det för andra laget då Sofia von 
Bonsdorff lyft sitt lag till tredje plats men hade 
konkurrenten rätt bakom. Småpojkarna stod vid snit-
seln och hejade på och av någon anledning stannade 
Sofia och vände om för att sedan ändå springa i mål på 
brons.  

Revansch 
De större flickorna i D11-14 var revanschsugna efter 
bronset i FSOM-stafetten som dessutom kom efter 
en hel del protesterande. Nu gick det direkt på räls 
då Jenny Ray kom klart i ledningen redan i första 
växlingen. Det blev bara för Ida af Hällström och 
Matilda von Essen att springa hem guldet.  

Press 
Våra D16-flickor ville naturligtvis följa upp förmidda-
gens framgång i stafetten. Inte så lätt då klassen nu 
hette D15-18. Men ingen fara, Rafaela Ilmoni startar 
med tätplats, Ina Westerlund drar upp laget till en 
klar ledning som Jenny Blomqvist inte släpper. Jenny 
får alltså titulera sig dubbelmästare för dagen, grat-
tis! 

Småpojkarna 
Ja, det belv till slut tre lag i H12TRR fast det blev 
lite tufft att skrapa ihop lagen då alla inte var så 

sugna på att löpa. Slutet gott, allting gott då Zachari-
as af Hällström, Lukas Kankkunen och Oskar Brenner 
kniper silver väl sekunderat av Niklas Kankkunen, 
Markus och Emil Nyman på brons.  

Storpojkarna 
Ett lag i H15-18 hade vi också. Pojkarna (Jonas Wes-
terlund, Roope Summanen och Matias Kankkunen) fick 
denna gång nöja sig att vara utanför medaljstriden, 
men en ny chans nästa år. 

H11-14 
Och så har vi favoriterna i H11-14. Mikko Salervo 
öppnar för första laget genom att komma först av de 
våra med tvåans Oscar Lindholm och treans Jonathan 
Ray alldeles efter. På andra etappen rycker Alexander 
Blomqvist första laget till täten medan Filip Kaila får 
en liten lucka till Fabian af Hällström. Medaljer kom-
mer det säkert, men hur många, vilka valörer och av 
vilka lag? Anders Blomster förvaltar första lagets 
pund väl och kommer först i mål. Besvikelsen är stor 
när det visar sig att han hoppat över en kontroll i 
ivern och därmed kastat iväg dubbelmästerskapet. 
Men ingen fara för lite senare kommer Ville Pasanen 
och fixar guldet till andra laget istället. Och vad gör 
sedan tredje lagets Anton Björklund, jo han springer 
hem silvret. Närmare en trippelseger kan man inte 
komma. Hoppas alla inblandade lärde sig att det gäller 
att vara noggrann med stämplingarna och att ta alla 
kontrollerna. 

Bra fiilis 
Arrangemanget gick väl och med framgång som bonus 
såg vi mest glada miner. Klart en av årets höjdartäv-
lingarna på många sätt. 

Resultat 
H18 : 4.2 km 
4. Roope Summanen  52.21  +20.44   
5. Jonas Westerlund   1.03.19  +31.42 
H14 : 2.1 km 
1.   Anders Blomster    16.46              
4.   Alexander Blomqvist        20.10    +3.24   
6.   Filip Kaila               24.13   +7.27   
7.   Mikko Salervo              24.17  +7.31   
8.   Anton Björklund              24.24      +7.38   
9.   Ville Pasanen                26.26       +9.40   
11.   Oscar Lindholm               30.02      +13.16   
13.   Robert Toivanen          36.48      +20.02   
H12 : 1.8 km 
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3.   Fabian af Hällström       14.53       +44   
7.   Jonathan Ray                 18.55    +4.46   
13.   Niklas Kankkunen             29.35      +15.26   
H12TR : 1.8 km 
1.   Zacharias af Hällström       22.16              
3.   Valter Pasanen               26.53       +4.37  
H10RR : 2.2 km 
4.   Oskar Brenner               11.56       +1.08   
11.   Emil Nyman                   14.45       +3.57   
12.   Mathias Gardberg        15.50       +5.02   
 H8RR : 2.2 km 
1.   Lukas Kankkunen              12.53              
3.   Markus Nyman                 14.17    +1.24   
4.   Oskar Björklund              15.43       +2.50   
6.   Jonny Donner                 20.39       +7.46   
D18 : 3.2 km 
5.   Vivian Lindholm              39.57   +8.59   
D16 : 2.8 km 
1.   Jenny Blomqvist              31.53              
2.   Ina Westerlund               32.00  +7   
3.   Rafaela Ilmoni               32.53  +1.00   
7.   Helena Rosenström            1.11.50    +39.57 
D14 : 2.1 km 
5.   Jenny Ray                   23.50    +4.11   
7.   Matilda von Essen            25.21  +5.42   
8.   Ida af Hällström             27.07   +7.28   
D12 : 1.8 km 
5.   Sara Sainio                  24.07      +10.55   
6.   Sophia Arrakoski             30.23 +17.11   
7.   Isabel Donner                36.44      +23.32 
D12TR : 1.8 km 
3.   Laura Lindholm                      33.43       +6.54   
D10RR : 2.2 km 
2.   Janina Donner                12.34       +2.30   
8.   Jennifer Holmberg            15.07       +5.03   
9.   Julia Lönnfeldt              15.18       +5.14   
12.   Michaela Weiss             17.31       +7.27 
D8RR : 2.2 km 
1.   Sofia von Bonsdorff          16.28              
2.   Wilma Arrakoski              16.43  +15   
5.   Maj Lönnfeldt                20.33       +4.05   
 
Stafetten 
H15-18           (3,5 + 3,5 + 3,5 km) 
5  OK77 1  1.59.38 
      1. os  Westerlund Jonas  37.11         5 
      2. os  Summanen Roope    42.00      1.19.11   5 
      3. os  Kankkunen Mathias 40.27     1.59.38  5 
H11-14           (2,3 + 2,3 + 2,3 km) 

1              OK77 2  1.05.39 
      1. os  Lindholm Oscar   22.39        6 
      2. os Kaila Filip  19.32  42.11 3 
      3. os Pasanen Ville 23.28  1.05.39   1 
2     OK77 3           1.12.23 
      1. os  Ray Jonathan           22.40        7 
      2. os  af Hällström Fabian 23.59      46.39    4 
      3. os  Björklund Anton       25.43     1.12.23  2 
                 OK77 1  HYLÄTTY 
      1. os  Salervo Mikko  22.37        5 
      2. os  Blomqvist Alexander 19.29      42.07      2 
      3. os  Blomster Anders      HYL. 
H8-12TRRR        (2,1 + 2,5 + 2,5 km) 
2         OK77 1  1.00.03 
      1. os af Hällström Zacharias 24.15   5 
      2. os   Kankkunen Lukas 17.29  41.44 3 
      3. os   Brenner Oskar   18.18  1.00.03  2 
 3        OK77 2  1.00.57 
      1. os   Kankkunen Niklas  23.40   3 
      2. os   Nyman Markus 18.18 41.58 4 
      3. os   Nyman Emil    18.58 1.00.57  3 
6        OK77 3      1.17.07 
      1. os   Pasanen Valter 24.03       4 
      2. os Björklund Oskar 21.26  45.29    5 
      3. os  Gardberg Mathias 31.38 1.17.07 6 
D15-18           (3,1 + 3,1 + 3,1 km) 
1              OK77 1 1.36.51 
      1. os   Ilmoni Rafaela 31.03       1 
      2. os   Westerlund Ina 34.09  1.05.12  1 
      3. os   Blomqvist Jenny 31.38   1.36.51   1 
D11-14           (2,3 + 2,3 + 2,3 km) 
1              OK77 1 1.09.06 
      1. os   Ray Jenny 20.37       1 
      2. os   af Hällström Ida 22.42 43.20 1 
      3. os   von Essen Matilda 25.46 1.09.06  1 
D8-12TRRR        (2,1 + 2,5 + 2,5 km) 
2              OK77 1  54.54 
      1. os   Donner Isabel 19.10  2 
      2. os   Lönnfeldt Julia 20.04 39.14  3 
      3. os   Donner Janina 15.39 54.54    2 
3              OK77 2 56.27 
      1. os   Sainio Sara 19.19       3 
      2. os   Arrakoski Wilma 20.20 39.39   5 
      3. os   von Bonsdorff Sofia 16.47  56.27  3 
               OK77 9 KESKEYTT 
      1. os   Arrakoski Sophia    20.02      5 
      2. os   Lindholm Laura   17.17   37.19    2 
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SM-Yö 2008 Vehkalahti 
Tohinalla eväitä ja kamoja kasaan. Äkkiä vähän ruokaa naamaan ja kipittämään kohti Sa-
min kyytiä. Muutaman sata metrisen edettyäni tajusin yhtäkkiä, että eihän mulla ole ot-
salamppua mukana ollenkaan, vaan ainoastaan Janille toimitettava akku. Huh, huh. Mat-
kalla oli hyvää aikaa lukea pari lehteä ja keskustella henkeviä auton muiden innokkaiden 
yösuunnistajien kanssa.  

Auton parkkeerasimme kilpailukeskuksen ympäriaja-
mamme kunniakierroksen jälkeen VIP-paikalle kuin 
tärkeämmätkin vieraat. Alkoi lähdön odottelu. Osa 
ajasta kului täyteen ahdetussa jumppasalissa ja osa 
ulkona Janin pohtiessa kannattaisiko kahvia juoda vai 
ei. Tulosten perusteella pohdintaa täytyy vielä jatkaa. 
Itse mietiskelin, että koska edellisestä syömisestä on 
aika kauan niin mitenhän se vaikuttaa ja kun mukana oli 
vain hyvin laimeaa energiajuomaa.  

No kiirehän siinä meinasi sitten tulla vessakäynnin ja 
kamojen säätämisen kanssa. Hyvin ehdin kuitenkin 
verrytellä ja lähtöön. Janille meinasi käydä huonommin. 
Ja naisten sarjan voittajalle vielä huonommin. Merja 
Rantasen lainalamppu nimittäin alkoi oikuttelemaan 
siinä kartoilla lähtöä odottaessamme. Hän sai sen 
kuitenkin ajoissa toimimaan liittimiä rukattuaan ja 
tulosten perusteella se toimi moitteetta sitten koko 
kisan ajan. Itse yritin muistutella itseäni, että päivän 
kunto on mikä on, sille ei enää mitään voi. Ja että tämä 
on suunnistuskisa ja se ratkaistaan suunnistamalla.  

Startista rivakasti liikkeelle. Muut pysyvät koolle 
mennessä takana. Suunta ykköselle ja mäntyjä väistel-
len kohti sitä. Yritän matkalla tarkistella suuntaa 
minkä pystyn. Kivi ja rasti, väärä koodi. Ympärille 
vilkaistuani selvitän salamana olinpaikkani ja jatkan 
oikealle rastille. Huono alku, mutta ei mitään hätää. 
Kulku tuntuu hyvältä. Kakkoselle selkeä reitti tietä. 
Tiellä katson miten nousen rastille, jonka jälkeen 
keskityn vauhdinpitoon. Ajatus palaa suunnistukseen ja 
yhtäkkiä mieleen iskee epäilys, että en kai mä juossut 
jo liian pitkälle tätä tietä. Vasemmalla on selkeää 
vihreää ja isojakin puita ja tuolla oikealla rinteessä 
näkyy toi isohko notko. Siis olen tullut vähän rastin 
ohi. Eli äkkiä ylös mäkeen ja vähän oikealle kaartaen 
tavoitteena hiekkakuopan reuna. Tuolla menee valoja 
tonne päin ja tuolla tonne. Ei näy kuoppaa. Vielä ylös-
päin hakkuun reunaan. Ei hilipali, missä mä oon. Näinkö 
tämä homma taas meni. Mun täytyy olla tossa eli ton-
nepäin. Tässä oli jyrkänne. Notkon yli, iso kivi. Tän on 

pakko olla oikea paikka. Rasti jes !  

