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Höstmöte 
Föreningens Höstmöte hålls vid Villa Junghans onsdagen den 9/12 kl 18.00. På 
föredragningslistan finns verksamhetsplanen och budget för 2010 samt val av 
styrelse. Alla välkomna! 

 

 

Mitalisadetta 
Kausi on käytännössä pulkassa ja menestystäkin on tullut. SM-tasolla tosin 
enimmäkseen ikämiessarjoissa mukaan lukien lopultakin ylivoimainen voitto H35 
sarjan viestissä (sivu 13). FSOM:ssä oltiin liikkeellä ennätyssuurella porukalla, 
valitettavasti seuraennätys mestaruuksissa jäi vielä tavoittamatta, tosin vies-
tissä taisi hopeaennätys tulla lyötyä (sivut 6-7). Viimeinen paukku oli sitten 
NÅIDM jossa erityisesti juniorit putsasivat pöydän. Viesti oli yhtä juhlaa kun 
kaikissa alle 14-vuotiaiden sarjoissa paitsi H11-14 tuli voitto. D-TR/RR:ssä otet-
tiin vieläpä kaksoisvoitto ja saivathan H11-14 pojatkin hopeata (sivut 8-9). 
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Redaktörens Ruta 
Hösten och vintern trycker på. Det blir först kallt, sedan mörkt och blött för att hoppeligen övergå i snöiga förhål-
landen. Som yngre märkte man kanske inte övergången så markant då större saker som höstterminens början, täv-
lingssäsongens slut och början på det nya träningsåret var så starkt på agendan. Nuförtiden blir det tydligare då 
det första hösttecknet är att man fryser när man väntar in de sista från träningarna. Sen blir det att plocka in 
kontrollerna med pannlampa och slutligen övergår det till lättare kvartersövningar. 

Det frågas efter olika typer av teknikträningar även under vintersäsongen. Jo, på veckosluten kan man dagoriente-
ra och i veckan går det bra med natt-träningar. Det är dock en aspekt som ofta glöms i sammanhanget, dvs banläg-
garen.  

Banläggaren planerar ju träningen, går ut och granskar kartan och terrängen, ritar rent banorna, lägger ut kontrol-
lerna och slutligen tar in dem. Är kartan lite föråldrad kan det dessutom behövas några extra rundor i terrängen. 
Av alla dessa moment är det åtminstone terräng– och kartrekognoseringen som måste göras i ljusa förhållanden, 
gärna också utsättningen och intagningen av kontrollerna. Och det är just här vi stöter på problem. Dagarna är 
korta så till skillnad från sommarhalvåret kommer man bara ut i terrängen på veckosluten eller då man har ledigt 
från jobbet.  

Det blir alltså avsevärt mycket jobbigare att rucka kalendern så att man får teknikträningarna gjorda. En klar 
orsak till att utbudet också är mera begränsat. Vi har haft ett rätt bra flyt med deltagare på träningarna. Ett bra 
sätt att respektera träningsbanläggarnas arbete är att fortsätta komma till träningarna. Tänk att träningsbanläg-
garen har fått ge fyra gånger mera avkall i sin kalender och tidsanvändning än du. Då kan du också skippa någonting 
annat för att kunna dyka upp på träningen! 

Planeringen inför nästa säsong är i full gång. Var och en borde ta en funderare över vad de vill uppnå nästa säsong. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara frågan om tävlingsframgångar eller utveckling som orienterare utan t.ex. ett 
funktionärsuppdrag kan ge mycket både åt dig själv och föreningen. Det finns massor man kan hjälpa till med, det 
är bara att erbjuda sin insats till styrelsen eller de andra funktionärerna som du hittar på Infots baksida. 

Och för familjeorienteraren börjar det bli dags att planera in semesterorienteringarna. De har blivit rätt så lycka-
de de senaste säsongerna åtminstone då många OK:are rest tillsammans. FSO planerar ett storläger för 10-18 
åringar på Åland veckan före FSOM så det kan vara något att satsa på både för aktiva och ledare. Hoppas innerligt 
lägret blir av. 
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Redaktörens Ruta 2 
H43-kavlen 4-5 
SM-päivä, R1 5 
FSOM 6-7 
NÅIDM 8-9 
OK-Milen 10-11 
OKM Natt, Terräng 11 
Natt-FM 12 
Gyllene Kompassen 12 
SM-viesti, R2 13 
Halikkokavlen 13 
EMOC, MTB-O 14-15 
FM, Cykel OL 15-16 
O-Ringen 17 
Styrelsens Infobrev 18 
Hallituksen Infokirje 19 
Kalendern 20-22 
Fin-5 23 
OKM-Kubb 24 
Vägen till hundra 25 
Nuorisoviesti 25 
OL med IFK Lidingö 26 
Silloin meinasi sydän tulla… 27 
Nuorten Jukola 27 
Finnebu-lägret 28-29 
Cup-7 30-35 
Mina bästa orienteringsminnen 36-38 
Info om Info/Infoa Infosta 39 
Funktionärer/Toimitsijat 40 

Innehåll/Sisältö 

Avklarat *** Järjestetty 
Datum Evenemang Plats  Alla OK:are Banläggare (tävlingsledare) 
8.7 OKM-kubb  Hemtans  20 (20) (J.Arrakoski) 
13.8 Länsirastit-7 Lepolampi  117 (20) Mikael Donner 
18.8 US-4  Hanikka  200 (74) Jari Lindholm 
20.8 Länsirastit-8 Hanikka  116 (20) Jari Lindholm 
27.8 Länsirastit-9 Väransby  84 (12) Jan Biström 
1.9 US-6  Olars  179 (64) Raisa Sell 
3.9 Länsirastit-10 Olars  115 (22) Raisa Sell 
8.9 OKM-Milen Movitz stuga 49 (47) Lasse Simell, Jori Arrakoski 
10.9 Länsirastit-11 Lahnus  120 (11) Jan Donner 
17.9 Länsirastit-12 Klockarmalmen 113 (30) Jouni Junkkaala  
24.9 OKM-terräng Grani sandbana 24 (24) (Michael Berger) 
29.9 OKM i natt-ol Mickels  36 (36) EsAk (Tommy Selin) 

OK77 arrangerade årets Länsirastit (12 kvällar) i sin helhet själv sedan Lynx kastade in handduken i vintras. 
Totalt hade vi 1480 startande. Fler än så har det på OK-arrangemangen varit under de senaste 17 åren bara 2006 
(med 1725 deltagare). Men hela Länsirastit-cirkusen har varit anspråkslösare bara begynnelseåret 1978 – både i 
antalet evenemang (4) och deltagare (452). 

Nya medlemmar och adresser 
*** Uudet jäsenet ja osoitteet 

Rolf Grönholm (1938), Hembyvägen 7 C 43, 02770 ESBO 
Otto (1999) ja Atte Lähepelto (2001), Metsävartijantie 3 C, 
02720 ESPOO 
Keijo (1956), Katri (1957) ja Eljas (2000) Talja, Kuninkaantie 9, 
02740 ESPOO 
Ylva Wallén (2001), Sökösvängen 2 A 1, 02360 ESBO 
Emil Vasara (2000), Bredantie 12 F, 02700 KAUNIAINEN 
Lukas (1999) och Linus (2001) Wilkman, Frisansvägen 7 A 1, 02240 
ESBO 
Meitä on nyt ennätykselliset 368.  

Kiintorastiverkko 2009 
Kiintorastiverkko poistettiin viikolla 43 Robert Weissin ja Jari 
Lindholmin johdolla. Kiitokset kaikille, joilla oli osuutta jälleen 
yhteen onnistuneeseen kiintorastikauteen. 

Muuten, vasta valvontavuorolla # 7 paljastui, että yksi rasti (koodi 
48) oli väärässä paikassa. Määritteiden mukaan se olisi pitänyt 
löytyä jyrkänteen juurelta mutta käytännössä rasti oli jyrkänteen 
päällä (tai puolivälissähän se puu kasvoi). Ja toisessa kohtaa (koodi 
39) rasti oli kiven näköisen pistekumpareen luona, jonka määrite 
oli kivi. Pieniä epätarkkuuksia, joista toinen (48) korjattiin kesä-
helteellä. Kysymys kuitenkin kuuluu: Eikö kukaan kevään valvojista 
huomannut virhettä, Eivätkö käyneet rastilla vai Eivät kertoneet 
korjaajalle ? Kysymyksiä ilman vastauksia. 
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Två tolfte placeringar i 43-kaveln  
OK fick tre lag på benen till årets Gubbis-kavel i välbekanta Prästtomta norr om Linkö-
ping, H och D 43 samt ett i nya H60. De nya reglerna har slopat de nedre åldersgränser-
na, vilket damlaget kunde utnyttja till att alls få ihop ett lag och dessutom ett +/-0 lag 
med två ”juniorer”. Placeringen blev också det bästa någonsin, en tolfte plats, vilket rå-
kade bli exakt den samma som H60 lagets.  

Annika öppnade bra och Raisa lyfte hela sju placering-
ar på sista. Plakettplatsen (10.) blev bara någon minut 
ifrån. 

 Äldre herrarna kämpade i nya H60 klassen och även 
här var plakettplatsen bara två placeringar och ett 
par minuter ifrån. Uffe startade utmärkt och speci-
ellt Jarmo R glänste på näst sista sträckan genom att 
lyfta 17 placeringar och ta etappsegern. Ankarets 
tröga ben kunde tyvärr inte ta in de sista placeringar-
na. 

Den verkliga kämpen var nog Lasse på tredje sträckan, 
som tog sig igenom trots ett skadat knä. Det var inte 
långt ifrån, att hela laget hade haft en man fått. Den 
bragden förärade honom årets Gubbepris, och nu 
hoppas vi bara att knäet snabbt blir i skick så vi igen 
kan njuta av knepiga Cup-7 banor. 

Kvällen fortsatte i plättätandets tecken, medan H43-
laget laddade upp för nattens strapatser. 

H43 laget tycks ha oöverstigliga svårigheter att hyf-
sat klara av de inledande nattetapperna. Tredje året i 
rad som täten ligger över en halv timme före efter 
tre sträckor. Visserligen berodde årets startmiss på 
att Mikki vrickade foten ett par gånger ordentligt, 
och allena ut på andra sträckan är en nästan omöjlig 
uppgift. Men någon gång skall vi väl lyckas. Det, att 

bästa laget inte var på benen duger inte heller. Inte 
kan vi offra en Jani på första sträckan bara för att 
hänga med. 

Några lyckade prestationer såg vi bl.a. med debutan-
ten Olli på femte sträckan och Jarmo Ko på nionde. 
Omstarten bommade vi med några minuter, men bästa 
FSO-lag klarade vi med glans genom att vara en pla-
cering före Akilles OK i mål. Det var som på den gamla 
goda tiden i början på nittiotalet. Tidsmässigt lyfte 
Jori på ankarsträcken fem placeringar till 37., men 
reglerna drar ett mellansnöre vid omstarten, så offi-
ciellt blev OK77 40. lag i mål. 

Inramningen, gänget, vädret, terrängen, allt gjorde 
att det igen var en hellyckad orienteringsresa. Trevli-
ga reserutiner med bl.a. lunch eller glass vid Göra 
Kanal i Söderköping bidrar. 

Hur det är med 43-kavlens fortsättning återstår att 
se. Arrangörernas olyckliga försök att ändra tävlings-
datum nästa år till 14-15.8.2010, för att undvika krock 
med Ungdomens tiomila, var rena rama dödsstöten. 
Arrangörerna tog sitt förnuft till fånga och i nästa år 
går tävlingen 7-8.8.2010 i Mjölby. 