Kolmoselle suoraan. Yritän juosta vihreässä niin kovaa 
kuin mahdollista ja samalla jotenkin pitää suuntaa 
oikeana. Avokallioilla saan luettua itseni kiinni, mutta 
kaarran rastille liikaa. Stoppaan kuitenkin ajoissa kun 
maasto alkaa viettämään alaspäin ja korjaan rastille. 
Neloselle kangasta luukuttaen niin kovaa kuin pääsen. 
Mielessä käy ajatus, että tämä on nyt sitten tämmö-
nen kisa taas. Jos mielii vielä pärjätä on vedettävä 
ihan täydellä vauhdilla koko ajan ja todennäköisesti se 
aiheuttaa lisää virheitä.  

Seuraavat kolme väliä ovat kisan vaikeakulkuisinta 
maastoa ja vaativinta suunnistusta. Yritän edetä mah-
dollisimman suoraviivaisesti ellei tarjolla ole todella 
selvää kiertoa. Vauhti tuntuu hyvältä ja yritän puris-
taa vähän koko ajan. Tämä aiheuttaa pienet rastinot-
tokoukut näillä kolmella rastilla.  

Seuraava väli ratkaisee sitten kisan. Olen kilometrin 
välillä paria sekuntia alta minuutin nopeampi kuin ku-
kaan muu. Ja kyllä se vauhti myös aika hirmuiselta 
tuntui. Hakkuujäte ei paljon hidastanut. Muut kisaajat 
sortuvat enemmän tai vähemmän myös yrittäessään 
juosta tarjolla olevia kiertoreittejä.  

Sitten alkaa kova vauhti myös ilmeisesti hieman hapot-
tamaan, koska ysille rinnettä noustessa tulee käytyä 
väärällä rastilla ja omastakin meinaan mennä ohi. Ysillä 
saan myös kiinni kaksi minuuttia edellä lähteneen. 
Mietin ettei kisa ole tainnut kovin hyvin mennä, koska 
kaveri ei mikään ihmeellinen menijä ole tänä vuonna 
ollut. Sitten ajattelen kuitenkin, että hän on kyllä ollut 
aina hyvä yö-suunnistaja. Lisäksi puristan kympille 
mennessä vauhdin taas kovaksi ja kaveri pysyy kuiten-
kin perässä, niin mietin ettei se nyt ihan surkeessa 
kunnossa voi olla ja jos hän ei ole tehnyt virheitä niin…  

Seuraavilla väleillä yritän vielä löytää vähän vauhtia 
lisää ja saankin myös muita edellälähtijöitä kiinni. 

Jatkuu sivulla 13 
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Natten svår i 43-kaveln 
I år hade OK77 fått ihop två H43-lag och ett D43-lag till gubbbmila i närheten av Box-
holm sydväst om Linköping. Tävlingscentralen låg härligt vid en beteskulle, söndagens 
väder var prima, terrängen aldrig förr använd i orienteringssammanhang. Men sedan bör-
jar superlativen för OKs vidkommande ta slut. 

Utöver regnet ställde den nyritade kartan till det för 
damerna. Det lär ha funnits några stup och stenar som 
inte fanns på kartan. Är man då litet osäker var man 
befinner sig eller vart man är på väg, kan det bli helt 
onödiga och kostsamma bommar. Vellamos och Annikas 
humör steg efteråt i takt med vädrets klarnande och 
till det bidrog nog Outis plättar också.   

På förhand sett var H43 I-laget på papperet det 
starkaste vi någonsin haft, så förväntningarna låg 
betydligt högre än fjolårets 13 placering. Men, men, 
den natten, den natten. Var fjolårets nattsträckor 
bedrövliga så var årets inte ett dugg bättre. Nya 
nattkanoner på de tre första stäckorna och igen över 

halvtimmen efter. 
Damerna hade nog 
varnat, att det kan bli 
svårt. OK var inte 
heller det enda laget 
som sprang bort sig i 
början. 

Det var väl bara två 
OKare som hade trä-
nat natt på förhand, 
och av dem lyckades 
Mikki i andra laget 
bäst med en utmärkt 
16. plats och två minu-
ter efter på startst-
räckan. En prestation 

som nog borde väga tungt med tanke på första laget i 
fortsättningen. Eftersom Jukola inte just har några 
egentliga nattsträckor och Tiomila i år blev emellan 
för OKs del, fordras det litet extra förberedelser om 
vi alls vill klara oss på natten. Man blir så fort ringros-
tig.  

Det dröjde ända till slutet av fjärde sträckan innan 
första laget lyckades passera andra laget. Andra laget 
såg också ut att klara målsättningen med att undvika 
omstarten, men klart långsammare fart på slutet 
gjorde att det ändå skiljde tio minuter. I andra laget 

gjorde Jarmo K en stark ankarsträcka och kämpade 
länge om första platsen av de omstartande. I första 
laget sprang fem enligt sin förmåga och fyra klart 
under, hos de sistnämnda ingick också några megabom-
mar.  

Det blev till slut en tidsmässigt våldsam spridning i 
skogen och bröderna Donner fick springa i eget va-
cuum. Bara andra lags diskningar lyfte laget någon 
placering till en slutgiltig 15 plats. Bättre kan vi och 
finns det intresse har vi ännu tre till fyra års tid att 
blanda oss i tätstriden. Därefter blir det igen tur att 
sikta på H55-laget om Gubbis alls finns kvar då längre.  

Konceptet är hur trevligt som helst, men deltagaran-
talet minskar år för år. Snart börjar smärtgränsen bli 
nådd. Det var nästan 150 lag med i H43 då jag själv 
började springa Gubbis och i år bara 66. Budkaveln 
har arrangerats i 27 år och OK har deltagit 21 gånger 
med sammanlagt 62 lag. Med det ligger OK som 55 
totalt och tionde bland de finska lagen med avseende 
å antal år och lag. 

Nuförtiden finns det så många trevliga orienteringar 
att man omöjligt hinner med dem alla. Koordinering 
bland våra gubbislöpare behövs, i synnerhet om vi alls 
vill få det bästa laget på benen till Gubbis.  

Ett stort tack till Jussi för researrangemangen och 
till Bosse för att igen gett sin tid till oss löpare, både 
med lagsammansättningar och praktiskt stöd vid själ-
va tävlingen.  

Eftersom det inte lägre behövs två stålboysar till 
H43-laget har jag själv smått funderat på HD60 
nästa år, men det hindrar mig inte från att slänga 
fram en potentiell laguppställning för ett framgångs-
rikt H43-lag till nästa års Gubbis: Mika +1, Sami -6, 
Vesa -7, Janne 0, Tumppi +1, Harry E +17, Bisse 0, 
Jani 0, Girts -3, Mikael -3, vilket ger +/- 0 eller jämt 
430 år. Plats för revansch 2009? 

  Harry Eklundh 

Sami i första laget 2009? 
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 H-43 15. OK 77 - I     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 5.15 N Jan Wasström -1 43 0:10:36 0:39:17 0:39:17 00:49:53 43 00:09:41 34
2 5.15 N Kristian von Essen -3 41 0:21:56 00:43:22 0:39:50 00:54:42 41 00:10:37 28
3 8.6 Nr Vesa Kankaanpää -8 35 0:30:15 01:04:55 00:59:16 01:13:14 25 00:08:31 29
4 6.2 G Girts Linins -4 26 0:33:40 00:45:46 00:42:40 00:49:11 10 00:07:56 25
5 6.2 Tomas Ray 0 27 0:25:59 00:52:18 00:40:36 00:44:37 8 00:07:12 27
6 3.8 r Harry Eklundh 16 22 0:25:57 00:30:05 00:25:47 00:30:03 10 00:07:54 33
7 4.75 Jarmo Rönnqvist 13 20 0:33:12 00:35:03 00:33:39 00:42:18 20 00:08:54 27
8 4.75 Jan Biström -1 17 0:38:50 00:35:44 00:28:57 00:41:22 21 00:08:43 24
9 5.95 Jan Donner -1 16 0:39:28 00:41:10 00:36:31 00:41:48 9 00:07:02 24

10 8.75 Mikael Donner -4 15 0:38:57 00:57:34 00:55:40 00:57:03 6 00:06:31 28
59.3 km                         sum 7 52 av 66 lag i mål 7:25:14 6:42:13 8:04:11 00:00:39

dif 0:43:01 0:00:44 min/km till tät/km

H-43 37. OK 77 - II     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 5.15 N Mika Pasonen 0 16 0:02:09 0:39:17 0:39:17 00:41:26 16 00:08:03 31
2 5.15 N Jori Arrakoski -2 18 0:08:22 00:43:22 0:39:50 00:49:35 31 00:09:38 29
3 8.6 Nr Danni Backman -7 29 0:24:15 01:04:55 00:59:16 01:20:48 43 00:09:24 33
4 6.2 G Harry Sainio 3 32 0:34:45 00:45:46 00:42:40 00:56:16 30 00:09:05 31
5 6.2 Anders Westerlund 3 40 0:48:06 00:52:18 00:40:36 01:05:39 53 00:10:35 33
6 3.8 r Juhani Nortomaa 17 38 0:57:05 00:30:05 00:25:47 00:39:04 46 00:10:17 34
7 4.75 Jouni Junkkaala -5 34 1:06:49 00:35:03 00:33:39 00:44:47 32 00:09:26 24
8 4.75 Santeri Kenttä 2 34 1:34:17 00:35:44 00:28:57 01:03:12 50 00:13:18 34
9 5.95 Johan Uusimäki -3 43 2:12:01 00:41:10 00:36:31 01:18:54 53 00:13:16 33

10 8.75 Jarmo Koskela -4 37 2:18:18 00:57:34 00:55:40 01:03:51 19 00:07:18 29
59.3 km                         sum 4 52 av 66 lag i mål 7:25:14 6:42:13 9:43:32 00:02:20

D-43 26. OK 77     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 3.95 Pauliina Hoffman -1 25 0:06:02 00:30:19 00:30:19 00:36:21 25 00:09:12 32
2 3.95 Saila Korento -7 24 0:12:56 0:35:47 00:32:15 00:42:41 21 00:10:48 39
3 3.0 r Vellamo Toivonen 16 25 0:36:11 00:30:00 00:29:44 00:53:15 28 00:17:45 36
4 4.95 Annika Westberg-Arr -1 24 0:50:07 00:45:10 00:39:00 00:59:06 23 00:11:56 34
5 4.95 Outi Grotenfelt 5 26 1:19:22 00:38:47 00:38:15 01:08:02 28 00:13:45 39

20.8 km                         sum 12 31 av 37 lag i mål 3:00:03 2:49:33 4:19:25 00:03:49
dif 0:10:30 0:00:30 min/km

Homma sujuu hyvin, kunnes toiseksi viimeisellä tulee 
koukku. Sekin tosin hallittu sellainen eli maltan katsoa 
kunnolla tajutakseni missä suunnassa rastin täytyy 
olla.  

Jäljellä järkyttävän pitkä loppuviitoitus, 600 m. Viitoi-
tus todistaa taas etten ole mikään tiejuoksija. Oman 
sarjan nopeimmalle häviän 9 s ja häviän myös ainakin 
kahdelle naiselle. Maalissa tuntuu kuitenkin hyvältä. 
Ilman kakkosen turoiluja virheet olisivat jääneet 
ajallisesti hyvin pieniksi.  

Vaatteita vaihtaessa se nettituloksista sitten selviää, 

että arvometallia on tiedossa Veikkolaan. Sitä tulikin 
sitten kerralla taskut pullolleen, sillä sain valtuutuksen 
kerätä kolmen muunkin mitalit ja plaketit matkaan. 
Kyllä tuntui hienolta pokata SM-kultaa, vaikka sarja oli 
vaan H35. 

Vesa Kankaanpää 
Tuloksia 
D21: 42. Raisa Sell 

H40: 8. Jan Donner 

H35: 1. Vesa Kankaanpää; 30. Sami Isoherranen   

SM-Yö, jatkoa sivulta 11 
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FM budkavle (grupp 2) 21.9.2008 i Nurmijärvi 
Som vanligt var undertecknad sjuk i samband med FM medeldistans och FM budkavle. På 
grund av halsont, snuva och lite stegring så beslöt sig undertecknad på fredagen att 
hoppa över lördagens medeldistans för att i stället förhoppningsvis klara av att springa 
budkavlen på söndagen. Dagen före budkavlen velade jag ännu av och an om jag kan star-
ta eller om vi borde ändra på löpordningen. Beslöt mig till sist för att det må bära eller 
brista, en tävling klarar man av också med lite snuva. Men alla vet ju att man absolut inte 
får springa med halsont eller feber, det är farligt för hjärtat och det skall man ha re-
spekt för. 

När jag vaknade på lördag morgon var det jättekallt 
men mycket vackert höstväder. Temperaturen var 
nästan under 0 när vi startade från Hemtansberget i 
Esbo tillsammans med Tumppi och Carola. Väl framme 
vid TC lite söder om Nurmijärvi blev Tumppi kvar i 

bilen och sova medan jag rusade till toaletten (som 
vanligt), jag var nog lite nervös i alla fall. Jag gick och 
hämtade ut vårt lags nummerlappar och hittade övriga 
OK77:are. Vi hade sammanlagt 7 anmälda lag (2xH35, 
2xH40, D35, D40 och D50) och de största förvänt-
ningarna låg på Jani (Donner), Mikael (Donner) och 
Vesa (Kankaanpää) i H35. Även vi andra hoppades på 
framskjutna placeringar med hjälp av stabila och 
jämna lopp. 

Ann (Lindholm) skulle springa startsträckan i D50-
laget så vi gav oss iväg för att värma upp, det kändes 
tungt och jag var riktigt nervös för om jag skulle orka 
igenom banan utan att slockna totalt på vägen. Pang 
och så stack herrarna iväg. Jani verkade ta det lugnt 
på startfältet men hade allt under kontroll, det är 
bara galningar som rusar iväg på startfältet så att 
man har mjölksyra upp till öronen efter första upp-
försbacken. 10 minuter senare var det så dags för 
damerna att ge sig iväg, pang och så var alla lagen ute 
på banan. Det kändes riktigt tungt i början men jag 
försökte springa jämnt och hade bara i huvudet att 
koncentrera mig och inte bomma. På cirka 3,2 kilome-
ters bana som vi hade i D40 behöver man inte springa 
så jättehårt för att hänga med om man bara har flyt 
och inte bommar. Jag gjorde ett dåligt vägval till en 
kontroll och bommade dessutom densamma med cirka 
45 sekunder. Jag konstaterade efteråt att jag hade 
tappat cirka  1 minut och 15 sekunder på den sträckan 
(där for nästan medaljen). Så är det i orientering, det 
gäller att hitta alla kontroller genast och att inte 
bomma någonting, i alla fall om löpfarten inte är så 
hög. Jag kom till växlingen som sjunde, 24 sekunder 
efter den som kom in som fjärde men cirka 5,5 minut 
efter den snabbaste. Med tanke på hur det kändes på 
morgonen måste jag ändå vara rätt nöjd med insatsen. 
På andra sträckan skickade jag iväg Carola (Ray) som Mikael och Jan Donner samt Vesa Kankaanpää här på 

pallen i FSOM 2008 (silver i stafett, H21) 
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under hela hösten haft problem med sin fot. Idag 
funkade både foten och orienteringen riktigt bra och 
Carola gjorde ett topplopp och kom till växlingen som 
fyra, cirka 2 minuter från tredjeplatsen. 

Vi följde alla med spänning med händelseutvecklingen i 
H35 klassen. Jani kom som andra i växling efter för-
sta sträckan hack i häl på Panu Piiparinen i Delta. 
Mikael gick ut med fart på andra sträckan och hade 
Deltas Marko Loukkalahti tätt efter sig nästan hela 
banan. Det visade sig att OK77 och Delta hade exakt 
samma gafflingar så det var svårt att avgöra med 
orienteringen ute på banan. Mikael kom först i mål 
med Delta 2 sekunder bakom. 

Nu väntade vi med spänning på Virpi (Tilli) i D40-laget. 
Jaana Pietilä-Annala kom i mål som segrare för Kanga-
salan SK. Det dröjde nästan 8 minuter innan tvåan 
Kalevan Rasti kom i mål. Speakern var inte så aktiv så 
jag trodde att det redan kommit fyra lag i mål. Ytter-
ligare 5 minuter senare kom Hämeenlinnan Suunistajat 
i mål och tog bronset visade det sig. Endast 1,5 minut 
senare kommer Virpi som också sprungit ett jämnt och 
bra lopp och förde in D40-laget på en hedrande fjär-
deplats. Visst var vi nöjda men när det var så nära så 
skulle man gärna ha velat få sin första FM medalj. 
Kanske det kan förverkligas någon gång i framtiden. 

Ute i skogen hade vi nu Vesa som inte hade en lätt 
uppgift på sista sträckan mot spurtstarka Jari Laita-
mäki i Delta. Vi väntar alla med spänning och jag ser 
bara Vesa komma och skriker i telefonen till min man 
Jori att 'de vinner H35'. Så trodde jag i flera minu-
ter innan jag insåg att Delta hade kommit i mål 1 se-
kund före OK77!  Det kändes nog hemskt retligt, så 
hur kändes det inte för dem som missade guldet med 1 
sekund? 

Terrängen var relativt lättlöpt. Det fanns en del grön-
områden mellan stigarna och dem skulle man akta sig 
för. Orienteringen var kanske inte den allra svåraste 
men kontrollpunkterna kunde vara lite knepiga, man 
var tvungen att orientera ända fram för att se vissa 
kontrollpunkter. 

Detta var lite om årets FM-budkavle för oss 'tanter' 
och 'gubbar'. Nästa års FM-budkavle går av stapeln 
lite längre bort från Helsingfors-regionen så vi får se 
hur många lag vi lyckas åka iväg med nästa år. Hoppas 
att vi ses så många som möjligt då och börja träna 
redan nu! 

Resultat 
D50 
1. Delta   1.21.09 
2. Maarian Mahti  1.21.13 
3. Pihkaniskat  1.24.08 
10. OK77   1.39.19 
 Ann Lindholm  28.09 
 Sonja Wikström  43.00 
 Vellamo Toivonen  28.08 
D40 
1. Kangasala SK  1.16.03 
2. Kalevan Rasti  1.23.46 
3. Hämeenlinnan Suunnistajat 1.28.27 
4. OK 77   1.29.59 
 Annika Westberg-Arrakoski 30.48 
 Carola Ray   27.29 
 Virpi Tilli   31.41 
D35 
1. Lahden Suunnistajat-37 1.40.44 
2. Rasti-Kurikka  1.42.44 
3. Pargas IF   1.44.21 
14. OK 77   2.49.20 
 Kirsi Isoherranen  44.36 
 Monika Österberg  52.06 
 Outi Grotenfelt  72.37 
H40 
1. Angelniemen Ankkuri  1.50.05 
2. Tamperen Pyrintö  1.50.10 
3. Joutsenon Kullervo  1.50.24 
9. OK 77 (I)   1.58.31 
 Max Lindfors  41.55 
 Jan Biström  38.36 
 Tomas Ray   37.59 
23. OK 77 (II)   2.13.37 
 Jan Wasström  39.01 
 Patric Östergård  49.08 
 Juha Tilli   45.29 
H35 
1. Delta   2.03.31 
2. OK 77 (I)   2.03.32 
 Jan Donner  42.32 
 Mikael Donner  39.53 
 Vesa Kankaanpää  41.07 
3. Rasti-Kurikka  2.06.33 
24. OK 77 (II)   2.40.06 
 Jarmo Koskela  45.41 
 Mika Pasonen  59.53 
 Sami Isoherranen  54.31 

Annika Westberg-Arrakoski 
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OKM i Kubb 24.6 
OKM-Kubb, som i fjol stod på programmet ffg, hade i år växt till sig med 150 % trots regnskurarna (som dock höll paus 
de 2 timmar kvällens tio matcher var i gång). Kungarna föll i hela fem av matcherna – ibland med avsikt, ibland icke. 
Spelledare Jori med flankstöd av bobollsspelare Niki och universalspelaren Fabbe tog hem tilen i år. 

OKM i KUBB, 24.6.20008, Hemtans
14 - 16 C, paus i regnskurarna, vindpustar

Spelledare: Jori Arrakoski, publik: Antta  Westerlund, Tumppi Ray

Lagen: Lag A Micke Berger (C) Anton Björklund Zache af Hällström
Lag B Jori Arrakoski (C) Niki Kankkunen Fabbe af Hällström
Lag C Andreas Björklund (C) Marianne Johnson Oskar Björklund
Lag D Haku af Hällström (C) Mati Kankkunen Luki Kankkunen
Lag E Jarmo Kankkunen (C) Jenny Ray Ida af Hällström

Matcher (alla mot alla,  enkel serie): Seger i kubbar (2 tabellpoäng), seger i kung (3 p)

A - B 2 - 8
C - D 0 - 10
E - A 3 - 7
B - C 10 - 0
D - E 2 - 8
A - C 4 - 6
B - D 10 - 0
C - E 4 - 6
D - A 10 - 0
E - B 0 - 10

Tabell: 1 Lag B 11 p    38 - 2
2 Lag D 6 p     22 - 18
3 Lag E 4 p     17 - 23
4 Lag C 2 p      8 - 32
5 Lag A 2 p     13 - 27

FM-medeldistans R1 
Den 20.9 ordnades FM-medeldistans i Borgå, närmare bestämt på Virvik golf. Tävlingscentra-
len låg lyxigt mitt på golfplanen, så vi får hoppas att den klarade sig utan större skador.  

De första kvalstarterna gick klockan 9 på morgonen och 
med nästan 3km till starten var det många som kom dit i 
sista stund. Kvalbanan sprangs i en riktigt trevlig terräng 
med många öppna berg. Då banan var löpt var det bara 
att med spänning att vänta och se ifall man skulle springa 
i A- eller B-final till näst.  

Innan finalerna hann vi åka in till Borgå för att få i oss 
lite mat. 

Finalerna gick av stapeln kring klockan 14 respektive 16. 
Nu var terrängen betydligt mer svår framkomlig än på 
förmiddagen, till största dels pga en massa stenar och 
stenrösen. Banan var också mer krävande eller så var jag 
bara allt för närvös. allt som allt är jag nöjd med min 
insats och hoppas alla andra deltagare hade det lika 
roligt som jag.  

Ina Westerlund 

Kubbspelarna från vänster: Lukas 
Kankkunen, Anders af Hällström, 
Matias Kankkunen, Zacharias af 
Hällström, Jenny Ray, Michael 
Berger, Ida af Hällström och Jar-
mo Kankkunen 



4/2008 OK 77 INFO 

17 

OKM i terränglöpning 16.9 OKM-maastojuoksu 
Perinteinen maastojuoksu oli toistamiseen ohjelmassa ”puru”-versiona. Osanottomäärät ovat hitaasti nousussa. 
Aikuisväki säästeli itseään tulevaa SM-viikonloppua varten. Junnut 1½ viikon kuluttua juostavia NÅID:n kisoja 
varten ? Mikko ja Rafaela olivat, kuten viime vuonna, porukan nopeimmat.  