   Harry E 

H-43 40.(37.) OK 77     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 6.0 N Mika Pasonen 1 58 0:25:50 0:43:29 0:43:29 1:09:19 58 0:11:33 49
2 6.0 N Jouni Junkkaala -4 55 0:44:03 0:47:29 0:43:11 1:05:42 53 0:10:57 42
3 8.5 Nr Vesa Kankaanpää -7 52 0:43:28 1:08:51 1:00:00 1:08:16 19 0:08:02 55
4 6.75 G Kristian von Essen -2 49 0:51:18 0:51:50 0:48:59 0:59:40 32 0:08:50 43
5 6.75 Olli Kantanen -1 44 0:56:21 0:49:16 0:44:41 0:54:19 17 0:08:03 42
6 4.2 r Juhani Nortomaa 18 46 1:13:34 0:33:29 0:31:49 0:50:42 50 0:12:04 51
7 4.85 Rolf Sirviö 6 46 1:32:16 0:35:23 0:31:18 0:54:05 55 0:11:09 42
8 4.85 Tapani Varamäki 9 44 1:50:03 0:29:56 0:29:52 0:47:43 45 0:09:50 49
9 7.0 Jarmo Koskela -3 42 1:54:34 0:47:01 0:41:04 0:51:32 18 0:07:22 38

10 8.8 Jori Arrakoski -1 37 2:07:15 0:54:31 0:53:23 1:07:12 32 0:07:38 45
63.7 km                         sum 16 53 av 65 lag i mål 7:41:15 7:07:46 9:48:30 0:02:00
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Uitettuina koirina pitkän matkan SM-kisoissa  
Ryhmän 1 (H/D 15-21) pitkän matkan SM-kisat juostiin 5.-6.9.2009 Askolassa. Lauantai-
na oli karsinta, jossa kustakin sarjasta pääsi 40 parasta sunnuntain A-finaaliin. Finaaliin 
päässeiden määrää oli tänä vuonna tiputettu 40:een aiemman 60:n sijasta. 

Itse tiesin aiemmasta kokemuksesta, että karsinnassa 
täytyisi juosta virheettömästi, jotta paikka A-finaaliin 
varmistuisi. Karsinnan loppuosassa tein 3 minuutin 
pummin ja sen jälkeen olin jo aikalailla luovuttanut, 
vaikka toki tsemppasin maaliin asti. En edes viitsinyt 
katsoa tuloksia ennen kuin pois lähtiessämme päätin 
vielä vilkaista ne. Ja tuloksena olikin pääsy viimeisenä 
juoksijana A-finaaliin 15 sekunnin turvin! Melkein 
kaikilla muillakin OK-laisilla tuloksena oli joko niukka 
pääsy A-finaaliin tai niukka tippuminen B-finaaliin.  

Jo lauantaina oli tiedossa, että sunnuntain keli tulisi 
olemaan todella sateinen. Vaatikin vähän henkistä 
psyykkausta, että jaksaisi puurtaa ja tsempata sun-
nuntain 9 km:n finaaliradan. Oli kieltämättä aika voit-
tajan fiilis, kun pääsi lopulta uitettuna koirana maaliin.  

Hetkeä myöhemmin kun kävin purkamassa emit-kortin, 
niin järjestäjien purkulaite ilmoitti, että yksi leima 
puuttuu. Tiesin kuitenkin käyneeni kaikilla oikeilla 
rasteilla. Niinpä järjestäjät alkoivat tutkia likomärkää 
emit-tarkistuslipukettani. Tässä vaiheessa rupesi 
olemaan jo aika jäässä, kun joutui seisomaan kylmis-
sään märkänä…  

Lopulta järjestäjät löysivät tarkistuslipukkeesta 
oikeat piikit ja tulosliuskaan tuli merkintä OK. Yllättä-
vän monta muutakin suunnistajaa oli leimojen selvitys-
pisteessä, ja osa vaan totesi tyynesti, että ei tullut 
otettua tarkistuslipuketta, jolloin seurauksena oli 
armoton hylkääminen. Täytyy sanoa, että aika paljon 
olisi harmittanut, jos olisi rämpinyt 1,5 h sateessa 
pusikoissa ja risukoissa (no oli siellä välillä muutakin…) 
ja lopputuloksena olisi ollut hylkäys… Joten suosittelen 
tarkistuslipukkeen käyttämistä! 

A-finaalin parhaasta suorituksesta vastasi Ina 23. 
sijallaan (D17). Kaikki muut A-finalistit eli Raisa (D21), 
Vivi (D20), Rafaela (D17) ja Matilda (D15) päätyivät 
sijalle 33! Jenny B. (D17) ja Matias (H16) näyttivät 
kyntensä voittamalla B-finaalin. 

Sateesta huolimatta kisasta jäi lopulta oikein hyvä 
maku. Kai siitä tulee jotenkin hieno fiilis, kun on jäl-
leen voittanut itsensä. Ja tämähän oli vasta alkua 
syksyn SM-kisaputkeen. Hienoimmat kisat olisivat 
vielä edessä! 

Raisa 

D-43 12. OK 77     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 4.55 Annika Westberg-Arr 0 12 0:06:35 0:38:26 0:38:26 0:45:01 12 0:09:54 51
2 4.55 Vellamo Toivonen 17 15 0:24:05 0:38:20 0:34:59 0:55:50 19 0:12:16 52
3 3.5 r Outi Grotenfelt 6 18 0:26:30 0:46:59 0:30:23 0:49:24 23 0:14:07 52
4 5.0 Anna Zeelig -13 19 0:45:40 0:42:06 0:41:22 1:01:16 14 0:12:15 54
5 5.0 Raisa Sell -10 12 0:48:48 0:40:24 0:40:24 0:43:32 6 0:08:42 49

22.6 km                         sum 0 25 av 29 lag i mål 3:26:15 3:05:34 4:15:03 0:02:10
dif 0:20:41 0:00:55 min/km

H-60 12. OK 77     OK - växling        Etapptider OK sträckresultat Spurt
Str ca km ålder plac tid efter      tät    bästa      tid plac min/km sek

1 4.55 Ulf Gerkman -2 23 0:03:34 0:37:49 0:37:49 0:41:23 23 0:09:06 54
2 4.55 Jokke Sell 2 22 0:15:54 0:40:13 0:33:40 0:52:33 34 0:11:33 52
3 3.6 r Lars Simell 4 29 0:26:35 0:35:27 0:33:00 0:46:08 34 0:12:49 66
4 5.25 Jarmo Rönnqvist -3 12 0:22:58 0:49:52 0:46:15 0:46:15 1 0:08:49 46
5 5.25 Harry Eklundh 0 12 0:36:01 0:36:27 0:36:23 0:49:30 21 0:09:26 67

23.2 km                         sum 1 45 av 52 lag i mål 3:19:48 3:07:07 3:55:49 0:01:33
dif 0:12:41 0:00:33 min/km
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FSOM i Sibbo 14-16.8 

Medeldistansen i Spjutsund 14.8 
Prologen på FSOM-veckoslutet. Programmet omfattar 
4 klasser H21, D21, H18, D18). I många helt onödig 
tävlingsdag. Tungt för arrangören (egen karta och en 
TC, som bör ställas i ordning ”mitt-i-veckan”), ger 
ingen ekonomi (100+ deltagare) och gör det besvärligt 
för långväga klubbar med extra transporter och in-
kvartering. Årets upplaga fick inte beröm – varken för 
karta, terräng (speciellt hyggesresterna var impopulä-
ra) eller banläggning (Uffe Meriheinä är en mästare i 
att gräva ned skärmar) föll i god jord. OK:s framgång-
ar begränsade sig till Raisas insats i D21. 102 oriente-
rare startade. Resultat: 

H21 (37-2): 9. Jan Donner 26.33 (2.25)  13. Mikael 
Donner 27.38  17. Vesa Kankaanpää 29.11  33. Kjell 
Nyberg 52.43  34. Santeri Kenttä 56.41,  Max Lind-
fors DSQ.  D21 (29-2): 5. Raisa Sell 25.08 (4.44)  16. 
Vivian Lindholm  31.29  22. Miina Kenttä 34.15  26. 
Heidi Torp-Donner 38.12,  Janina Koschin DNF.  H18 
(21-1):  20. Anders Blomster 1.23.12 (1.03.53)  D18 
(15-0): 10. Ina Westerlund 25.28 (5.59)  12. Rafaela 
Ilmoni 27.44  14. Jenny Blomqvist 32.29. 

Långdistansen i Kyrkobyn 15.8 
Ett hundra och en OK:are hade anmält sig till långdi-
stansen. 97 personer ställde upp i tävlingen, som del-
vis gick i samma terräng, som Jukola-95. Klubbrekord 
i sitt slag. Inofficiellt torde Sibbo-Vargarna med 
130+, Femman 125+ och Piffen 110- ligga före oss i 
statistiken. Totalt startade 660 (jmf med OK:s arran-

gemang 
2007 - 
607), 
vilket 
tyder på 
en sti-
gande 
trend, 
något 
ett 
FSOM 
på Åland 
(2010) 
nästa år 
säkert 
förstär-
ker. 

Klubben kammade hem 10 medaljer (2-3-5). Mäster-
skapen hemfördes av Harry Eklundh (H60) och Liisa 
Kivekäs (D65). Resultat: 

H21 (31-3): 4. Mikael Donner 1.25.12 (5.25)  5. Vesa 
Kankaanpää 1.26.30  H35 (16-1): 3. Sami Isoherranen 
1.07.32 (6.45)  12. Daniel Backman 1.27.43  H40 (37-
4): 2. Jan Donner 56.03 (1.38)  4. Jyrki Jäppinen 
1.01.21  5. Tomas Ray 1.03.19  6. Jari Lindholm 1.03.44  
7. Jori Arrakoski 1.06.48 

9. Kristian von Essen 1.08.28  16. Olli Kantanen 1.16.32  
17. Jan Biström 1.17.28 26. Anders af Hällström 
1.38.11  33. Ari Kauhanen 2.58.14. Jarmo Koskela DNF, 
Max Lindfors DNF.  H45 (37-0): 23. Jarmo Kankkunen 
1.18.14 (26.07)  24. Kjell Nyberg 1.18.40  26. Harry 
Sainio 1.20.06  28. Santeri Kenttä 1.21.36  32. Erik 
Lönnfeldt 1.28.28  33. Rolf Sirviö 1.30.34  35. Kim 
Österberg 1.46.10  37. Per Friman 2.06.29.  H50 (17-
4): 8. Tapani Veramäki 1.13.40 (10.53)  10. Kim West-
berg 1.23.55  H55 (25-3): 9. Jarmo Rönnqvist 1.02.33 
(15.35)  H60 (29-0): 1. Harry Eklundh 48.31 (7.13)  5. 
Bror-Erik Cederlöf 58.27  14. Jokke Sell 1.05.07  H65 
(16-0): 6. Totte Smedslund 55.55 (6.48)  12. Christian 
von Alfthan 1.02.53  H70 (21-3): 7. Armo Pasonen 
47.40 (7.56)  H80 (4-1): 2. Ervi Sirviö 1.10.45 (2.40)  
H18 (19-2): 16. Jonas Westerlund 1.39.42 (51.51)  17. 
Roope Summanen 1.43.58  H16 (24-1):  7. Oscar 
Lindholm 1.07.58 (11.42)  11. Ville Pasanen 1.13.03  12. 
Matias Kankkunen 1.14.52  14. Anton Björklund 1.16.23  
18. Anders Blomster 1.24.48  H14 (30-2): 8. Alexan-
der Blomqvist 40.18 (12.57)  14. Robert Toivanen 
47.08  20. Kare Visuri 1.02.11  23. Birger Sirviö 1.18.12  
H12 (30-2): 4. Ilari Visuri 20.46 (4.38)  6. Fabian af 
Hällström 22.24  7. Jonathan Ray 23.44  15. Niklas 
Kankkunen 27.33  19. Valter Pasanen 31.08. 