OKM terräng, 16.9.2008 (Kasaberget), Resultat:
7,1 km (3 varv)

1. Mikko Ruokolainen H21 29.48 19.31 9.35

4,7 km (2 varv)
1. Rafaela Ilmoni D16 19.27 9.36
1. Matias Kankkunen H14 20.08 10.21
2. Jenny Blomqvist D16 21.27 10.31
1. Michaela Ilmoni D21 22.20 10.45
1. Roope Summanen H16 23.09 11.20
3. Ina Westerlund D16 23.13 11.21

2.35 km (1 varv)
1 Harry Eklundh H55 10.29
1. Fabian af Hällström H12 11.04
1. Robert Toivanen H14 11.22
1. Ilari Visuri H10 13.42
2. Zacharias af Hällström H10 15.47
1. Oskar Björklund H08 17.50
1. Andreas Björklund H40 17.51
2. Anton Björklund H14 18.11
1. Sophia Arrakoski D12 20.09
1. Wilma Arrakoski D08 20.13

200 meter (lilla varvet)
1. Fredrika af Hällström D5 2.20 2.33 4.53

Theodor af Hällström H2 deltog

Aktivitetstävlingen *** Aktiviteettikilpailu 
Aktiviteetti- eli mukanaolokilpailu käynnistyy jälleen 1.10. Jokainen läsnäolo tiistaiharjoi-
tuksissa,  olkoon sitten salivuoro tai jotain muuta, antaa yhden pisteen. Ulkoharjoituksis-
ta (to, la) huomioidaan tietty, myöhemmin määrätty osuus.   

Sairaana tai loukkaantuneena ei tule harjoitella 
(näyttäytymässä voi jälkimmäisessä tapauksessa toki 
käydä). Ilmoitat sitten seuraavalla mukanaolokerralla 
sairaudesta. Kilpailu jatkuu aina huhtikuun loppuun 
(30.4 2009) saakka. Palkintoina on perinteisesti ollut 
Suunnistaja-lehden vuosikertoja (tälle kisalle siis 
vuodelle 2010). Kilpailun tarkoitus on antaa lisäporkka-
na ”harmaan” talven harjoitteluun, kouluttaa pitkäjän-
teisyyteen (palkinnon eteen pitää tehdä työtä koko 
talvi ja palkkiokin tulee vasta 1½ vuoden kuluttua – 

aivan kuten harjoittelussa yleensäkin) sekä antaa 
tasapuolinen mahdollisuus menestymiseen myös niille, 
jotka (juuri tällä hetkellä) eivät ole fyysisesti ja tek-
nisesti kärjessä. 

Talvimoniottelu, TMO (VMK) sisältyy myös aktiviteet-
tikilpailuun ja kestolajien hiihto, hiihtosuunnistus ja 
latusuunnistus lisäksi kilpailemme tänä talvena mäki-
pulkassa, hankijuoksussa, potkukelkassa, Stigassa ja 
ampumahiihdossa 

Maastotykki Rafaela SM-tositoimissa 
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November / Marraskuu 

December / Joulukuu 

Januari / Tammikuu 

sö/su 23/11 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit 16-17 Kasavuoren Koulu, uusi Sali
ti 25/11 18:00 HD-13 Junnujumppa 18-19 Granhult
ti 25/11 19:00 Alla Träningsjumppa 19-20 Granhult

lö/la 29/11 14:00 P2010 Inneträning 14-15 Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 30/11 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit 16-17 Kasavuoren Koulu, uusi Sali

ti 2/12 18:00 HD-13 Junnujumppa 18-19 Granhult
ti 2/12 19:00 Alla Träningsjumppa 19-20 Granhult

fr-sö/pe-
su

5-7/12 18:00 P2010 Läger/Leiri: P2010 läger Klubbstugan/Seuramaja

lö/la 6/12 10:00 9:30 JS HD11- Lördagsteknik/Lauantaitekniikka Noux/Nuuksio
sö/su 7/12 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit 16-17 Kasavuoren Koulu, uusi Sali
må/ma 8/12 18:00 Alla Höstmöte/Syyskokous Villa Junghans

ti 9/12 18:00 HD-13 Junnujumppa 18-19 Granhult
ti 9/12 19:00 Alla Träningsjumppa 19-20 Granhult

sö/su 14/12 16:00 15:30 JS Alla Tomtestigen/Tonttupolku Klubbstugan/Seuramaja

ti 16/12 18:00 Alla Simining/Uinti
Grankulla Simhall/Kauniaisten 
Uimahalli

ti 30/12 18:00 17:30 JS Alla
Nattspårning/Yöjäljitys (I jakten på 
det nya året/uuden vuoden 
metsästys)

Hemtans/Henttaa

sö/su 4/1 10:00 HD15- Skidning/Hiihtoa se nätet/netti

ti 6/1 18:00 Alla Simning
Grankulla Simhall/Kauniaisten 
Uimahalli

lö/la 10/1 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 11/1 10:00 HD15- Skidning/Hiihtoa se nätet/netti
sö/su 11/1 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali

ti 13/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 13/1 19:00 HD13- Jumppa Granhult

lö/la 17/1 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 18/1 10:00 HD15- Skidning/Hiihtoa se nätet/netti
sö/su 18/1 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali

ti 20/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 20/1 19:00 HD13- Jumppa Granhult

lö/la 24/1 10:00 9:30 JS Alla
Lördagsteknik/Lauantaitekniikka: 
Spår-ol/Latu-suunnistus (VMK/TMO-
1)

se nätet/netti

sö/su 25/1 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali
ti 27/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 27/1 19:00 HD13- Jumppa Granhult
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Februari / Helmikuu 

Mars / Maaliskuu 

Januari / Tammikuu 

sö/su 1/2 10:00 HD15- Skidning/Hiihtoa se nätet/netti
ti 3/2 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 3/2 19:00 HD13- Jumppa Granhult
to 5/2 18:00 17:30 JS Alla VMK/TMO-3&4: Pulka+Stiga Olari/Olars

lö/la 7/2 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 8/2 10:00 9:30 JS Alla Skiddag/Hiihtopäivä Pirttibacka/Pirttimäki

ti 10/2 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 10/2 19:00 HD13- Jumppa Granhult

to 12/2 18:00 17:30 JS Alla
OKM-skidning/hiihto (VMK/TMO-
5)

Veikkola

lö/la 14/2 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 15/2 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali

ti 17/2 18:00 Alla Innespel/Sisäpelit Granhult
lö/la 21/2 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
sö/su 22/2 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali

ti 24/2 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 24/2 19:00 HD13- Jumppa Granhult

to 26/2 18:00 17:30 JS Alla
VMK/TMO-6: 
Snöpuls/Hankijuoksu+Skrinning/Luis
telu

Hemtans/Henttaa

lö/la 28/2 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali

sö/su 1/3 10:00 HD15- Skidning/Hiihtoa se nätet/netti
sö/su 1/3 16:00 Alla Innespel/Sisäpelit Kasavuoren koulu, uusi Sali

ti 3/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 3/3 19:00 HD13- Jumppa Granhult

to 5/3 18:00 17:30 JS Alla
VMK/TMO-7: 
Sparkstötting/potkukelkka+Skrinnin
g/Luistelu

Hemtans/Henttaa

lö/la 7/3 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali

sö/su 8/3 10:00 9:30 JS Alla
Söndagsteknik/Sunnuntaitekniikka: 
OKM Skid-ol/Hiihtosuunnistus 
(VMK/TMO-8)

se nätet/netti

ti 10/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 10/3 19:00 HD13- Jumppa Granhult
to 12/3 18:00 Alla VMK/TMO: reservdag/varapäivä se nätet/netti

lö/la 14/3 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
ti 17/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 17/3 19:00 HD13- Jumppa Granhult

lö/la 21/3 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali

to 29/1 18:00 Alla
VMK/TMO-2: 
Skidskytte/Ampumahiihto

Ymmersta

lö/la 31/1 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
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Kolla alltid nätet (www.ok77.fi) för den färskaste informationen!  

Tarkista aina netistä (www.ok77.fi) tuoreimmat tiedot! 

Mars / Maaliskuu 

Förhandsanmälningar 
Alla tillställningar i kalendern märkta med ”bold” 
kräver förhandsanmälan. De skarpögda har märkt 
att förutom tävlingar har också klubbträningar dykt 
upp i anmälningsrutan. Den främsta orsaken är att 
kunna estimera kartbehovet (t.ex. höstens första 
juniorträning överraskade positivt med toppdelta-
gande men kartorna ville inte räcka till alla). Det är 
också en kostnadsfråga för varje ryckt karta an-
vänd eller oanvänd ändå medför kostnader. En annan 
fördel är möjligheten att kunna hitta skjuts. Fyll 
gärna i annat-fältet om du tar bil, lediga platser och 
vilken rutt du kör!   

Ennakkoilmoittautumisia 
Kaikki ”boldilla” merkityt tilaisuudet vaativat ennak-
koilmoittautumisen. Tarkkasilmäisimmät ovat huo-
manneet että kilpailujen lisäksi myös seuraharjoi-
tukset ovat ilmestyneet ilmoittautumisruutuun. 
Pääsyy on karttatarpeen arviointi (esim. syksyn 
ensimmäisessä junnuharjoituksessa meinasivat kar-
tat loppua kesken). Tämä on myös kustannuskysymys 
koska jokainen kartta käytetty tai käyttämätön 
maksaa. Toinen etu on mahdollisuus kyydin löytämi-
seen. Autoilijat saavat mielellään täyttää muuta 
kenttään jos tulevat autolla, mitä kautta ja onko 
autossa tilaa! 

Grupper/Ryhmät: 
HD-12 Flickor och pojkar up till 12 år / Alle 12-vuotiaat tytöt ja pojat 
HD13+ Flickor och pojkar över 13 år / Yli 13-vuotiaat tytöt ja pojat 
HD15+ Flickor och pojkar över 15 år / Yli 15-vuotiaat tytöt ja pojat 
HD11-14 Flickor och pojkar mellan 11 och 14 år / 11-14-vuotiaat tytöt ja pojat 
HD13-20 Flickor och pojkar mellan 13 och 20 år / 13-20-vuotiaat tytöt ja pojat 
Alla Alla oberoende av ålder och kön / Kaikki sukupuolesta ja iästä riippumatta 
Nyb Löpare i RR/TR 2008 / RR/TR-juoksija vuonna 2008 
Jun Normalbanelöpare 2008 / Normaaliratojen suunnistaja 2008 
P2010 Ungdomsträningsgruppen / Nuorisovalmennusryhmä 
 
Gruppindelningen är riktgivande, dvs målgruppen som träningen planerats för. Klart att det är tillåtet att delta 
för ”utomstående” också, men det sker på målgruppens villkor. För äldre finns det alltid ledaruppgifter! 

Ryhmäjako on suuntaa antava, eli kohdejoukko jolle harjoitus on suunniteltu. Luonnollisesti ”ulkopuolisillakin” on 
lupa osallistua, mutta se tapahtuu kohderyhmän ehdoilla. Vanhemmille löytyy aina vetäjätehtäviä! 