D21 (19-1): 7. Raisa Sell 1.17.43 (16.45)  15. Miina 
Kenttä 1.38.52  17. Daniela Renlund 1.47.23  18. Annika 
Rajala 2.03.44,  Henrika Backman DNF  D35 (11-0): 6. 
Saila Korento 56.16 (16.36)  D40 (19-2): 3. Carola Ray 
51.41 (5.30)  6.Monika Österberg 56.50  8. Annika 
Westberg-Arrakoski 58.55  11. Heini Friman 1.04.12  
17. Paulina Hoffman 2.05.10  D45 (10-1): 3. Outi Gro-
tenfelt 1.07.45 (14.57), Maranne Johnson DSQ.  D50 
(8-0): 2. Ann Lindholm 48.30 (3.08)  D60 (10-1): 6. 
Sonja Wikström 54.29, Vellamo Toivonen DNF  D65 
(3-0): 1. Liisa Kivekäs 53.10 (23.16)  D20 (11-0): 4. 
Vivian Lindholm 1.07.16  D18 (15-1): 7. Ina Westerlund D65 mästaren Liisa Kivekäs strax i mål 
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1.04.01 (17.29)  9. Jenny Blomqvist 1.15.01  11. Rafaela 
Ilmoni 1.42.45, Helena Rosenström DNF.  D16 (23-1): 
5. Matilda von Essen 39.00 (4.59)  22. Cathryona 
Sirviö 2.04.49  D14 (28-1): 3. Katja von Schoultz 
31.54 (1.57)  10. Ida af Hällström 38.56  11. Jenny Ray 
39.45  D12 (25-3): 3. Isabel Donner 23.03 (3.56)  12. 
Sophia Arrakoski 39.43. 

Utom mästerskap: H21B (14-1): 3. Mikko Ruokolainen 
56.16 (16.21)  D21B (10-1): Anne-Maj Blomster DNF.  
H12TR (8-0): 1. John von Schoultz 26.57 (4.00)  5. 
Oskar Brenner 32.14  H10RR (35-0): 5. Otto Balt-
scheffsky 11.44 (1.33)  6. Lukas Kankkunen 11.45  8. 
Valter Mårtenson 12.30  15. Eljas Talja 17.05  16. 
Oskar Björklund 18.32  23. Jonny Donner 21.07  28. 
Matias Mellanen 23.45.  D10RR (32-0): 1. Janina Don-
ner 10.27  8. Julia Lönnfeldt 14.22 9. Wilma Arrakoski 
14.40  22. Alexandra Brenner  23.17  24. Anna Öster-
berg  24.29  29. Maj Lönnfeldt 27.25  30. Emma Sai-
nio 29.26. 

Stafetten 16.8 
Lördagen hade badat i sol, men till söndagen hade bad-
elementet bytts ut till dimmaktigt duschregn. Av de 33 
anmälda OK-lagen startade 32 och 2/3, - och alla gick 
runt, - också genomträngande fukt skärper sinnets stål. 
Stafetten bjöd på mycket dramatik:  H39+-laget grillade 
21-eliten, H55 på väg mot ”säker seger” petades från 
prispallen, H12-laget (II-laget i H14) slog ettan efter 
tappad Emit (och upprepade bedriften i NÅID-M 3 
veckor senare) och D14-laget bjöd på Jukolas nattväx-
ling – ödesdigert i en tävling med så korta etapper. Men 
visst blev det framgångar, något som kom fram tillsam-
mans med solen i samband med prisutdelningen. Totalt 
startade 200 lag, alla kom givetvis inte runt, men teore-
tiskt var 600 personer spetsade på att löpa budkavle. 
Resultat (växlingsresultat): 

H21 (17-3): 2. OK77 (Mikael Donner 1, Vesa Kankaanpää 
1, Jan Donner) (0.48)  H35 (12-0): 2. OK77-1 (Tumppi 
Ray 1, Sami Isoherranen 3, Jyrki Jäppinen) (12.28)  5. 
OK77-2 (Kiha von Essen 6, Jari Lindholm 6, Jori Arra-
koski)  7. OK77-3 (Jarmo Koskela 9, Jan Biström 8, 
Patric Östergård)  11. OK77-4 ( Harry Sainio 10, Daniel 
Backman 10, Anders af Hällström)  H45 (13-0): 8. OK77-
2 (Kjell Nyberg 8, Jarmo Kankkunen 8, Santeri Kenttä)  
10. OK77-1 (Erik Lönnfeldt 11, Kim Westberg 10, Rolf 
Sirviö)  H55 (12-1): 4. OK77-1 (Jarmo Rönnqvist 1, Harry 
Eklundh 1, Bror-Erik Cederlöf)  6. OK77-2 (Jussi Norto-
maa 10, Jokke Sell 7, Uffe Gerkman)  H65 (7-0): 2. 
OK77 (Totte Smedslund 1, Armo Pasonen 2, Chrisse von 

Alfthan)  H15-18 (13-3): OK77-1 (Ville Pasanen 12, Oskar 
Lindholm 11, Matias Kankkunen)  9. OK77-2 (Anton 
Björklund 11, Roope Summanen 10, Jonas Westerlund)  
H11-14 (16-3): 2. OK77-2 (Niklas Kankkunen 12, Jona-
than Ray 5, Fabian af Hällström)  9. OK77-1 (Kare Visuri 
7, Ilari Visuri 3, Alexander Blomqvist). 

D21 (12-3):  7. OK77-1 (Miina Kenttä 7, Vivian Lindholm 
8, Raisa Sell)  9. OK77-2 (Daniela Renlund 10, Henkka 
Backman 12, Annika Rajala),  OK77-3 DNF (Paulina Hoff-
man12, Heidi Torp-Donner 11)  D35 (9-0): 1. OK77-1 
(Annika Westberg-Arrakoski 3, Kirsi Isoherranen 1, 
Carola Ray)  6. OK77-2 (Saila Korento 5, Heini Friman 6, 
Monika Österberg)  D45 (3-0): 1. (Annika von Schoultz 1, 
Ann Lindholm 1, Outi Grotenfelt)  D15-18 (10-0): 2. 
OK77-1 (Matilda von Essen 2, Jenny Blomqvist 2, Ina 
Westerlund)  10. OK77-2 (Rafaela Ilmoni 9, Helena 
Rosenström 10, Elisabeth Nyberg)  D11-14 (13-0): 4. 
OK77 (Jenny Ray 4, Ida af Hällström 3, Katja von Scho-
ultz). 

Utom mästerskap: HD (25-9): 11. OK77-1 (Mikko Ruoko-
lainen 11, Kim Österberg 15, Per Friman)  14. OK77-2 
(Kerkko Visuri 12, Ari Kauhanen 14, Robert Weiss)  
H12TR-RR (16-0): 3. OK77-1 (John von Schoultz 8, Val-
ter Mårtenson 3, Otto Baltscheffsky)  OK77-2 (Oskar 
Brenner 7, Oskar Björklund 9, Lukas Kankkunen)  10. 
OK77-4 (Valter Pasanen 13, Markus Nyman 12, Zacharias 
af Hällström)  12. OK77-3 (Ossia Ahlström 14, Jonny 
Donner 13, Emil Nyman)  13. OK77-5 (Erik Järvi 15, 
Matias Mellanen 1§5, Eljas Talja)  D12TR-RR (12-1): 4. 
OK77-1 (Isabel Donner 6, Julia Lönnfeldt 5, Janina 
Donner)  
7. OK77-2 
(Sophia 
Arrakoski 
7, Wilma 
Arrakoski 
7, Julia 
Lerche)  
11. OK77-
3 
(Michaela 
Weiss 9, 
Anna 
Öster-
berg 10, 
Maj Lönn-
feldt). 

 
H60 mästaren Harry Eklundh på målra-
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NÅID-M 12.9 Sondby grusfält 
NÅID-mästerskapen gick över medeldistans (sträckorna var faktiskt mera medel än 
korta) och också i stafetten hade banorna i vissa klasser ytterligare tänjts ut. Nio kilo-
meter på en dag i vissa dam- och oldboysklasser i ”medeldistansfart” var nog i mesta 
laget. Men konceptet med två tävlingar samma dag är bra om – när – vädret är till sin 
fördel. Men visst får arrangören, - nu OK Orient  nere i Sondby, en halv timmes resa 
söder om Borgå, tänja sig till det yttersta. Däremot gillade inte alla, att lagen skulle 
lämnas in 19 timmar före kavlestarten. Med 30 anmälda lag i 13 klasser är det ett tungt 
paket. Med andra ord - tufft för alla parter: arrangörer, deltagare och lagledare. 

Dess mer glädjande var det när den 96 (varav 92 
löpte individuellt)  personer starka truppens tyngd 
blir fullt tydlig. Det ger till och med möjlighet till 
misslyckanden på vägen, utan att helhetsresultatet 
blir lidande. Och i stafetten märks massan (28 lag) 
ännu mera. Trots mångfalden av händelser, etsade sig 
två bilder in på näthinnan: För det första FM-
bronsmedaljören i H21, långdistansen, igen på 
”bronsstenen”, - nu med två OK:are Vesa Kankaanpää 
och Mikael Donner före sig i resultatförteckningen 
och för det andra ett reservbetonat (Teddy von 
Frenckell i stället för Ida af Hällström) D14-lag, med 
sjukskrivna Jenny Ray (löpte inte individuellt) på 
ankarsträckan, i åtminstone årets, om inte årtiondets, 
spurtduell. Bara dubbelmästarinnan Katja von Scho-

ultz (etapp 1) 
var i ordina-
rie trim. Men 
det har 
mången gång 
gått andra 
vägen också. 
Totalt bärga-
des 44 me-
daljer, - 
individuellt 8 
- 12 - 9 och i 
stafett 7 - 4 
- 4.  

Indivi-
duellt: 
H21, 4,0 km 
(13): 1. Vesa 
Kankaanpää 
24.10  2. Jan 

Donner 24.44  12. Mikko Ruokolainen 38.24  H35, 4,0 
km (5): 3. Anders af Hällström 42.00  5) Rasmus 
Mårtenson 1.01.13  H40, 4,0 km (17): 1. Jori Arrakoski 
31.38  2. Patric Östergård 32.19  4. Tomas Ray 33.13  
5. Jyrki Jäppinen 34.19  6. Jan Biström 34.34  7. Max 
Lindfors 35.41  11. Robert Weiss 43.31  14. Andreas 
Brenner 51.29  17. Andreas Björklund 1.17.56  H45, 
3,3 km (12): 6. Kjell Nyberg 28.29  7. Wilhelm von 
Frenckell 32.26  9. Erik Lönnfeldt 32.44  10. Rolf 
Sirviö 34.24  11. Kim Österberg 34.47  12. Jarmo 
Kankkunen 34.51  H50, 3,3 km (8): 5. Keijo Talja 36.13  
7. Karl Nilsson 42.20  H60, 2,8 km (8): 2. Bror-Erik 
Cederlöf 26.56  H65, 2,8 km (7): 3. Christian von 
Alfthan 32.48  4. Totte Smedslund 33.38  7. Kaarle 
Kaila 1.03.02  H18, 3,3 km (8): 7. Jonas Westerlund 
40.21  8. Roope Summanen 40.33  H16, 2,8 km (12): 1. 
Matias Kankkunen 24.10  3. Anders Blomster 26.29  4. 
Oscar Lindholm 30.51  7. Ville Pasanen 36.50  10. 
Anton Björklund 45.17  11. Kerkko Visuri 47.48  Filip 
Kaila DNF  H14, 2,2 km (14): 2. Alexander Blomqvist 
21.06  8. Kare Visuri 27.45  12. Birger Sirviö 37.13  13. 
Robert Toivanen 38.12  H12, 1,5 km (13): 4. Ilari Visuri 
15.35  6. Valter Pasanen 18.39  8. Fabian af Hällström 
20.01  9. Niklas Kankkunen 20.10  10. Jonathan Ray 
21.35  H12TR, 1,3 km (8): 2. Zacharias af Hällström 
17.44  3. Oskar Brenner 20.36  4. Emil Nyman 21.42  
6. John von Schoultz 27.38  H10RR, 1,3 km (15): 1. 
Valter Mårtenson 8.43  5. Eljas Talja 9.37  6. Matias 
Mellanen 10.05  7. Markus Nyman 10.40  12. Lukas 
Kankkunen 11.47  14. Oskar Björklund 13.48  H8RR, 1,3 
km (11): 3. Jonny Donner 12.52  4. Emil Östergård 
12.57  10. Waldemar von Frenckell 29.36. 