JS = Grankulla järnvägsstation (godsplanen) / Kauniaisten tavara-aseman kenttä 
OP = Olarin Koulu, parkeringsplatsen / Olarin Koulun parkkipaikka 
KS = Klubbstugan, Noux / Seuramaja Nuuksiossa 

ti 24/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 24/3 19:00 HD13- Jumppa Granhult
to 26/3 18:00 Alla Junnutekin/Junnutekniikka se nätet/netti

lö/la 28/3 14:00 P2010 Jumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
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Info färsk och i färg? 
Vill du ha Info genast när den är färdig och dessutom i färg? Bilder och kartklipp 
görs sin rätt just i färg. Info distribueras per elpost i pdf-format till intresserade. 
Vill du ha den är det bara att meddela Jone (jone@ok77.fi) 
 

Info tuoreena ja värillisenä? 
Haluatko Infon painotuoreena ja lisäksi väreissä? Kuvat ja karttapalat tulevat par-
haiten oikeuksiinsa juuri värillisinä. Info jaetaan sähköpostitse pdf-formaatissa 
halukkaille. Jos haluat posituslistalle, niin ilmoita asiasta Jonelle (jone@ok77.fi) 

US avslutad - Ina, Matilda, Lukas triumferade 
Det blev ett rekordår på US-fronten. 78 juniorer ställde upp under året och hela 61 pres-
terade pokalinsats. Totalt ledde det till 310 starter. 22 OK:are ställde upp alla sex gån-
ger. Positvt var också att många ”tävlade upp sig” under året, - SKRR:re blev (ensamt) 
tidslöpande 8-10RR-löpare och 12TR led brist på OK-deltagare, då alla ville löpa i vanliga 
12-klassen.  

Också mindre lyckade klassbyten förekom (feltagna 
kartor), dock inte i samma utstreckning som tidigare. 
På minussidan finns också de ojämna insatserna från 
tävling till tävling, typiska för unga oerfarna orientera-
re (fås bort endast med träning, åter träning och en 
gnutta mera koncentration inför insatsen). Detta, i 
kombination med ”få” starter, ledde till att alltid någon 
”svag” insats slinker med bland de fyra, som räknas (vid 
tre starter, = pokalinsats, växer de misslyckade insat-
sernas betydelse). Höstens hopkok av bobbor, som 
möter vid skolstart, gallrade också i leden. Och tråki-
gaste placeringen på tävling (4:e), tillföll i sammandra-
get OK:are i hela 7 av tillbudsstående 16 tävlingsklas-
ser. 

I sammandraget segrade Ina Westerlund (D16,  3 
etappsegrar), Matilda von Essen (D14, 4 segrar) och 
Lukas Kankkunen (H8RR, 3 segrar). 2:a blev Jonas Wes-
terlund (H18) och Jenny Blomqvist (D16, 2 segrar), 3:e 
Roope Summanen (H18), Rafaela Ilmoni (D16, 1 seger – 
alltså trippel i klassen), Jenny Ray (D13), och Markus 
Nyman (H8RR), 4:e hela raden med Vivian Lindholm 
(D18, en seger men inte pokal), Matias Kankkunen (H16), 
Oscar Lindholm (H14), Robert Toivanen (H13, en seger), 
Sara Sainio (D12, en seger), Niklas Kankkunen (H12TR, 
en seger) och Julia Lönnfeldt (D10RR), 5:e Alexander 

Blomqvist (H13, 1 seger men inte pokal), Teodora von 
Frenckell (D12) och Wilma Arrakoski (D8RR) samt på 
6:e plats Anders Blomster (H14, en seger) och Zachari-
as af Hällström (H10RR). 

Övriga pristagare (42 stycken) är: Sophia Arrakoski 
(D12), Otto Baltscheffsky (H10RR), Karin Biström 
(D10RR), Anton Björklund (H14), Oskar Björklund 
(H8RR), Sofia von Bonsdorff (D8RR), Oskar Brenner 
(H10RR), Ossian Burnier (H10RR), Isabel Donner (D12), 
Janina Donner (D10RR), Jesper Donner (SKRR), Jonny 
Donner (SKRR), Toril Dybdahl (SKRR), Rafaela von 
Frenckell (D10RR), Waldemar von Frenckell (SKRR), 
Mathias Gardberg (H10RR), Emma Holmström (D16), 
Fabian af Hällström (H12), Fredrika af Hällström 
(SKRR), Ida af Hällström (D13), Erik Järvi (H10RR), 
Filip Kaila (H14), Ella Kantanen (SKRR), Kajsa Kantanen 
(SKRR), Atte Koskela (SKRR), Laura Lindholm (D12TR), 
Maj Lönnfeldt (SKRR), Emil Nyman (H10RR), Ville Pasa-
nen (H14), Ellen Portin (D14), Jonathan Ray (H12), 
Helena Rosenström (D16), Emma Sainio (SKRR), My 
Sand (SKRR), Birger Sirviö (H12), Cathryona Sirviö 
(D16), Isabella Stenberg (D10RR), Jonatan Stenberg 
(SKRR), Annica Weiss (SKRR), Michaela Weiss (SK2), 
Anna Österberg (SKRR) och Emil Östergård (H8RR). 
Resultaten i sin helhet hittar du på nätet. 
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WMOC 
Veteran-VM hölls 28.6.-5.7.2008 i Portugal 130 km norr om Lissabon nära 
Atlantkusten. Terrängen var tallbevuxna sanddyner. Kortdistanstävlingen, 
som var ny på programmet, hölls delvis på smala gränder i gamla städer. 
Deltagare var det 
över 3000, varav tre 
från OK77. Själv 
tillbringade jag två 
veckor i Portugal med 
fotvandring, simning, 
solbadande, cykling, 
tältning och turism 
förutom orientering 
på programmet. 
Portugalresan var 
höjdpunkten för mig 
personligen detta år. 

Värmen, solen, Atlanten, två veckor i tält, inget regn eller 
rusk, fotvandring i bergen, felfri orientering i finalen i 
härlig skogsterräng, knepig stadsorientering; ja allt var 
bästa möjliga semester! Jag rekommenderar faktiskt Veteran-VM, där jag deltagit sju gånger. Nästa år i Austra-
lien lämnar jag emellan, men om två år skall jag deltaga i Schweiz. Henrik Fagerholm 

Onko tämä FSOM? Ei ole vaikka sää ja hiekka yhdistävät, vaan Portugalissa WMOC kilpailukeskus ja maali. 

Henrik Fagerholm ”fit for fight” 

Stenmurar byggt av munkar för länge sedan. 



4/2008 OK 77 INFO 

23 

Girtsin (kolmas) ja Vesan (neljäs) 
finaaliraadan vaativin osuus 
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OO.cup – Femdagarsorientering i Slovenien 
I juli åkte ett gäng på 24 glada orienterare (inklusive hejarklack) till OO.cup i Slovenien. 
Femdagars-tävlingen ordnas varje år i olika delar av landet, i år i sydvästra Slovenien. 
Med på resan var familjerna Ray, Donner (Jan & co), Blomqvist, Raisa med Ari och för-
äldrar, Niki och Matias med pappa, Vivi med föräldrar, Henna, Rafaela och Ina. Men vi 
var inte de enda finländska orienterarna, vi såg bekanta från bl.a. Lynx och OK Orient. 
Syftet med resan var inte att fika efter medaljer utan att få erfarenhet, variation och 
framförallt att ha roligt! 

När det började talas om resan tyckte jag det lät 
spännande och var genast med på noterna trots att 
jag inte visste ett dugg om landet.  Så fort vi hade 
anlänt fick jag gräva ner mina eventuella fördomar, 
och vi bemöttes av glada och hjälpsamma människor 
som talade utmärkt engelska. Visst hade vi ibland 
språkproblem med personalen på vårt övernattnings-
ställe, men vi fick oss nästan alltid förstådda. Slo-
venskan är totalt oförståelig och fullproppad av kon-
sonanter, men rolig att lyssna på. 

Vi anlände till Dolenčevi tourist farm Hruŝevje Pos-
tojna från alla olika håll. Vissa hade turistat i Sloveni-
en och grannländer innan, andra flög till olika städer 
och körde ut till den slovenska landsbygden. Där hade 
vi ett gulligt pensionat för oss själva. Jag och min 
familj hade tillbringat dagen i huvudstaden Ljubljana. 
Stadens centrum var vackert och trivsamt med trevli-
ga uteserveringar och goda pizzor. Vi åkte upp med en 
bergsbana till ett slott. Det sades att man under 

vackert väder kan se hela landet från tornet.  

Vi bodde på en bondgård som samtidigt fungerade som 
pensionat och restaurang. Den låg mitt i en pytteliten 
by med några hus, alldeles ute på vischan. Rummen var 
ganska små och enkla, men utanför varje fönster låg 
blomlådor med välskötta pelargoner. Personalen som 
bestod av en familj var otroligt välvillig, hjälpsam och 
glad. Vi fick varje dag en trerätters måltid med 
spännande överraskningar. Ibland rynkades det på 
näsan, men jag tycker att det är viktigt att man re-
spekterar och provar på lokala rätter. Det kändes 
idylliskt och som från en annan tid då två män anlände 
till restaurangen på häst. Vi spelade fotboll varje kväll 
och alla barn spelade tillsammans trots olika åldrar 
och erfarenhet. Det klart bästa med stället var de 
andra som bodde i samma hus, jo kossorna (mina favo-
ritdjur)! Jag fick en morgon klockan sex följa med då 
de ca tio korna, inklusive två kalvar, fördes ut på bete. 
Andra djur på gården var en gullig men lat hund, kat-

ter, hönor och en mycket liten tupp med 
stort självförtroende. 

Tävlingen började på onsdagen den 23.7. 
Tävlingsområdet som vi skulle springa på de 
tre första dagarna låg en knapp timmes 
bilresa ifrån oss. På en smal och slingrig väg 
åkte vi upp i bergen, 1200 m över havsnivån. 
Mamma var rädd, och skulle helst ha stigit av 
innan vi var framme. En del av oss juniorer 
hade en klurig etta som ställde till lite pro-
blem. Jag hittade den trots allt perfekt pga. 
Tumppis goda råd att ”krypa” till kontrollen. 
Naturen var spännande och kuperad och de 
flesta kom glada och nöjda ut ur skogen. 
Stigarna var dock svåra att upptäcka. Hela 
truppen åkte till floden Soča. De modigaste 
(Ina, pappa och jag) simmade i det 12-
gradiga alldeles turkosa vattnet. Inkvarteringen i kombinerad bondgård/gästhus 
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Arrangörerna hade varnat för 
den orienteringstekniskt utma-
nande terrängen för dag två. Vi 
yngre förstod inte alls varför, 
banan var ju lättare. Lyckligtvis 
var vår start på annat ställe än 
de vuxnas, deras terräng var 
betydligt krångligare. På efter-
middagen splittrade vi på oss; 
vår familj åkte till en liten 
medeltida stad och många 
andra åkte till Škocjan caves, 
droppstensgrottor. 

Sista dagen på TC 1 var det 
sprinttävling. Vi ungdomar tog 
för givet att det var lätt och 
rusade in i skogen med full fart 
- Tumppis och de andras vis-
domsord var som bortblåsta. 
Bom efter bom och söndriga 
kompasser utgjorde dagens 
helhetsmässiga saldo. Det fanns 
färre stigar att löpa på och finorienteringen var vik-
tig, men mest var det skalan (1:5000) som förvirrade. 
Det vackra vädret gjorde det utmärkt för en dag på 
stranden. Vi åkte faktiskt till Trieste, två kilometer in 
i Italien. Vi njöt av solen, värmen och medelhavet. På 
kvällen såg vi något mycket märkligt från vår terrass, 
nämligen en lång rad av bajamajor. Vi visste att vi 
bodde nära TC 2, men inte så nära! 

Vi fick sovmorgon på lördag och promenerade utvilade 
iväg till tävlingen. Terrängen var rik på gropar, alla 
mina kontroller utom två var i grop. Ibland var det 
svårt att veta om man skulle hitta en enorm grop, eller 
en kulle. Stigarna låg tätt och man kunde lätt irra 
bort sig i stignätet. Det var blixtar och dunder på 
kvällen och vi Blomqvistar och Sells passade därför på 
att åka till grottorna som hör till UNESCOS världs-
arv, som de andra redan hade besökt. Vi kände oss 
som små hobbitar när vi alla vandrade i en lång rad 
genom de magnifika grottsystemen. Resten körde till 
Ljubljana, och de tokstollarna klättrade upp i slottets 
torn. De begav sig fortare än kvickt ner då de märkte 
att elektriciteten i luften från åskan fick deras hår 
att resa sig. Den kvällen var det många som led av 
huvudvärk... 

Vi sprang i samma terräng den sista dagen. Mitt lopp 
skulle för första gången ha varit felfritt om inte...    
Många, inte bara jag, hade problem med den nästsista 

kontrollen som var gömd under 
en sten. Strul med Sportident 
(motsvarighet till Emit) förorsa-
kade också besvikenhet. Förut-
om det var även det här en rolig 
tävling som många klarade ga-
lant. 

Vi OK77:are placerade oss rik-
tigt bra, i synnerhet med tanke 
på att det här inte alls påminner 
om vår hemmaterräng. Raisa Sell 
utmärkte sig speciellt med silver 
i W21Along och Jarmo Kankku-
nen tog vinsten i OPEN2. Vi tre 
W16-flickor placerade oss i 
mitten och som vanligt efter 
varandra med totaltiderna inom 
några minuter från varandra. 

Det råkade vara medeltida da-
gar med marknad och tornering-
ar på ett sagolikt slott. Slottet 

är inbyggt i en grotta och låg i närheten av pensiona-
tet så vi passade på att åka dit. Det kryllade av glada 
människor och slottet var fint; både utanpå och inuti. 
Det här var nästan ett Harry Potter –slott.  

Vi åt morgonmål tillsammans innan vi packade och åkte 
iväg åt varsitt håll. Vår familj åkte upp till en vacker 
liten sjö, Bled, som ligger intill de julianska alperna. En 
lyxort med badinrättningar, hotell och snofsiga re-
stauranger. Vi åkte med gondol på sjön till Sloveniens 
enda (!) ö, med en vacker kyrka. 

Vädret var mestadels bra med sol och värme, men 
ändå drägligt att springa i. Åskväder och regn fick vi 
också uppleva. Sloveniens natur är något extra, det är 
konstigt att man inte har hört talas om de gröna, 
hisnande landskapen med vackra floder och dropp-
stensgrottor. Vi upplevde mest den nätta landsbygden 
som verkar så välmående, framförallt alla prydliga 
blommor. 

På måndag kväll var det dags att flyga hem. Jag och 
Matias hade tydligen inte fått orientera tillräckligt, 
för vi fortsatte direkt nästa morgon till Solvalla på 
ekorrstigsläger. 

 Jenny Blomqvist 

Måttlig kupering 
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Mikael och Raisa avgjorde Cup-7 i finalen 
Cup-7-finalen blev en omstörtande tävling. I hela sex av de 9 tävlingsklasserna, smög sig 
segraren bakifrån upp till tätpositionen. Detta beror delvis på, att det tycks vara en 
övermäktig uppgift för mången, att få  fyra deltävlingar (av 6) att rymmas i kalendern.  

Mikael Donner tog med sin tre delseger greppet. På 
damsidan var Raisa Sell (4 segrar) överlägsen. I 14-
klasserna säkrade Jenny Ray och konvalecenta Anton 
Björklund sina segrar med deltagande (och poäng). 
Speciellt på flicksidan var det lätta poäng (pga av 
svåra (?) banor, men Cup-7 skall vara elitbanor på 
kortdistans) i år. I 18-klassen hade skadade Matias 
Kankkunen säkrat segern redan tidigare och hoten 
mot Jenny Blomqvist var av det teoretiska slaget. 
Skarpast var dusterna på oldiessidan. Harry Eklundh 
vann visserligen över Jarmo Rönnqvist med tre (3 !) 
sekunder i totalsammandraget, men på åldersklassni-
vån var Jamppa bättre. ”Orsaken” blir till slut en 
annan Harry (Sainio), som vann H45 i andra deltävling-
en och därmed överraskande blandade (sig i) tätstri-
den (delvis med hjälp av poängräknarens haltande 
hjärna, som länge trodde att Harry S är ”bara” H40, 
välhållen ;) som han är). Också i D45 (Ann passerade 

Vellamo) och i H60 (Jokke steg förbi Chrisse) skedde 
det ändringar i täten. 

Lasse Simell återkom i år som banläggare för, liksom 
otaliga år tidigare, alla sex Cup-7-banor. I år var 
Lätta Cupen (LC) med varje gång. Ett måste, om klub-
ben inte kan bjuda på andra, alternativa juniorträning-
ar samma dag. Vilket i sig skulle vara en resurs- och 
logistikkatastrof. Jori Arrakoski svarade för LC. Ett 
stort tack till vardera. I LC räknas inte poäng enligt 
använd tid, utan endast antalet starter noteras. Oskar 
Brenner och Anna Österberg var vardera på plats fem 
gånger av 6 möjliga. Vardera cuperna noteras dock 
som en del av allround-OKM (Supercupen). Deltagar-
mässigt nådde Cupen aldrig tidigare upplevda höjder. 
Vid Lepolampi (del 4) ställde rekordantalet 54 orien-
terare upp i den ordinarie Cupen. Slutresultat: 

CUP-7, 2008 POÄNGSAMMANDRAG
1. = Tollporten, 22.4, 2. = Askis, 6.5, 3. = Rödskog, 17.6
4. = Lepolampi, 13.8,  5. = Kalajärvi (OK-milen), 9.9,   6. = Malminmäki, 23.9.

osanotto, summa

Osallistujia, Cup-7 45 42 34 54 26 42 243

Namn 1 2 3 4 5 6 Totalt
D21 (29) 17 16 7 22 13 15 90

1 Sell, Raisa 0 1200 1200 1200 0 1200 4800
2 Westberg-Arrakoski, Annika 1111 1063 1063 947 895 910 4184
3 Ray, Carola 1078 1041 0 1052 0 697 3868
4 Kenttä, Miina 1114 765 0 0 1068 836 3783
5 Blomqvist, Jenny 752 876 188 590 1061 858 3547
6 Österberg Monika 739 509 361 813 892 883 3327
7 Korento, Saila 0 0 1036 982 1200 0 3218
8 Toivonen, Vellamo 853 429 0 698 936 611 3098
9 Lindholm, Ann 779 600 0 740 354 857 2976
10 Westerlund, Ina 692 282 0 10 1079 837 2890
11 Lindholm, Vivian 932 0 0 999 929 0 2860
12 Ilmoni, Rafaela 994 0 0 376 950 501 2821
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23 Kenttä Santtu 136 396 0 347 0 0 879
24 Sainio Harry 0 828 0 0 0 5 833
25 Isoherranen, Sami 0 0 825 5 0 0 830
26 Hällström af, Anders 0 0 0 456 0 5 461
27 Kantanen, Olli 429 0 0 0 0 0 429
28 Österberg, Kim 18 10 10 0 389 0 427
29 Kankkunen, Jarmo 39 5 10 317 0 0 371
30 Alfthan von, Chrisse 10 10 10 0 274 10 304
31 Frenckell von, Wilhelm 10 0 10 140 10 10 170
32 Blomqvist, Alexander 0 5 5 10 5 89 109
33 Westerlund, Anders 0 0 104 0 0 0 104
34 Summanen, Roope 10 10 10 10 0 53 83
35 Björklund, Anton 5 10 0 0 48 10 73

Fagerholm, Henrik 0 0 53 10 0 10 73
37 Blomqvist, Anders 10 10 10 10 0 0 40
38 Kauhanen, Ari 0 0 10 10 0 10 30
39 Brenner, Andreas 0 0 10 5 0 5 20

Nylund, Sebastian 10 5 0 0 0 0 15
41 Blomster, Anders 0 0 5 5 0 0 10

Lindholm, Oscar 0 0 0 0 0 10 10
Pasanen Ville 0 0 0 10 0 0 10
Sirviö, Ervi 5 5 0 0 0 0 10
Sirviö, Rolf 0 0 0 10 0 0 10
Smedslund, Totte 10 0 0 0 0 0 10
Torttila, Seppo 0 0 0 10 0 0 10
Weiss, Robert 5 0 0 0 0 5 10
Westberg, Rolf 0 0 10 0 0 0 10

50 Kaila, Filip 0 0 0 0 5 0 5
H45 (18) 12 8 11 11 6 8 56

1 Rönnqvist Jarmo 1200 905 1200 1195 1141 1176 4771
2 Eklundh Harry 1130 1033 0 1200 1200 1200 4730
3 Gerkman Uffe 932 0 5 606 944 738 3220
4 Sell,Jokke 762 0 770 10 0 865 2407
5 Kenttä, Santtu 519 768 0 859 0 0 2146
6 Alfthan von, Chrisse 10 362 452 0 558 399 1771
7 Österberg, Kim 401 10 267 0 673 0 1351
8 Frenckell von, Wilhelm 274 0 192 652 151 231 1349
9 Kankkunen, Jarmo 422 5 10 783 0 0 1220
10 Sainio, Harry 0 1200 0 0 0 5 1205
11 Fagerholm, Henrik 0 0 555 192 0 267 1014
12 Westerlund, Antta 0 0 606 0 0 0 606
13 Sirviö, Rolf 0 0 0 506 0 0 506
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16 Sirviö, Ervi 5 5 0 0 0 0 10
Torttila, Seppo 0 0 0 10 0 0 10
Westberg, Rolf 0 0 10 0 0 0 10

H60 (7) 4 1 4 3 1 3 16

1 Sell, Jokke 1200 0 1200 694 0 1200 4294
2 Alfthan von, Chrisse 265 1200 882 0 1200 765 4047
3 Fagerholm, Henrik 0 0 985 1200 0 602 2787
4 Smedslund, Totte 793 0 0 0 0 0 793
5 Sirviö, Ervi 5 5 0 0 0 0 10

Torttila, Seppo 0 0 0 10 0 0 10
Westberg, Rolf 0 0 10 0 0 0 10

D45 (4) 3 4 0 3 3 0 13

1 Lindholm, Ann 1126 1200 0 1200 618 1200 4726
2 Toivonen, Vellamo 1200 1029 0 1158 1200 954 4587
3 Wikström, Sonja 991 738 0 795 429 701 3225
4 Wik-Portin, Karen 0 5 0 0 0 0 5

H18 (10) 4 5 5 5 3 5 27

1 Kankkunen, Matias 1200 1200 1200 1200 0 0 4800
2 Westerlund, Jonas 933 0 976 0 0 1200 3109
3 Summanen, Roope 10 10 520 356 0 1018 1904
4 Björklund, Anton 5 263 0 0 1200 179 1647
5 Blomqvist, Alexander 0 5 5 278 5 1054 1342
6 Lindholm, Oscar 0 0 0 0 0 690 690
7 Nylund Sebastian 266 5 0 0 0 0 271
8 Pasanen, Ville 0 0 0 137 0 0 137
9 Blomster, Anders 0 0 5 5 0 0 10
10 Kaila, Filip 0 0 0 0 5 0 5

H14 (7) 1 3 2 4 3 3 16

1 Björklund, Anton 1200 5 0 0 1200 325 2730
2 Blomqvist, Alexander 0 10 5 1200 5 1200 2415
3 Pasanen, Ville 0 0 0 1059 0 0 1059
4 Lindholm, Oscar 0 0 0 0 0 956 956
5 Blomster, Anders 0 0 5 5 0 0 10

Hällström af, Fabian 0 5 0 5 0 0 10
7 Kaila, Filip 0 0 0 0 5 0 5
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D18 (8) 5 3 2 8 4 5 27