D21, 4,0 km (9): 2. Raisa Sell 35.37  5. Miina Kenttä 
47.17  6. Annika Rajala 50.16  7. Tarja Turunen 1.18.59  
D40, 3,3 km (12): 1. Carola Ray 29.50  2. Annika West-
berg-Arrakoski 33.59  5. Monika Österberg 37.05  8. 
Paulina Hoffman 43.10  12. Sofie von Frenckell 1.19.24  

Dubbelmästaren Valter Mårtenson 
här i täten i andra växlingen i sta-
fetten 
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D45, 2,8 km (6): 2. Annika von 
Schoultz 31.05  D50, 2,8 km (6): 3. 
Siv Karlström 45.15  D60, 2,8 km 
(4): 2. Sonja Wikström 39.37  4. 
Liisa Kivekäs 1.04.07  D20, 3,3 km 
(6): 2. Vivian Lindholm 39.50  3. 
Henna Salminen 42.26  4. Janina 
Koschin 44.30  D18, 2,8 km (5): 1. 
Rafaela Ilmoni 28.22  2. Ina Wes-
terlund 31.35  3. Jenny Blomqvist 
32.31  5. Helena Rosenström 48.49  
D16, 2,2 km (10): Cathtyona Sirviö 
35.07  D14, 2,2 km (11): 1. Katja 
von Schoultz 21.02  8. Teodora von 
Frenckell 29.47  D12, 1,3 km (9): 4. 
Isabel Donner 24.08  5. Sophia 
Arrakoski 24.13  D12TR, 1,3 km 
(3): 3. Michaela Weiss 46.11  
D10RR, 1,3 km (15): 1. Janina Don-
ner 9.32  2. Julia Lönnfeldt 9.40  
5. Sofia von Bonsdorff 10.55  9. 
Wilma Arrakoski 13.43  10. Rafaela 
von Frenckell 13.44  11. Aila Hen-
riksson 13.50  12. Annica Weiss 
14.19  D8RR, 1,3 km (7): 5. Anna 
Österberg 19.50  7. Maj Lönnfeldt 
23.14. 

Stafett, - efter namnet, inom parentes, etapptidens 
placering på etappen , skall ej förväxlas med växlings-
placering: 

H21(10): 4. OK77-1 (Mikko Ruokolainen 8, Jan Donner 
2, Jori Arrakoski 5)  DNF OK77-2 (Ari Kauhanen 9)  
H35 (5): 1. OK77-1 (Max Lindfors 2, Tomas Ray 1, 
Patric Östergård 1)  2. OK77-2 (Jan Biström 1, Wil-
helm von Frenckell 4, Anders af Hällström 3)  4. 
OK77-3 (Rasmus Mårtenson 5, Robert Weiss 3, And-
reas Brenner 4)  H45 (6): 3. (Jarmo Kankkunen 6, Kjell 
Nyberg 3, Karl Nilsson 2) 5. OK77-2 (Erik Lönnfeldt 
5, Kim Österberg 4, Rolf Sirviö 5)  H55 (3): OK77 
(Totte Smedslund 3, Bror-Erik Cederlöf 3, Jussi 
Nortomaa 3)  H15-18 (7): 3. OK77-1 (Oscar Lindholm 
4, Ville Pasanen 4, Matias Kankkunen 1)  5. OK77-2 
(Anders Blomster 3, Anton Björklund 6, Jonas Wes-
terlund 6)  6. OK77-3 (Kerkko Visuri 7, Filip Kaila 7, 
Roope Summanen 5)  H11-14 (8): 2. OK77-2 (Niklas 
Kankkunen 4, Jonathan Ray 4, Fabian af Hällström 2)  
4. OK77-1 (Kare Visuri 3, Ilari Visuri 5, Alexander 
Blomqvist 4)  H8-12TR/RR 1) OK77-1 (Oskar Brenner 
1, Valter Mårtenson 1, John von Schoultz 3)  6) OK77-

2 (Zacharias af Hällström 7, Matias Mellanen 9, Eljas 
Talja 4)  7. OK77-3 (Valter Pasanen 10, Markus Nyman 
6, Lukas Kankkunen 5)  8. OK77-4 (Ossian Ahlström 8, 
Jonny Donner 5, Emil Östergård 7)  10. OK77-5 (Emil 
Nyman 9, Waldemar von Frenckell 12, Oskar Björklund 
9). 

D21 (5): 2. OK77-1 (Vivian Lindholm 3, Miina Kenttä 4, 
Raisa Sell 2)  DNF OK77-2 (Annika Rajala 5, Tarja 
Turunen 5)  D35 (4): 1. OK77-1 (Annika Westberg-
Arrakoski 3, Heidi Torp-Donner 1, Carola Ray 1)  4. 
OK77-2 (Paulina Hoffman 2, Monika Österberg 3, 
Sofie von Frenckell 3)  D45 (4): 1. OK77 (Siv Karl-
ström 2, Sonja Wikström 1, Annika von Schoultz 1)  
D15-18 (4): 1. OK77 (Rafaela Ilmoni 2, Jenny Blom-
qvist 2, Ina Westerlund 2)  D11-14 (5): 1. OK77 (Katja 
von Schoultz 2, Teodora von Frenckell 1, Jenny Ray 1)  
D8-12TR/RR (7): 1. OK77-1 (Janina Donner 1, Sofia 
von Bonsdorff 1, Julia Lönnfeldt 1)  2. OK77-2 (Isabel 
Donner 2, Rafaela von Frenckell 2, Aila Henriksson 3)  
5. OK77-4 (Michaela Weiss 5, Maj Lönnfeldt 5, Anna 
Österberg 6)  6. OK77-3 (Sophia Arrakoski 4, Wilma 
Arrakoski 6, Annica Weiss 5). 

D-TR/RR tjejerna i väntan på första växlingen i riktig Jukola-stil, från 
vänster Rafaela von Frenckell, Wilma Arrakoski, Aila Henriksson, Sofia 
von Bonsdorff och Maj Lönnfeldt 
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OK Milen 8.9 OK:n maili 
HGK:s Stuga i södra ändan av Noux-platån (söder om Brobacka) hade senast OK-besök i större skala 1980, då 
både en US-tävling och klubbens julfest inrymdes där. Trots att byggnationen trycker på, lyckades Lasse Simell, 
- som vanligt, med konststycket att knyckla in en utslagsgivande bana på en engelsk mil på bakgården. Milen löptes 
för 24:e gången. Många skärmar har besökts sedan dess, men segraren i herrklassen är den samma både 1986 och 
2009 (nu med åldersrespit) –Mikael Donner, som segrat också 1992, 1993 och 2002. Damettan Carola Ray var 
säkert med redan år 86 (vinnare i premiären Heidi Torp, senare Donner), men som segrare noteras hon först åren 
2002 och 06. Damklassens snabbaste mellan skärmarna var dock Raisa Sell (Carola hade respit). Totalt ställde 
rekordantalet – 49, millöpare upp. Härtill kommer ytterligare ½-milgardet på närmare tjoget. Tävlingen var också 
deltävling nr 5 i Cup-7 och Lätta Cupen. I Cup-7 beaktas ingen respit, bara realtiden gäller. No mercy. 

Halvmilen 
   1. Matias Mellanen yksin 08.42 
   2. Eljas Talja yksin 10.07 +1.25 
   3. Ossian Ahlström yksin 11.36 +2.54 
   4. Valter Mårtensson yksin 12.03 +3.21 
   5. Janina Donner yksin 12.08 +3.26 
   6. Erik Järvi yksin 14.24 +5.42 
   7. Jonny Donner yksin 17.45 +9.03 
   8. Atte Lähepelto varjo 18.15 +9.33 
   9. Otto Lähepelto yksin 20.21 +11.39 
  10. Lumi Kenttä varjo 24.29 +15.47 
  11. Jesper Donner varjo 24.32 +15.50 
  12. Aaro Koivunen varjo 26.55 +18.13 
  13. Julia Lönnfeldt yksin 27.21 +18.39 
  14. Selina Mellanen varjo 41.27 +32.45 

Milen, herrar  
1.  Donner Mikael 11.02  1 10.02 
2.  Donner Jan 11.55   +53 1 10.53 
3.  Eklundh Harry 15.58     +4.56 5 10.58 
4.  Kankkunen Matias 13.32    +2.30 2 11.32 
5.  Ray Tomas 12.44      +1.42 1 11.44 
6.  Arrakoski Jori 13.27      +2.25 1 12.27 
7.  Pasonen Mika 13.55      +2.53 1 12.55 
8.  Biström Jan 14.39      +3.37 1 13.39 
9.  Visuri Ilari 19.45      +8.43 6 13.45 
10. Rönnqvist Jarmo 17.51      +6.49 4 13.51 
11. Lindfors Max 15.07     +4.05 1 14.07 
12. Koskela Jarmo 15.19      +4.17 1 14.19 
13. Pinola Jukka 15.21      +4.19 1 14.21 
14. Kantanen Olli 15.56      +4.54 1 14.46 
15. Gerkman Ulf 18.56      +7.54 4 14.56 
16. Tötterman Petri 16.34      +5.32 1 15.34 
    Kankkunen Jarmo 17.34      +6.32 2 15.34 
18. Westerlund Anders 17.44      +6.42 2 15.44 
19. Blomster Anders 17.47      +6.45 2 15.47 
20. Westberg Kim 19.48      +8.46 3 16.48 

21. Visuri Kare 20.07    +9.05 4 16.07 
22. Ruokolainen Mikko 17.12      +6.10 0 17.12 
23. Talja Keijo 20.25     +9.23 3 17.25 
24. von Alfthan Christian23.35     +12.33 6 17.35 
25. Kenttä Santeri 20.33     +9.31 2 18.33 
26. Lönnfeldt Erik 20.46     +9.44 2 18.46 
27. Björklund Anton 21.24     +10.22 2 19.24 
28. Summanen Roope 22.30    +11.28 1 21.30 
29. Isoherranen Sami 22.05   +11.03 0 22.05 
30. Blomqvist Alexander 25.53  +14.51 3 22.53 
31. Järvi Matti 26.58  +15.56 2 24.58 
32. Torttila Seppo 51.43 +40.41 7 44.43 
33. Björklund Andreas 59.29 +48.27 1 58.29 

Milen, damer 
1.  Ray Carola 17.11 +6.09 2 15.11 
2.  Toivonen Vellamo 21.35 +10.33 6 15.35 
3.  Sell Raisa 16.25 +5.23 0 16.25 
4.  Westerlund Ina 18.04  +7.02 1 17.04 
5.  Westberg-A. Annika 19.42  +8.40 2 17.42 
6.  Torp-Donner Heidi 19.47 +8.45 2 17.47 
7.  Blomqvist Jenny 19.03 +8.01 1 18.03 
8.  Kenttä Miina 20.50 +9.48 0 20.50 
9.  Lindholm Vivian 21.41 +10.39 0 21.41 
10. Söderström Maria 22.04 +11.02 0 22.04 
11. Wikström Sonja 29.43 +18.41 6 23.43 
12. Ilmoni Rafaela 25.01 +13.59 1 24.01 
13. Hoffman Paulina 26.30 +15.28 2 24.30 
14. Rosenström Helena 28.19 +17.17 1 27.19 
15. Roos Eva 45.42 +34.40 3 42.42 
     Salminen Henna ei aikaa 

Milen, H45 
  1. Eklundh Harry 15.58  +4.56 2 13.58 
  2. Rönnqvist Jarmo 17.51  +6.49 1 16.51 
  3. Kankkunen Jarmo 17.34  +6.32 0 17.34 
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OKM yösuunnistuksessa 
Kirpeä syyssää, - tähtikirkas taivas ja melkein täysi kuu. Kaupungin valoista huolimatta yökisan veroinen pimeys. 
Kisat käytiin Espoon Mikkelässä, Espoorastien yhteydessä. Tommy Selin, joka tuli tutuksi POK:n valvojana, huoleh-
ti radoista – eivätkä ne olleet mitään kortteliratoja yhdyskunnan ja Kehä III läheisyydestä huolimatta. Kiitokset 
siihen suuntaan. SM-yön läheisyys, - harjoittelu on aloitettava viimeistään neljä päivää ennen kauden pääkoitosta, 
- johti siihen, että lähes 130 suunnistajaa kävi maastossa lampun kera. OKM-laisia tästä määrästä peräti 36, eli 
ennätysosanotto. 