1 Blomqvist, Jenny 958 1200 583 791 1182 1200 4540
2 Westerlund, Ina 898 606 0 10 1200 1179 3883
3 Ilmoni, Rafaela 1200 0 0 577 1061 843 3681
4 Lindholm, Vivian 1138 0 0 1200 1040 0 3378
5 Rosenström, Helena 806 10 0 587 0 448 1851
6 Ray, Jenny 387 0 0 666 0 159 1212
7 Essen von, Matilda 0 0 1200 10 0 0 1210
8 Hällström af, Ida 0 0 0 5 0 0 5

D14 (4) 1 1 1 3 0 1 7

1 Ray, Jenny 1200 0 0 1200 0 1200 3600
2 Essen von, Matilda 0 0 1200 10 0 0 1210
3 Portin, El len 0 1200 0 0 0 0 1200
4 Hällström af, Ida 0 0 0 5 0 0 5

Lätta  cupen (50) 21 25 2 20 7 20 95

1 Brenner, Oskar start start start start start 5
Österberg, Anna start start start start start 5

3 Björklund, Oskar start start start start 4
Gardberg, Mathias start start start start 4
Lönnfeldt, Julia start start start start 4
Nyman, Emil start start start start 4
Nyman, Markus start start start start 4

8 Bonsdorff von, Sofia start start start 3
Donner, Janina start start start 3
Dybdahl, Toril start start start 3
Lönnfeldt, Maj start start start 3

12 Burnier, Klara start start 2
Burnier, Ossian start start 2
Donner, Jonny start start 2
Frenckell von, Rafaela start start 2
Holmberg, Isabella start start 2
Holmberg, Jennifer start start 2
Hällström af, Zacharias start start 2
Järvi, Erik start start 2
Kenttä, Nooa start start 2
Koljonen, Linda start start 2
Ray, Jonathan start start 2
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Visuri Ilari start start 2
Visuri Kerkko start start 2
Östergård, Emil start start 2

26 Arrakoski, Sophia start 1
Arrakoski, Wilma start 1
Backman, Wilhelmina start 1
Baltscheffsky, Otto start 1
Donner, Isabel start 1
Donner, Jesper start 1
Dybdahl, Sander start 1
Frenckell von, Teodora start 1
Frenckell von, Waldemar start 1
Haapsaari, Janina start 1
Haapsaari, Niklas start 1
Hällström af Theodor start 1
Hällström af, Fabian start 1
Hällström af, Fredrika start 1
Jungar, Caisa start 1
Jungar, Wilma start 1
Kankkunen, Lukas start 1
Lindholm, Laura start 1
Pasanen, Valter start 1
Portin, El len start 1
Sand, Ma start 1
Sand, My start 1
Tallberg, Rasmus start 1
Weiss, Annica start 1
Visuri Kare start 1

Personer, kummulativt 66 87 100 120 124 130
Starter per cup 66 67 36 75 33 62 339

D35 
3 OK77 1 1:28:35 (Annika Westberg-Arrakoski 

28:39/3 Ann Lindholm (31:34/3) 1:00:14/3 
Carola Ray (28:20/1) 1:28:35/3) 

6 OK77 2 1:46:34 (Kirsi Isoherranen 30:15/4 
Paulina Hoffman (36:02/7) 1:06:17/6  Sonja 
Wikström (40:16/6) 1:46:34/6) 

D15-18 
7 OK77 1 1:42:03 (Rafaela Ilmoni 32:16/7 Ina 

Westerlund (33:55/6) 1:06:11/6 Jenny Blom-
qvist (35:52/8) 1:42:03/7) 

D11-14 
3 OK77 1 1:08:15 (Jenny Ray 27:40/6 Ida af 

Hällström (22:07/3) 49:47/4 Matilda von Essen 
(18:27/3) 1:08:15/4) 

HD 
18 OK77 1 1:59:57 (Matias Kankkunen 23:49/8 

Helena Rosenström (1:09:10/23) 1:33:00/22  
Erik Lönnfeldt(26:57/4)  1:59:57/18) 

Fortsätter på sidan 33 

Fortsättning från sidan 6 
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FIN-5 2008 Saarijärvellä 
Fin-5 suunnistettiin tänä vuonna keskisessä Suomessa Saarijärvellä. Viikko pyöri tutulla 
sapluunalla 3 kisaa, välipäivä ja 2 kisaa. Oheisohjelmaa oli tarjolla runsaasti: monta eri 
kesäteatteria, museoita, torimyyntiä, vekarapuistoa, tansseja, konsertteja, yleisurheilu-
kilpailut, kylpylä, uimahalli jne. Aika ei siis tullut pitkäksi.  

Oringen Dalarna 21.7-25.7.2008 
Efter att ha kört bil i ca 5 h kom vi fram till Sälen. Här hittade vi vår lilla stuga, där vi 
skulle sova de närmaste fem nätterna.  

Järjestäjien majoitusten onnistumisesta en tiedä, sillä 
meillä kävi hyvä tuuri ja majoittauduimme viikoksi 
vanhaan rintamamiestaloon ihan jälkimmäisen kilpailu-
keskuksen läheisyyteen. Kuiva sisätila oli arvossaan, 
kun vettä satoi välillä oikein rankastikin ja lähes joka 
päivä. Tosin satoi edellisvuonnakin ja silti hyvin sel-
visimme teltalla, vaikka ympäriltä muut teltat katosi-
vatkin muututtuaan uima-altaiksi.  

Mutta ilmahan on sateen jälkeen raikasta suunnistajan 
hengittää. Suunnistusradoista ei minulla ole paljon 
muuta kuin kehuttavaa. Kisoissa oli oikeita pitkiä väle-
jä, kuten ennen vanhaan aina, vai mitä sanotte 12 kilo-
metristä ja 12 rastista. Yhtenä päivänä kartta loppui 
kuitenkin kesken, kun etsin rastia sen ulkopuolelta.  

Rastirallikin taisi olla onnistunut, kun toinen poika sen 
kiersi parhaimpana päivänä viisi kertaa putkeen. Hyp-
pyrimäen torniin kapusin lajin vaihto mielessä, onneksi 
ei tullut suksia mukaan. Juoksuhautoja ja bunkkerikin 
löydettiin. Voimalaitoksella käytiin katselemassa miten 
vesi pyörteilee painuessaan koneen nieluun. Erittäin 
komea ja kapea harju käytiin talsimassa kauimmaiseen 
veteen pistävään kiveen saakka. Ja tulihan sitä paikko-
ja nähtyä palauttavia fillarilenkkejäkin tehdessä. 
Lomaviikko Saarijärvellä oli kaikin puolin ihan onnistu-
nut.  

Vesa Kankaanpää 

Följande dag hade jag start kl. 11.58, och vi hann inte 
göra mycket mer än att packa upp. På morgonen gick vi 
den ca 1 km långa vägen till bussen, och efter 20 min 
var vi framme i TC, där vi fick se att det blir en kiva 
slutspurts-tävling, för slutspurten var åtminstone 500 
m lång.  

I skogen gick det inte så bra för mig, jag tappade 
bort mig helt på väg till trean… På kvällen spelade 
några kubb och fotboll, och vi ,barnen, vann papporna 
och Annika 3-2.  

Dag 2 gick lite bättre, fastän jag hade start 08.06, 
och det var väckning 5.30. Senare på dagen åkte vi 
(d.v.s. vår familj och familjen af Hällström) till Norge, 
där vi stannade vid gränsen och tog foton av dom där 
gränsskyltarna, så köpte vi glass, och sedan åkte vi 
tillbaka till vår stugby i Kläppen.  

På dag 3 gick det ännu bättre än dag 2, på kvällen var 
dom som vågade ännu och simmade i den lilla vattenpö-
len en bit från vår stuga.  

På fjärde dagen gick det inte så jättebra. Först kom 
vi en timme för tidigt till starten, för vi trodde att 
det var jättelånga köer till liften. Vi kunde inte åka 
ner tillbaka och upp igen, för den där gubben som stod 
där och vaktade ville inte släppa oss ner, för att vi 
inte var skadade eller något.  

När jag äntligen efter en timme slapp ut i skogen, 
lyckades jag titta fel på kontrollangivelserna, och det 
gick så där 3 min innan jag fattade att jag hade 
sprungit förbi rätt kontroll. På kvällen hann vi ännu 
fira Sophias 11-års födelsedag.  

Fredagen var den våtaste dagen av alla, säkert hälften 
av kartan var täckt av kärr. Jag var ju ganska trött 
när jag hittade i mål, men nu var det äntligen över, och 
jag  skulle inte behöva orientera på en tid efter det 
här.  

Sara Sainio 
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Mina sämsta och bästa orienteringsminnen 
Så här började min orienteringsbana Det första minnet är från min första egentliga 
orientering.  Det var år 1981 och jag var redan 55 år. Det var Iltarastit vid Svedängen. 
Jag förberedde mig före starten genom att mäta med kompassen riktningsgradtal till 
alla kontrollerna och notera dem på kartan. Sedan gällde det ju bara att springa så fort 
man orkade enligt färdriktningar tills kontrollerna kom emot. De kom inte. 

Skam den som ger sig 
Nu började besvikelsernas obrutna serie, som har 
varat till denna dag. Orienteringens mysterium är 
fortfarande olöst. Jag har skrivit om det i mollton  i  
OK77 Info nr 3/2004 och också i nr 2/1986. Det har 
blivit under dessa år över 1500 orienteringar med 
tidtagning. 90% av dessa vill jag glömma resultatmäs-
sigt och koncentrera mig på nästa tävling som kan 
ändra allt. 

Budkavlar är historia 
Mina resultatmässigt bästa minnen är i budkavlar i 
veteranklasser närmast i DM-sammanhang och åren 
1988-93. Efter det sprang jag ännu som överårig 
reserv i 43-kaveln (Gubbmila) i Linköpings-trakten. I 

budkavlar kunde även jag koncentrera mig bättre och 
ha större ansvarskänsla med minimala bommar som 
följd. Vi vann överlägset åtminstone 3 DM- mäster-
skap. De övriga i laget var i regel sådana berömdheter 
som L-H Lindholm och Sven-Erik Öhman. Tyvärr finns 
det ej budkavle för äldsta veteranklasser och tyvärr 
har både L-H och Sven-Erik slutat. 

Utländsk exotik 
Många minnen har man från familjesemesterresor till 
Tyskland och Danmark. I Tyskland var det svårt med  
kontroller i sluttningar om man ej var på rätt höjdkur-
va och med bäckar som var uttorkade. Det var också 
så mörkt i bokskogar på marknivån mitt på dagen att 
man knappt kunde läsa kartan. Orientering i danska 
skogar  liknar ju kvartersorientering. En gång på Jyl-

land  hamnade vi i riktigt 
störtregn före och under 
tävlingen. En kontroll var på 
en stolpe mitt i en stor grop. 
Det hade varit lättare att 
simma dit än att vada  i vat-
ten över knäna. Någon i vår 
familj kastade sig i en  liknan-
de lerpöl för att svalka sig 
efter målgången. 

Tur och otur 
Man (även jag) skyller lätt på 
otur för misslyckanden. I en 
tävling fick jag tacka sagolik 
tur och orienteringens gud. 
Det gällde DM i spår-
orientering på skidor 1992. 
Det gällde alltså att sticka 
hål i kartan på de ställen där 
man ansåg att kontrollerna 
var. Jag hade ingen aning om 
min position vid de flesta 
kontrollerna, men hål måste 

Ervi Sirviö flankerad av sönerna Rolf (till vänster) och Tom (till höger) efter 
en tävling 1983h 
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Vi har tidigare i serien fått erfara orienteringsminnen 
av Micke Berger, Jarmo Koskela, Vesa Kankaanpää
(4/2005), Jori Arrakoski (1-2/2006), Anna Zeelig
(3/2006), Ursula Holmström(4/2006) , Mika Pasonen 
(1/2007), Bo-Erik Tötterman (2/2007), Lasse Simell 
(3/2007), Jokke Sell (5/2007), Vellamo Toivonen, 
(1/2008), Carola Ray (2/2008) , Anders af Hällström 
(3/2008). och Ervi Sirviö (4/2008). Nästa skribent är 
Sonja Wikström 

man sticka i alla fall. Kanske skidade jag något fortare 
än de andra medtävlarna, men mycket förvånad blev 
jag i alla fall över min seger. 