OKM i terränglöpning 24.9 
En blandning av unga entusiaster och konditionstestande äldre, av hårt satsande löpare och snabba naturbegåv-
ningar, av tränade idrottare och grenfrälsta motionärer. 24 totalt – terränglöpningen kunde varas en folkfest 
med 50 - 80 – 100 på linjen. Grankulla sandbana skulle ha hållit för flera. Den fotvänliga spånbanan är ett minne 
blott. Samstart och, för de äldre, minst 2 varv, gör att tiderna inte är jämförbara med juniorernas testlopp på 
våren. Men visst har det gjorts framsteg på sina håll. Ett varv är 2,35 km. 

Resultat: H21: 1. Mikko Ruokolainen 28.06 (9.01 – 9.35 – 9.30)  H40: 1. Petri Tötterman 16.53 (8.20 – 8.33)  2. 
Robert Weiss 21.28 (10.31 – 10.57)  3. Anders af Hällström 10.00  H45: 1. Erik Lönnfeldt 21.08 (10.09 – 10.59)  
H50: 1. Keijo Talja 13.06  H18: 1. Roope Summanen 25.17 (11.46 – 14.11)  H16: 1. Matias Kankkunen 19.09 (9.31 – 
9.38)  2. Kerkko Visuri 21.23,1 (10.27 – 10.56,1)  H14: 1. Kare Visuri 9.32  H12: 1. Fabian af Hällström 9.38  2. 
Niklas Kankkunen 10.47  3. Jonathan Ray 12.54  H10: 1. Valter Mårtenson 9.40  2. Eljas Talja 13.58  3. Zacharias 
af Hällström 14.19  D21: 1. Maria Söderström 16.58 (8.21 – 8.37)  D18: 1. Rafaela Ilmoni 19.12 (9.28 – 9.44)  2. 
Jenny Blomqvist 21.23 (10.01 – 11.22)  3. Ina Westerlund 21.26 (10.28 – 10.58)  D14: 1. Ida af Hällström 11.37  
D10: 1. Julia Lönnfeldt 11.39  D8: 1. Maj Lönnfeldt 17.00  2. Cajsa Snellman 17.00,1 

  4. Westerlund Anders 17.44   +6.42 0 17.44 
  5. Gerkman Ulf 18.56   +7.54 1 17.56 
  6. Westberg Kim 19.48   +8.46 0 19.48 
  7. Talja Keijo 20.25   +9.23 0 20.25 
  8. Kenttä Santeri 20.33  +9.31 0 20.33 
  9. Lönnfeldt Erik 20.46  +9.44 0 20.46 
  10. von Alfthan Christ. 23.35  +12.33 3 23.35 

  11. Järvi Matti 26.58  +15.56 0 24.58 
  12. Torttila Seppo 51.43  +40.41 4 47.43 

Milen, D45 
1. Toivonen Vellamo 21.35 +10.33 3 18.35 
2. Wikström Sonja 29.43  +18.41 3 26.43 
3. Roos Eva 45.42  +34.40 0 45.42 

A 7.0 km: 1. Donner Mikael (H40) 1:04:55, 2. Junkkaala Jouni (H35) 1:08:10, 3. Arrakoski Jori (H40) 1:22:32, 
4. Koskela Jarmo (H40) 1:26:26, 5. Ruokolainen Mikko (H21) 1:41:23, Isoherranen Sami (H35) HYL, Donner 
Jan (H40)  HYL, Kankaanpää Vesa (H35) HYL, Biström Jan (H40) KESK 

B 4.8 km: 1. Sainio Harry (H45) 53:25, 2. Sell Raisa (D21) 53:29, 3. Kenttä Santeri (H45) 1:04:15, 4. Kenttä Miina 
(D21) 1:04:55, 5. Westerlund Anders (H45) 1:07:38, 6. Frilander Heikki (H45) 1:09:12, 7. Sirviö Rolf (H45) 
1:12:36, Rajala Annika (D21) HYL 

C 3.7 km: 1. Kankkunen Matias (H16) 31:03, 2. Eklundh Harry (H60) 35:28, 3. Sell Jokke (H60) 42:12, 4. Lindholm 
Ann (D50) 46:54, 5. Kantanen Olli  (H40B) 47:12, 6. Hällström Anders af (H40B) 51:49, 7. Ray Carola (D40) 
52:58, 8. Koschin Janina (D20) 53:31, 9. Blomqvist Jenny (D18) 57:41, 10. Hoffman Paulina (D40) 58:18, 11. West-
berg Kim (H50) 1:03:11, 12. Bjöklund Anton (H16) 1:04:46, 13. Nortomaa Juhani (H60) 1:10:46, 14. Lindholm Vivian  
(D20) 1:11:57, 15. Pasanen Ville (H16) 1:12:35, 16. Weiss Robert (H40B) 1:13:09, Salminen Henna (D20) HYL   

D 2.0 km: 1. Lönnfeldt Julia (D10) 1:02:46, 2. Hällström Fabian af (H12) 1:05:48 
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Gyllene Kompassen 
Gyllene Kompassen är, för dom som inte vet en sorts lagtävling för flickor och pojkar 
som springer i 13-14 års klassen. Tävlingen löptes första gången i år. 

Natt FM - ett mysigt lopp i regn och rusk 
När jag packade ihop mitt pick och pack för att åka till Natt FM i Ekenäs undrade jag 
hur i hela friden jag hade gett mig in på det här. Ute var det nämligen rejäl höststorm 
och jag hade sprungit min första riktiga nattorienteringsbana endast några dagar innan. 

Tävlingscentralen var bekvämt placerad inne i en 
fotbollshall och även vid start slapp man stå i regnet – 
ett stort plus till arrangörsföreningen OK Raseborg. 
Efter startsignalen trippade jag lugnt iväg med Mik-
kos välfungerande lampa kring skallen. I huvudet sur-
rade Tumppis ”kryp till ettan, kryp till ettan”. Banan 
fortlöpte utan större bekymmer, men några bommar 
får man ju alltid räkna med. Att springa i natten kän-
des tryggt, man såg ju andra lysmaskar rusa fram här 
och där. Trots spöregnet var kylan inget problem för 
mig, men att vara välutrustad lönar sig så klart vid 
denna tidpunkt på året och dygnet. 

I mörkret spökade glashala berg. När jag närmade mig 
sista kontrollen trillade jag huvudstupa, men fortsat-
te oskadd vidare till mål. När kartorna skulle samlas in 
hade min gått upp i rök, kanske låg den kvar i mossan 
där jag nyss kravlat? Att komma i mål på Natt FM 

utan karta är väl en prestation? 

I år var OK 77:s deltagarantal beundransvärt, vi var 
26 stycken. Det var debut för flera; vissa sprang för 
första gången och andra vågade sig ut efter många 
års paus. Naturligtvis var de väderbitna och erfarna 
även på plats. Tre natträvar värda att nämna är Ann 
Lindholm, Vesa Kankaanpää och Mikael Donner som 
placerade sig 7:e, 9:e och 6:e – grattis! 

Skrivande gulnäbb överraskades positivt av tävlingen, 
det var ju jätteroligt! Det kändes nordiskt och hem-
trevligt att lufsa i skogen och ingen nervositet störde. 
I de övriga FM loppen spelar placeringen en större 
roll, men i natt FM är avklarad bana en prestation i sig 
som heter duga. 

   Jenny B 

Nåid hade fyra uttagningstävlingar och beroende på 
placering fick man poäng. De fyra flickor och fyra pojkar 
som efter alla deltävlingar hade högst poäng kom med till 
fösta laget. Från OK var det jag och Alexander, me-
dan Kare och Katja fick en plats i andra laget. 

Finalen löptes i Hololla där det var ganska snabblöpt 
terräng, men ändå ganska knepigt. Eftersom det var 
samstart var man tvungen att vara noggrann ända från 
början. Men, tyvärr var inte alla det och jag var inte den 
enda (ens från Nåid-laget) som bommade ettan. Resten 
av banan gick för min del bra och det tog inte länge för-
rän jag träffade Agneta, som springer för SibboVargar-
na, och vi orienterade tillsammans. Jag vet inte vem som 
hade större fördel av vår parorientering. Jag som sprang 
före medan Agneta sprang efter och påminde mig om att 
inte springa fel eller Agneta som måste springa hårdare 

än vanligt. Nå, i vilket fall som helst kom jag, eller vi, 
därifrån utan bommar under slutet banan. För Kare 
och Katja var tävlingen kanske inte riktigt en full-
träff, men de har ju turen att ännu nästa år få 
springa! Jag tycker också att alla andra som nästa år 
springer i 13 och 14 års klasserna skall försöka kvala 
in till Gyllen Kompassen (förutsatt att det då ordnas 
vilket jag hoppas), för jag tycker det var en rolig 
upplevelse. Förutom att få vara med om en stor sam-
start, som förstås alltid är bra träning, lärde jag 
känna andra från Nåid. Ja, och så fick man ju faktiskt 
en fin handduk.... ;), fast det var ju nog inte det vikti-
gaste. Gyllene Kompassen är någonting jag rekommen-
derar. Behöver du ett mål för nästa år, och är då 13 
eller 14 år, satsa på att kvala in till tävlingen!! 

Jenny R 
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SM-viesti R2 
Kisat juostiin Yläneellä hienolla alueella. Tosin suunnistuksellisesti ihan yhtä haastavaa ei 
ollut kuin muutama vuosi takaperin naapurimaaston Fin-5:lla oli. Sääkin vielä suosi, niin mikäs 
oli kisatessa.  

 

Halikkostafetten 2009 
Årets Halikkostafett löptes söder om Salo i Protanmäki i samma terräng som nordiska mäs-
terskapen löptes i tidigare på sommaren. Även tävlingscentralen var den samma och Anders 
Blomqvist berättade att det var lika kallt i juni vid NM som nu i oktober då Halikko kavlen 
löptes.  

OK:sta paikalla oli vähän toista joukkueellista H35, H40 
ja D35 joukkueet. Loppusijoitukset 1,11,11.  

Janin ja Mikaelin nappaamat mitalit edellispäivänä taisi-
vat jo lannistaa muut 35-sarjan joukkueet henkisesti. 
Joukkueemme oli paperilla erittäin kova (pelkkiä Suo-
menmestareita), vaikkakin 35-sarjaan huomattavan yli-
ikäinen.  

Lauantain keski-matka painoi vähän jaloissa, mutta muu-
ten olin luottavaisin mielin starttipamausta odotellessa. 
Oma kunto ja taso verrattuna muihin oli tiedossa, joten 
ei ollut mitään syytä turhaan hermoilla. Juoksujärjestyk-
seen päädyttiin lauantain tulosten, henkisten ominaisuuk-
sien ja sen hetkisen kunnon perusteella.  