En annan förvånansvärd tävling  var mitt första FM år 
2006. Första kontrollen var svår för många. Jag råka-
de komma dit rakt och hade fått i fatt redan 2 med-
tävlare. Jag blev chockad av den fantastiska initial-
framgången och fick i stället leta efter tvåan över en 
timme tills en tant förde mig dit! Skomakarn må hålla 
sig vid sin läst! 

Framtiden finns 
OKM år 2005 var för mig minnesvärd och glädjande. I 
tävlingen deltog utom jag, mina söner Rolf och Tom 
samt deras 2 barn var. Sju Sirviö i samma tävling 
kommer kanske tyvärr inte att upprepas under min tid. 

Jag hoppas att jag har det bästa orienteringsminnet 
ännu framför mig, även om framtiden inte mera är vad 
den brukade vara. 

   Ervi Sirviö 
 

Fotnot 
För de som inte känner Ervi. Ervi är klubbens för 
närvarande äldsta tävlingsorienterare och springer 
aktivt i klassen H80 då den finns, annars blir det H75 
med ”pojkarna” (lite samma dilemma som HD 8 RR 
löparna har, alltid finns det inte egen klass och då får 
man tävla mot de åldersmässigt bättre). 

Ervi i årets eGames håller en högre fart än vad 
kameran klarar av... 

H12 TR-RR 
11 OK77 1 1:15:08 (Zacharias af Hällström 

19:19/5 Valter Pasanen (23:01/10) 42:20/7 
Jonny Donner (32:47/13) 1:15:08/11) 

D12 TR-RR 
3 OK77 1 54:01 (Isabel Donner20:03/3 Julia 

Lönnfeldt (15:59/1) 36:03/3 Janina Donner 
(17:58/4) 54:01/3) 

6 OK77 2 1:02:59 (Sara Sainio20:13/5 Wilma 
Arrakoski (19:50/7) 40:03/7 Rafaela von 
Frenckell (22:56/9) 1:02:59/6) 

10 OK77 3 1:15:41 (Sophia Arrakoski 20:45/7 
Sofie Biström (18:49/5) 39:34/5 Karin Biström 
(36:06/14) 1:15:41/10) 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning från sidan 30 

Vår junnutrupp i FSOM anförd av sjörövar-Fabbe 
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OK-milen (1609 m), Kalajärven koulu 09.09.2008
Banläggare:Lasse Simell (OK Milen), Jori Arrakoski (Lätta milen)
Funktionärer:Lasse Simell,  Michael Berger

Respit Tid Resultat
D21 (13 deltagare) Tasoitus Aika Tulos

1 Saila Korento 1 19.04 18.04
2 Vellamo Toivonen 5 23.28 18.28
3 Ina Westerlund 2 21.05 19.05
4 Jenny Blomqvist 2 21.23 19.23
5 Rafaela Ilmoni 2 23.14 21.14
6 Miina Kenttä 0 21.16 21.16
7 Annika Westberg-Arrakoski 2 24.09 22.09
8 Vivian Lindholm 1 23.35 22.35
9 Monika Österberg 1 24.12 23.12
10 Ann Lindholm 4 33.10 29.10
11 Sonja Wikström 6 36.19 30.19
12 Paulina Hoffman 2 34.07 32.07
13 Maria Söderström 0 DNF nm

OKM i skogssprint 9.9 OKM-metsäsprintti 
I OKM i skogssprint dvs 
OK-Milen, deltävling 5 i 
Cup-7, var allt upplagt för 
en publiksuccé. Men den 
regnade tyvärr bort. Hatt-
lyftning åt alla 26 (+ 9 i 
Lätta Cupen, bl.a. 3 nybör-
jande bröder Visuri) som 
ställde upp i höstrusket.  
 
Det var både blött och bläst i sko-
gen. Jori formligen utklassade 
konkurrenterna (misstanken, att 
LC-banläggningen skulle ha inverkat, 
låter föga trolig). Det är nog den 
”övriga” elitens frånvaro som bäd-
dade för bravaden). Tvåan Harry 
Eklundh (segrare i H45) bommade 
kraftigt, så han hade föga hjälp av 
sitt vältilltagna bonuspaket.  

Också på damsidan var segraren 
Saila Korento överlägsen i skogen, 
även om Vellamos (D45-segrare) 
respitminuter nästan räckte till.  

Både Jori och Saila tog sina fjärde 
OK Mile-segrar. Det speciella är, 
att paret alltid har vunnit samma år 
(!). 1988, 1990 och 1991 tog Saila 
och Jori tre segrar på 4 år, - vi 
(och de själva) fick vänta 17 år på 
den fjärde triumfen, nu när loppet 
kördes för 23:e gången.  

En samfälld tankeinsats kom till, 
att Lasse jubilerade (20:e gången) 
som banläggare. Bara åren 1986 
(banläggare Tomas Ray, - initiativ-
tagare), 1996 (Micke Berger, - 
Lasse var FM-banläggare) och 2007 
(Raimo Laitinen, Anders Wester-
lund, - jubileumsarrangemanget på 
Kisakallio) har deltagarna blivit utan 
Lasses eminenta mile-banor. 

Lätta milen, (800 m (7+2):

1 Ilari Visuri H10 yksin 12.07
2 Kare Visuri H12 yksin 22.01
3 Oskar Björklund H8 stöd 23.31
4 Julia Lönnfeldt D10 par 23.38
5 Sofia von Bonsdoeff D8 par 23.41
6 Nooa Kenttä H5 stöd 23.46
7 Kerkko Visuri H14 yksin 25.08

H45 (6):

1 Harry Eklundh 1 17.11 16.11
2 Jarmo Rönnqvist 1 18.10 17.10
3 Uffe German 1 21.27 20.27
4 Christian von Alfthan 3 27.53 24.53
5 Kim Österberg 0 25.58 25.58
6 Wilhelm von Frenckell 0 34.40 34.40

H21 (13):

1. Jori Arrakoski 1 12.27 11.27
2 Harry Eklundh 4 17.11 13.11
3 Jarmo Rönnqvist 4 18.10 14.10
4 Uffe German 4 21.27 17.27
5 Petri Tötterman 1 19.14 18.14
6 Erik Lönnfeldt 2 21.53 19.53
7 Mikko Ruokolainen 0 21.09 21.09
8 Christian von Alfthan 6 27.53 21.53
9 Kim Österberg 2 25.58 23.58
10 Anton Björklund 3 31.39 28.39
11 Wilhelm von Frenckell 2 34.40 32.40
12 Alexander Blomqvist 4 DSQ nm
13 Filip Kaila 3 DNF nm



Info utkommer 4 ganger per år enligt följande tidtabell: 

Info ilmestyy 4 kertaa vuodessa alla mainitun aikataulun mukaisesti: 

 Postning/Postitus Deadline   

Nr/Nro 1 Januari/Tammikuu December/Joulukuu 

Nr/Nro 2 April/Huhtikuu Mars/Maaliskuu 

Nr/Nro 3 Juli/Heinäkuu  Juni/Kesäkuu 

Nr/Nro 4 Oktober/Lokakuu September/Syyskuu 

Exakt datum för  deadline publiceras alltid i föregående Info samt i 
nätkalendern. Målsättningen är postning hellre i början av månaden 
än slutet vilket kan innebära att deadline är i mitten på månaden. 

Tarkka toimituspäivä julkaistaan aina edellisessä Infossa sekä netti-
kalenterissa. Tavoitteena on postitus mieluummin kuun alku kun loppu-
puolella joten toimituspäivä voi hyvinkin olla kuun puolivälissä. 

Materialet/Materiaali: 
 
I princip duger allt material i elektroniskt 
format (fast ljud– och videoklipp inte gör 
sig gällande i tryck..., nätInfo är en annan 
sak). Exotiska format undanbedes. 

 
Kaikki elektroninen materiaali on periaat-
teessa käypää (tosin ääni– tai videootokset 
eivät oikein toimi painetussa muodossa..., 
nettiInfo on sitten toinen juttu). Vältä 
eksoottisia formaatteja. 

 
Skicka materialet helst per epost till: 
Lähetä materiaali sähköpostitse: 

jori@ok77.fi 
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Oscar Lindholm (H14) har fångat tre av orienteringens ärketyper fast inom trollvärlden. Vilken identi-
fierar du dig med? Eller fattas din typ? Finns det ännu andra? 



Styrelsen/Hallitus  hem/koti jobb/työ mobil/kännykkä 
Carola Ray Ordförande/Puheenjohtaja 09-412 6561 09-315 5603 044-992 8817 
Anders af Hällström Viceordförande/Varapj. 09-863 7506  050-573 0088 
Ursula Koivikko Sekreterare/Sihteeri 09-451 4883  050-300 6293 
Anders Westerlund Kassör/Rahastonhoitaja 09-343 3123  050-458 3541 
Olli Kantanen Medlem/Jäsen   050-360 5353 
Jokke Sell Medlem/Jäsen 09-505 1796  050-301 7256 
Tarja Turunen Medlem/Jäsen   0400-229 638 

Koordineringskommittén/Koordinointitoimikunta KorK   
Olli Kantanen Ordförande/Puheenjohtaja   050-360 5353 
Jan Donner Kartombudsman/Kartta-asiamies 09-548 5069  040-5385483 
Johan Uusimäki Länsirastit   050-345  7767 
Juniorgruppen/Junioriryhmä  JunK   
Jori Arrakoski Ordförande/Puheenjohtaja 040-749 9012 07180-76130 050-557 9067 
Michael Berger Knutpunkt/Yhteyspiste   045-635 0977 
Anders af Hällström Medlem/Jäsen 09-863 7506  050-573 0088 
Undomarna/Nuoret  P2010   
Tomas Ray Ordförande/Puheenjohtaja 09-412 6561 09-887 9500 0400-549 611 
Anders Westerlund Medlem/Jäsen 09-343 3123  050-458 3541 
Bodil Holmström Medlem/Jäsen   0400-413 399 
Jan Donner Medlem/Jäsen 09-548 5069  040-5385483 
Mika Pasonen Medlem/Jäsen 09-256 8571 09-525 9580 050-517 4400 
Klubbstugegruppen/Seuramajryhmä StugK   
Anders Westerlund Gårdskarl/Talonmies 09-343 3123  050-458 3541 
Outi Grotenfelt Reserveringar/Varaukset 09-505 1750 09-3108 3320 040-572 5178 
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt    
Raisa Sell Dräkter/Puvut   040-835 6467 
 Materialförvaltare/Kalustonhoitaja    
Jonas Nilsson EMIT   050-521 7924 
Jori Arrakoski INFO 040-749 9012 07180-76130 050-557 9067 
Tävlingsanmälningar/Kilpailuilmoittautumiset    
Saila Korento Anmälningssekreterare/Ilm.sihteeri 09-5713 0830  040-562 8230 
Anmälningsrutan/Ilmoittautumisruutu www.ok77.fi (lösenord av anmälningssekreteraren/salasana ilmoittautumis-
Medlemsregistret/Jäsenluettelo    
Anders Westerlund  09-343 3123  050-458 3541 
Klubbens konto/Seuran tili     
Sparbanken Aktia Grankulla  405529-27558   
www-sidor/www-sivut  www.ok77.fi   