Viime vuonna jäi vähän jotain hampaankoloon, niinpä tänä 
vuonna ei jätettäisi mitään sattuman varaan. Taktiikka 
oli viestin alusta lähtien tehdä omaa suoritusta omaa 
vauhtia eikä välittää muista. Ne jotka pysyy perässä niin 
ne pysyy.  

Viesti ratkesi heti toisen osuuden alussa kun MS Parman 
mies ei yrittänyt edes peesata Mikaelia. Janin loppukiri 
säästyi näin tuleviin koitoksiin.  

Tästä suurviestivoitosta huumaantuneena alettiinkin heti 
suunnitella seuraavaa iskua 2010 ykkösryhmän viestissä, 
joka juostaan Veikkolassa. Huhuja on myös liikkunut 
projektista nimeltä Trondheim… 

Halikko stafetten är en tävling där det ingår 15 löpare 
per lag och i laget skall ingå både damer och juniorer 
eller veteraner. Man kan säga att de föreningar som 
klarar sig bra i Halikko stafetten har bra löpare i flera 
olika åldersklasser. Topplagen har löpare av landslags-
klass på de avslutande sträckorna.  Själva stafetten går 
till så att på startsträckan är endast en löpare per lag 
ute i skogen medan det på sträckorna 3, 4, 5 och 6 är 
tre löpare per lag ute samtidigt. Den 14 löparen i laget, 
som måste vara en dam, får gå ut på sin etapp först då 
alla tre löpare från etapp 6 har kommit till växling. 
Efter damlöparen är det sedan ankarets tur att avsluta 
stafetten. 

OK77 ställde upp med två lag i år. Det kan nämnas att 
OK Raseborg deltog med det största antalet lag. De 
hade fått hela fyra lag på benen. Allt som allt startade 
130 antal lag, varav knappt 20 var utländska. Stämningen 
var relativt avslappnad som det skall vara i den sista 
tävlingen för säsongen och speakrarna skojade 
friskt...främst med svenskarna. 

Första laget hade en uppåtgående kurva genom hela 
stafetten med etapp placeringarna 39-39-33-27-28 och 
låg på 23 plats då ankaret Mikael gick ut i skogen. Ty-
värr hade Mikael lite väl bråttom i skogen så det blev en 
felstämpling vilket ledde till diskvalificeringen. Annars 
löpte han bra och gick i mål som 19 lag. Det andra laget 
slutade på en 105 plats. 

Det kan ju nämnas att det var inte bara OK77 som hade 
motgångar. Kalevan Rastis ankare Jan Prochazka löpte 
direkt i mål efter att löpt två av de tre slingor banan 
bestod av samtidigt som segrarna Tamperen Pyrintö. 
Han stämplade ”målstämpling”, märkte att han hade en 
del kvar av banan, löpte genom målet och genom TC och 
ut i skogen på nytt för att besöka de sista kontrollerna 
på den sista slingan. I och med att han stämplade i målet 
blev det diskvalificering, andra året i rad för förhands-
favoriten Kalevan Rasti. 

För OK77:s del gäller det bara att komma igen nästa år 
med åtminstone två lag. 
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EMOC MTB-O 2009 
I samband med seniorernas europamästerskap (EOC) i cykelorientering (MTB-O) på 
Själland, Danmark, avgjordes veteranernas motsvarande tävling (EMOC) i slutet av juni. 
Också junionerna tävlade samtidigt. 

Två billaster OK-are fanns på plats men eftersom 
Max och Anders i år representerar grannföreningen i 
cykelorientering koncentrerar jag mig här på mina 
egna prestationer i tävlingen. 

Själland, alltså den ö på vilken Köpenhamn ligger, har 

inte särskilt många skogspartier men de få som finns 
erbjuder perfekta förhållanden för cykelorientering 
med ett rikt stig- och vägnät och bra botten -- stenar 
och rötter lyser så gott som fullständigt med sin 

Kartklipp med sprintbanan 
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Cykel-OL FM i sprint och långdistans 
Traditionsrika Ounasvaaran Hiihtoseura hade i år fått uppdraget att arrangera FM i 
cykelorientering, distanserna sprint och långdistans. Sprinten var nu med på FM-
programmet för första gången. Tävling i Rovaniemi innebär förstås lång tävlingsresa 
från södra Finland och lägre deltagarantal men i de flesta klasserna var nog toppen 
ganska mangrannt på plats. 

Strategin inför lördagens sprint i terrängen runt 
travbanan i Rovaniemi var att satsa på klara (fastän 
långa) vägval för att minimera behov av kartläsning 
och risk att göra misstag, och överhuvudtaget att 
fysiskt satsa maximalt från första början. En strategi 

som framför allt gick ut på att Risto Oja, fjolårets 
medeldistanssegrare, som startade en minut efter 
inte skulle få kontakt. Denna strategi visade sig vara 

frånvaro. Den fina terrängen kombinerad med ypperli-
ga kartor och banor gjorde således tävlingen till en fin 
upplevelse. 

I tävlingen fanns det veteranklasser med tio års in-
tervall från 40 till 60. Bland deltagarna fanns precis 
som i andra veteranmästerskap allt från tidigare 
världsstjärnor, fortfarande vältränade, till semest-
rande motionärer. Välkände Carsten Jörgensen ställde 
också upp en dag i H40, men stämplade fel. 

Förbudet att cykla utanför stigar, vägar och "åkergul" 
öppen mark var en liten utmaning för oss finnar som är 
vana vid att det är tillåtet att gena. Förbudet överva-
kades av arrangörer i skogen så det gällde att vara 
noggrann. Det var ganska svårt att urskilja vissa 
stiganslutningar men man lärde sig så småningom att 
ta det här i beaktande vid vägval. Förmågan att tolka 
terrängen förbättrades förstås också dag för dag. 

Under veckan tävlades det i fyra distanser: kortdi-
stans, medeldistans, freeorder och långdistans. Free-
order har säkert något svenskt namn också, det är 
alltså frågan om gemensam start och kontrollerna får 
tas i valfri ordning. Tyvärr gjorde arrangörerna några 
mindre och ett stort misstag vad gäller denna täv-
lingsform. Instruktionerna till de tävlande var otill-
räckliga och startarrangemanget var minst sagt råd-
digt. 

Man skulle bland annat få se på kartan först i start-
ögonblicket men den informationen gick inte riktigt 
hem. Det stora misstaget var att man hade målstämp-
ling också denna dag. 

Det kan tyckas självklart att man inte har målstämp-
ling i stafetter och andra tävlingar med gemensam 
start men det tyckte tydligen inte arrangörerna. 

Sätt en stämpelenhet på en kortsida av en fotbolls-
plan och en grupp idrottare på andra sidan och tävla 
om vem som springer och stämplar först och det hela 
är en kul grej. Gör om experimentet cyklande och dela 
ut mästerskapsmedaljer till deltagarna och plötsligt 
är slutresultatet allt annat än kul. Själv var jag inte 
inblandad i något värre men de övriga familjemedlem-
marna kunde berätta om vilt bromsande och fritt 
flygande idrottare. Kanske tur att jag inte lyckades 
optimalt i planeringen av kontrollordningsföljden... 

Hur gick det då? Bland drygt 40 deltagare i H40 blev 
jag sjätte på kortdistansen, 13:e på medeldistansen, 
14:e på freeorder och sjätte på långdistansen. Långdi-
stansens första kontroll hade tyvärr någon utomstå-
ende flyttat på och de publicerade resultaten har 
tagit det här i beaktande. Tidtagning från andra kon-
trollen till mål, eller nåt i den stilen. Så långdistansens 
officiella status är något tveksam. 

Den krävande orienteringen gjorde att det samman-
lagt blev några minuters missar varje dag, men dock 
inga stora. I urban miljö påverkas man också av utom-
stående faktorer som man inte kan påverka. Till exem-
pel på medeldistansen gick ett vägval åt pipan på 
grund av asfaltarbete och en (fel?)parkerad bil som 
stängde av en väganslutning så jag inte ens såg själva 
avfarten. 

Til syvende og sidst var tävlingsveckan en bra upp-
laddning för det därpå följande besöket på Legoland, 
som de yngsta juniorerna ivrigt väntade på, och fram-
för allt perfekt träning inför de kommande inhemska 
värdetävlingarna. 

  Patric Östergård 
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mycket lyckad och mellantiderna visar bästatider på 
avstånden 1-2 och 2-3 och en ledning vid tredje kontrol-
len. 

En miss kommer vid fjärde kontrollen. Kontrollen ligger 
längs en stig som går åt vänster. Då jag är vid den rätta 
stigen är flera tävlande på stigen och täcker kontrollen 
så att jag inte ser den. Efter ett tiotal meter förstår 
jag dock att det måste ha varit den rätta stigen och jag 
får stanna och svänga om. Harmt men inget är förlorat 
än. I själva verket har jag fått fast Timo Raudus två 
minuter och känner att jag har gått bra. 

Nedförsbacke till nästa kontroll och en liten chans till 
återhämtning. Sedan ett långt högervägval längs en grus-
väg där jag trampar på vad jag förmår. Nu börjar kraf-
terna sina men det är bara tre kontroller kvar. Sedan 
stig och skarp högersväng och uppförsbacke med 15 
meters stigning och löst grus. Krafterna är slut och 
koordinationen är dålig. Detta kombinerat med ojämnt 
underlag gör att katastrofen händer, kedjan hoppar av 
framdrevet då jag växlar ner. Sekunderna känns som 
minuter då jag försöker få kedjan på plats. Kejdan har 
fastnat något och det tar nog 30 sekunder innan jag 
slutligen lyckas. Ingen total panik dock, jag är alltför 
trött för det... 

Tre medtävlare som jag haft efter mig på vägen till 
sexan och som jag antagligen dragit ifrån litet på stigen 
smiter förbi och då jag forstsätter ser jag dem en bit 
uppe i backen. Backen är för brant för att en backstart 
skall lyckas i det här skedet så jag sätter iväg springande 
för full fart. Stirrande på medtävlarnas ryggar pinar jag 
mig mot sjuan. I en teknisk nedförsbacke mot åttan får 
jag fast mina konkurrenter och tar mig an dagens sista 

"lilla" uppförsbacke. Körbar men inte i det skick jag 
befinner mig nu. Springande tar jag mig upp och blir om 
möjligt ännu mera stinn av mjölksyra. 

Vägvalet till åttan är riskfritt och till sista kontrollen 
fortsätter jag på samma linje. Ett något rakare alterna-
tiv går nära ett stängsel men minna dimmiga ögon/hjärna 
kan inte snabbt avgöra om det finns en port där eller 
inte. Så nu är det bara fullt ös till mål. 

Trots delvis olika vägval på slutet kommer jag och Timo 
Raudus samtidigt i mål. Rättare sagt kommer han en halv 
sekund före men (med _en_ stämpligsenhet) gör han 
något som kommer att ha inverkan på slutresultatet: han 
låter mig stämpla först. Efter att hämtat andan ser jag 
att Risto Oja kommer i mål, har en minut gått? 

Något senare är resultaten klara: silver!!! Delat med 
Risto Oja. Konditionsfenomenet Kimmo Gynther är 2.37 
före, alltså guldet hade inte varit inom räckhåll även utan 
dagens missöden. Därmed är veckoslutet, ja hela säsong-
en, räddad och jag kan ta mig an söndagens långdistans 
utan press. 

Sprintens medaljörer startade efter varandra på långdi-
stansen, med två minuters mellanrum i ordningsföljden 
Östergård, Oja, Gynther. Det var ingen tvekan om att 
Gynther utan missöden skulle klara sig bra på denna 
konditionskrävande distans, och att jag skulle blir om-
körd, så för min del var den stora frågan om Oja skulle 
få fast mig. Den första halvtimmen bjöd på mer krävande 
orientering och små skillnader i toppen. Sedan kom en 
mera fysisk del och Gynther drog ifatt och ifrån som 
väntat. Så småningom började också Oja få kontakt med 
mig och jag förstod att här kan det inte bli bättre än 
brons. 

Vid fjärde sista kontrollen är Oja ikapp mig och vi lägger 
oss iväg för att runda längs en grusväg på den väldigt 
långa sträckan till tredje sista. Han låter mig ligga i rygg 
på honom trots att jag bara orkar gå upp och dra i två 
etapper, det här kan ha haft avgörande i bronskampen 
(differens 1.04). Mot slutet får jag dock släppa i en lång 
uppförsbacke. Banan är lång och efter 1.43.47 går jag så 
i mål. 

Ifall lördagens silver var vunnet, så är också söndagens 
brons. Det hela känns ganska overkligt trots att både 
formen och tekniken stadigt har blivet bättre med tiden. 
Den här tävlingen kommer jag nog inte att glömma i för-
sta taget. 

 

  

Patric cykelspurtar i EMOC 

Patric Östergård 
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O-Ringen 2009 
Tänä vuonna O-Ringen sopi perheemme kesälomamatkasuunnitelmiin hyvin. Autolla suorite-
tun matkan pääkohteenahan oli Legoland Tanskassa. Eksjö sijaitsee lähes ajoreitillä, joten 
ensimmäinen viikko päätettiin viettää siellä.  Edellisestä ja ainoasta O-Ringen osallistumi-
sestani oli kulunut aikaa jo noin 15 vuotta.  

Huolimatta ajoittaisesta suuren käyttäjämäärän aiheut-
tamasta järjestelmien tahmaamisesta ilmoittautuminen 
onnistui sujuvasti netin kautta. Ennakkotietoa tuli sen 
jälkeen kiitettävästi sähköpostin välityksellä. Myös 
kartta ja ruutu majoittumista varten tuli selväksi. Olim-
me valinneet telttaretkeilyn paristakin syystä: edes 
kohtuulliselta etäisyydeltä ei tuntunut majoitustilaa 
löytyvän vapaana ja näin majoittuen sai olla koko paikan 
ytimessä. Koko viikon aikana emme ajaneetkaan omalla 
autolla metriäkään.  

Viimetingassa päädyimme lähtemään jo perjantaina päi-
välaivalla. Ajomatkan jälkeen saavuimme perille aika 
myöhään, mutta kuitenkin vielä perjantain puolella. Ih-
metykseni oli suuri kun leirialue oli jo lähes täynnä telt-
toja ja vaunuja. Oma tonttimme löytyi hyvin kartan ja 
maahan hakattujen tolppien ja maalausten perusteella. 
Myöhemmin luin, että leirialue oli auennut jo keskiviikko-
na. Tämän järjestelyn ansiosta mitään ruuhkia ei synty-
nyt, vaan saapujien virta kävi tasaisena varmaan jo siitä 
keskiviikosta lähtien.  

Kilpailualue oli yhtenäinen metsäalue O-Ringen keskuksen 
ympärillä. Käytössä oli kaksi erillistä kilpailukeskusta 
kävelyetäisyydellä majoituksesta. Mutta joka päivä 
juostiin siis uudella kartalla ja uudessa maastossa. Tar-
jolla oli myös vaativaa suunnistusta vaikka tätä vähän 
etukäteen epäilinkin, koska alueella oli aika paljon polku-
ja ja muita helpottavia kohteita. Tuotti myös ensin pään-
vaivaa keksiä 8-vuotiaalle sopiva sarja, koska siimaria ei 
Ruotsissa tunneta. Aloittelijasarja osoittautui kuitenkin 
sopivan helpoksi niin, että ennen ilman siimaria suunnis-
tamatonkin selviytyi hyvin siitä.  

Edelleen huippukuntoinen yli nelikymppinen Johan Ivars-
son osoitti ettei nuoremmista pullapolvista ole mihinkään 
ja voitti miesten H21 sarjan (kovin Elitserien-sarja oli 
vielä erikseen), vaikkakin kritisoi, että 13 km rata lähes 
joka päivä on vähän liian pitkä. Oman sarjani (35) radat 
olivat ihan sopivan mittaisia. Sarja myös vilisi entisiä 
maailmanmestareita ja maajoukkuemenijöitä. Takaa-ajon 
lopputaistossa sainkin maistaa Asikkalan Jukolan loppuki-
rissä voiton Baekkelagetille varmistaneen Björnsgårdin 
edelleen irtoavaa kiriä heti kun tultiin metsästä lopun 

poluille (oman koneeni turbo ei enää antanut lisäkierrok-
sia ja nelivetokin tuntui jumittaneen päälle). Menestys 
jäikin muiden suomalaisten harteille. Mutta syksyn koval-
le kunnolle viikko antoi hyvän tukijalan kuten oli tarkoi-
tuskin.  

Nähtävää ja koettavaa riitti höyryjunamatkasta pyöri-
vään kuppiin ja käsityötaiteesta paikallisen varuskunnan 
ratsuväkiparaatiin soittokuntineen. Palvelut pelasivat 
hyvin. Tilastonikkarit pääsivät omilla koneillaan nettiin 
tuloksia penkomaan järjestäjien verkon kautta, kännykät 
sai ladattua 10 kr palveluna ja suihkuistakin tuli lähes 
aina lämmintä vettä. Vettä tuli myös taivaalta joka päivä 
enemmän tai vähemmän.  

Järjestäjät olivat pyrkineet sijoittamaan ihan fiksusti 
saman maan kansalaiset lähelle toisiaan. Kaiken kaikkiaan 
juoksijoita taisi olla noin 15 000. Ihan sama meininki ja 
fiilis oli viikon aikana kuin olisi Jukolassa ollut. Jotenkin 
tuntui, että lähes kaikki paikallaolijat olivat tulleet viet-
tämään kesälomaviikkoa samanhenkisten ihmisten ja 
ystävien kesken ja plussana oli vielä kisat tarjolla. Vähän 
samaan suuntaan ovat ilmeisesti rastiviikot Suomessa 
menossa, suurimmat osallistujamäärät ovat kuntosarjois-
sa. O-Ringen on kyllä tapahtumana ihan omalla tasollaan 
verrattuna niihin. Sarjojakin löytyy laidasta laitaan: 
seikkailu O-Ringenistä Vasaloppetiin osallistujille.  

Aina myös sattuu ja tapahtuu. Yksi teltta paloi. Mutta 
valpas naapuri hoiti sammutuksen niin ettei suurempaa 
vahinkoa päässyt syntymään. Valpas paikallinen marjasta-
ja taasen narautti Liettualaiset varkaat törmättyään 
metsässä kuljetuskuntoon muovitettuihin fillareihin. 
Kyseiset veijarit varastivat myös repuista lompakoita ja 
kännyköitä. Mutta jäivät siis kiinni.  

Meidän lomamatkamme jatkui kohti Tanskaa ja Silkebor-
gin MM-kisamaas….siis Legolandia. Mutta olipa erinomai-
sen hieno kokemus viettää viikko O-Ringenillä. Seuraavaa 
osallistumista alettiinkin miettimään heti. Ainoa mitä jäi 
kaipaamaan oli kavereita ja oman seuran väkeä.  

 Familjen Kankaanpää 
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 Infobrev från styrelsen  
Höstmöte 
Föreningens höstmöte ordnas den 9.12. kl.18.00 på Villa Junghans. Under mötet godkänns verksamhetsplan och 
budget för 2010, väljs styrelse för 2010 samt presenteras visionen 2013. Slutliga visionen slås fast under vårmö-
tet 2010. 

Ekonomi 
Klubbens ekonomiska läge är stabilt. Fram till augusti blev det ca 700 transaktioner, vilket betyder mycket arbe-
te för kassören. Hjälp kassörens arbete genom att betala läger, resor och anmälningsavgifter så snabbt som 
möjligt. Kom också ihåg att kräva innestående pengar tillbaka pengar så snabbt som möjligt. 

WEB projektet 
Klubben har tagit i bruk nya WEB sidor 24.8.2009. Arbetet med sidorna fortsätter. Kommentarer och stöd från 
medlemmar är välkommet. I samband med höstfesten ordnas ett WEB-skolningstillfälle där man har möjlighet att 
diskutera sidorna. 

Visionsarbete 
Arbetet med en ny vision för föreningen, har kommit igång. Arbetsgruppen har träffats 3 gånger och förutom 
visionen har värdegrund och etiska frågor diskuterats. Visionen presenteras på höstmöte. 

Verksamhet 
Finns det intresse för cykelorientering som verksamhetsform i föreningen? Och finns det en ivrig ansvarsperson 
som vill ta sig an cykelorienteringsfrågor inom föreningen? Dessa frågor har diskuterats i styrelsen och såsom 
det ekonomiska läget ser ut nu är det meningen att ca 5 kartställningar ämnade för cykelorientering skaffas till 
föreningen före årsskiftet.  

Andelen aktiva orienterare i OK 77 har ökat under senaste åren. Som följd av mängden deltagare och ökad aktivi-
tet blir det allt mer utmanande att lägga ihop lag för olika stora budkavlar t.ex. FSOM. Under det gångna året 
har det skett flera onödiga missar som följd av t.ex. brister i kommunikation och arbetsfördelning. Diskussioner 
kring hur budkavle anmälningar och laguppställningar i framtiden skall göras har varit på agendan under flera 
styrelsemöten och styrelsen har utarbetat ett förslag inför hoppeligen lika aktivt budkavle år 2010. Enligt sty-
relsens förslag utnämns i början av år 2010 en budkavle arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att namnge 
ansvarsperson(er) för kommande budkavlar under år 2010. Ansvarspersonerna utarbetar kriterier för hur lagen 
till respektive budkavlar pusslas ihop och arbetsgruppen fungerar som stöd i planeringen. Efter diskussioner 
mellan arbetsgrupp och ansvarspersonerna om kriterier för lagsammansättningar är det önskvärt att potentiella 
löpare i god tid informeras om hur lagen väljs. Vid stora evenemang kan det behövas flera ansvarspersoner som 
samarbetar kring laguppställningar. Den enskilda budkavle löparen underlättar arbetet med laguppställningar 
betydligt genom att anmäla sig i god tid före sista anmälningsdag. För ansvarspersonen finns det då tid för möjlig 
sista konsultering med arbetsgruppen. 

Kerkko Visuri har under senare delen av september gjort sin PRAO i OK77. Till arbetsuppgifterna hörde bl.a. att 
samla in uppgifter om olika arbetsuppgifter inom OK 77. Detta är samlat till ett dokument som kommer att publi-
ceras på interna sidorna på nätet. Förutom detta hjälpte Kerkko till med att städa och reda upp på loftet, funge-
ra som junnubanläggare i Cup-7 o.s.v. Styrelsen tackar för arbetsinsatsen!     
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Hallituksen infokirje 
Syyskokous 
Seuran syyskokous järjestetään 9.12 klo 18.00 Villa Junghansissa. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma 
ja budjetti vuodelle 2010, valitaan hallitus vuodelle 2010 sekä esitellään seuran visio 2013. Visio hyväksytään 
kevätkokouksessa 2010. 

Talous 
Seuran talous on vankalla pohjalla. Elokuun alkuun mennessä on ollut noin 700 tilitapahtumaa joka tarkoittaa paljon 
työtä rahastonhoitajalle. Auta rahastonhoitajaa maksamalla leirit, matkat ja ilmoittautumismaksut mahdollisim-
man pian. Muista myös vaatia rahojasi seuralta mahdollisimman pian.  

WEB projekti 
Seura otti käyttöönsä uudet Web-sivut 24.8.2009. Työ sivujen parissa jatkuu. Kommentteja ja tukea jäseniltä 
kaivataan. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään Web-koulutustilaisuus jonka aikana on mahdollista keskustella 
sivuista. 

Visiotyö 
Työ on seuran uuden vision kehittämiseksi on alkanut. Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa ja vision lisäksi on kes-
kusteltu seuran arvoista ja eettisistä kysymyksistä. Visio esitellään syyskokouksessa. 

Toiminta 
Löytyykö pyöräsuunnistusinnostusta seurasta? Ja löytyykö henkilö joka haluaisi ottaa vastuulleen pyöräsuunnis-
tuksen liittyvät aiheet seurassa? Näitä kysymyksiä on pohdittu hallituksessa ja nykyinen taloudellinen tilanne 
huomioiden on päätetty hankkia seuralle ennen vuodenvaihdetta 5 kappaletta pyöräsuunnistuksessa käytettävää 
karttatelinettä.  

Aktiivisten suunnistajien määrä OK 77:ssä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Lisääntyneestä osallistujamää-
rästä ja aktiviteetista johtuen on suurviestien kuten FSOM joukkuevalinnat tulleet haastaviksi. Vuoden aikana on 
tapahtunut turhia virheitä puutteellisen kommunikoinnin ja työnjaon takia. Hallituksessa on useamman kerran 
käyty keskustelua joukkueilmoittautumisten ja –valintojen yhteydessä olevista prosesseista ja hallitus on täten 
tehnyt ehdotuksen toimintamalliksi toivon mukaan vähintään yhtä aktiiviselle viestivuodelle 2010. Ehdotuksen 
mukaisesti nimetään 2010 alussa viesteistä vastaava työryhmä. Työryhmän tehtävänä on nimetä viestivastaav(i)a 
vuoden 2010 viesteihin. Viestivastaavat työstävät kriteerit joukkueiden ilmoittamiseksi ja joukkuevalintojen 
tekemiseksi. Työryhmä toimii tukena suunnittelussa. Viestivastaavien ja työryhmän sovittua valintakriteereistä ne 
tulee ilmoittaa hyvissä ajoin potentiaalisten juoksijoiden tietoisuuteen. Suuremmissa tapahtumissa voidaan tarvita 
useampi vastuuhenkilöitä jotka yhteistyössä tekevät joukkuevalinnat. Yksittäinen viestijuoksija helpottaa huomat-
tavasti työryhmän työtä joukkuekokoonpanojen suhteen ilmoittautumalla hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautu-
mispäivää. Viestivastaavalla jää näin aikaa mahdolliselle konsultoinnille viestityöryhmän kanssa. 

Kerkko Visuri on syyskuun jälkimmäisen puoliskon aikana tehnyt työelämään tutustumisen OK 77:n puitteissa. 
Työtehtäviin on muun muassa kuulunut työkuvaustiedon kerääminen erinäisistä seuran toimitsijatehtävistä Tiedot 
on kerätty dokumenttiin joka tullaan julkaisemaan seuran intra-sivuilla. Tämän lisäksi Kerkko on auttanut Luhdin 
siivoamisessa ja toiminut junnuratamestarina Cup-7:ssa jne. Hallitus kiittää työsuorituksesta! 
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November / Marraskuu 

December / Joulukuu 

Januari / Tammikuu 

sö/su 22/11 18:00 Alla Träningsjumppa/Valmennusjumppa Kasavuoren koulu
ti 24/11 18:00 HD-12 Junnujumppa Granhult
ti 24/11 19:00 HD13+ Träningsjumppa/Valmennusjumppa Granhult

fr-sö/pe-
su

27-
29/11

HD14+ Läger/Leiri: P2010 läger Klubbstugan

sö/su 29/11 18:00 Alla Träningsjumppa/Valmennusjumppa Kasavuoren koulu

ti 1/12 18:00 HD-12 Junnujumppa Granhult
ti 1/12 19:00 HD13+ Träningsjumppa/Valmennusjumppa Granhult
to 3/12 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti

sö/su 5/12 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
sö/su 6/12 18:00 Alla Sähly Kasavuoren koulu

ti 8/12 18:00 Alla Simning/Uinti
Grankulla Simhall/Kauniaisten 
Uimahalli

on/ke 9/12 18:00 Alla Höstmöte/Syyskokous
Villa Junghans, 
Grankulla/Kauniainen

to 10/12 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti
lö/la 12/12 10:00 P2010 Teknikträning/Tekniikkaharjoitus se nätet/netti
sö/su 13/12 18:00 Alla Träningsjumppa/Valmennusjumppa Kasavuoren koulu

ti 15/12 18:00 Alla Simning/Uinti
Grankulla Simhall/Kauniaisten 
Uimahalli

to 17/12 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti
lö/la 19/12 16:00 15:30 JS Alla Tomtestigen/Tonttupolku Klubbstugan
sö/su 20/12 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti

ti 22/12 18:00 Alla Simning/Uinti
Grankulla Simhall/Kauniaisten 
Uimahalli

lö/la 26/12 10:00 P2010 Teknikträning/Tekniikkaharjoitus se nätet/netti
ti 29/12 18:00 17:30 JS Alla Nattspårning Hemtans/Henttaa
to 31/12 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti

sö/su 2/1 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
ti 5/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 5/1 19:00 HD13+ Jumppa Granhult
to 7/1 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti

sö/su 10/1 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
sö/su 10/1 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 12/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 12/1 19:00 HD13+ Jumppa Granhult
to 14/1 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti
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Februari / Helmikuu 

Mars / Maaliskuu 

lö/la 16/1 10:00 P2010 Teknikträning se nätet/netti
sö/su 17/1 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 19/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 19/1 19:00 HD13+ Jumppa Granhult
to 21/1 18:00 P2010 Tempoträning se nätet/netti

sö/su 24/1 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
sö/su 24/1 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 26/1 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 26/1 19:00 HD13+ Jumppa Granhult

to 28/1 18:00 Junnu Skrinning/Luistelu (VMKTMO 
del/osa 1)

se nätet/netti

to 28/1 18:00 P2010 Tempoträning se/katso VMK/TMO-1

lö/la 30/1 10:00 Alla OKM-spår-OL/Latusuunnistus 
(VMK/TMO del/osa 2)

se nätet/netti

sö/su 31/1 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali

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

to 4/2 18:00 Junnu
Skidskytte/Ampumahiihto 
(VMKTMO del/osa 3)

se nätet/netti

to 4/2 18:00 P2010 Tempoträning se/katso VMK/TMO-3
sö/su 7/2 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
sö/su 7/2 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 9/2 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 9/2 19:00 HD13+ Jumppa Granhult

to 11/2 18:00 Junnu Stiga+backpulkka/mäkipulkka 
(VMK/TMO, del/osa 4&5)

Olarin koulu

to 11/2 18:00 P2010 Tempoträning se/katso VMK/TMO-4&5
lö/la 13/2 10:00 P2010 Teknikträning se nätet/netti
sö/su 14/2 18:00 P2010 Valmennusjumppa/Träningsjumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 16/2 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 16/2 19:00 HD13+ Jumppa Granhult

to 18/2 18:00 Alla OKM-skidning/hiihto (VMK/TMO 
del/osa 6)

Oitans

sö/su 21/2 18:00 P2010 Valmennusjumppa/Träningsjumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali
ti 23/2 18:00 Alla Sähly Granhult
ti 23/2 19:00 HD13+ Jumppa Granhult

sö/su 28/2 10:00 P2010 Långlänk se nätet/netti
sö/su 28/2 18:00 P2010 Valmennusjumppa/Träningsjumppa Kasavuoren koulu, Juhlasali

ti 2/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 2/3 19:00 HD13+ Jumppa Granhult

to 4/3 18:00 Junnu
Snöpuls/Hankijuoksu (VMK/TMO 
del/osa 7)

Hemtans/Henttaa

to 4/3 18:00 P2010 Tempoträning se/katso VMK/TMO-7
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Kolla alltid nätet (www.ok77.fi) för den färskaste informationen!  

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

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 
Alla Alla oberoende av ålder och kön / Kaikki sukupuolesta ja iästä riippumatta 
Nyb Löpare i RR/TR 2010 / RR/TR-juoksija vuonna 2010 
Jun Normalbanelöpare 2010 / Normaaliratojen suunnistaja 2010 
Junnu Jun och Nyb / Jun ja Nyb 
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 

lö/la 6/3 10:00 Alla
OKM-skid-ol/hiihtosuunnistus 
(VMK/TMO del/osa 8)

se nätet/netti

sö/su 7/3 18:00 Alla Sisäpelit/Innespel Kasavuoren koulu, Juhlasali
ti 9/3 18:00 HD-12 Jumppa Granhult
ti 9/3 19:00 HD13+ Jumppa Granhult
to 11/3 18:00 Junnu VMK-reserv se nätet/netti
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Fin-5 2009 
Fin-5 oli tänä vuonna melko lähellä Hämeenlinnassa. Porukastamme osa ajeli päivittäin kotoa 
saakka kun taas muut majailivat jossakin lähempänä. Seurateltta tarjosi sateensuojaa alku-
päivinä ja varjoa loppuviikolla. Näin tuli suurin osa OK-naamoista tutuksi rastiviikon aikana.  

1. päivä  
Suppamaasto pisti miettimään käyrien suuntaa. Suurin 
panostus ladattiin loppusuoralle, jossa tehtailtiinkin poh-
ja-aikoja. OK-laisia oli mukavasti mukana ja seurateltalla 
harrastettiin ahkerasti suoritusten spekulointia. 

2. päivä 
Lähtö tapahtui hieman myöhässä kotoa ja piti jännittää, 
ehditäänkö perille ajoissa. Onneksi ei tarvinnut värjötellä 
sateessa turhan pitkään ennen lähtöä. Eipä ole ennen 
tarjoiltu kahta juomarastia alle viiden kilometrin radalla. 
Nesteestä oli todellista ylitarjontaa, kun luonto lisäsi 
oman osansa peliin. Nestehukkaa ei siis päässyt synty-
mään, vaikka juomarastit jäivät käyttämättä. Mikko veti 
liukkaan ja mutaisen loppusuoran raivolla sekunnin edellis-
päivää nopeammin. Komein liukujarrutus maalileimaukseen 
taisi kuitenkin mennä eri osoitteeseen.  

3. päivä 
Taas tuli kiire lähtöön. Lähdössä oli tappajamuurahaisia, 
jotka kiipesivät jalkoja pitkin ja yrittivät syödä elävältä. 
1. ja 2. päivän loppusuora oli useita sekunteja nopeampi, 
jopa sateessa, kuin jälkimmäisten, vaikka ensimmäisten 
päivien loppusuora oli olevinaan kymmenen metriä pidempi. 
Loivan alamäen tai ylämäen vaikutus osoittautui huomat-

tavaksi. 

4. päivä 
Neljäntenä päivänä marssittiin lähes kolmannen päivän 
lähtöön, mutta hämäyksen vuoksi eri puolelta. 

Kisan jälkeen käytiin harjoittelemassa viimeisen päivän 
pitkää matkaa varten Aulangon portailla. Mikko kipitti 
320 askelmaa minuutissa ylös. Muut tyytyivät hieman 
rauhallisempaan tahtiin. Tämän jälkeen täydennettiin 
kisapaikan pesuaineetonta peseytymistä kesän ainoaksi 
jääneellä pulahduksella järveen. Pitkää matkaa varten 
tankattiin runsaasti muurinpohjalettuja vadelmahillon 
kera. 

5. päivä 
Rastireitti oli jälleen viritetty niin, että jouduin pujotte-
lemaan pikku suunnistajien ohi. Vaikka vauhti ei ollut kovin 
kova, liikemäärä olisi ollut tuhoisa törmäyksen sattuessa. 
Pahaa jälkeä tulee jäi sitten dieselveturin tai TGV:n alle.  

Kehonkoostumusmittaus paljasti elimistömme kymmenen 
vuotta todellista ikää nuoremmiksi. Aurinkoisessa säässä 
oli mukava päättää suunnistusviikko rastiralliin, joka 
tarjosi mielikuvituksellisen viidakon eläimineen.  

OK-laiset menestyivät toki muutenkin kuin loppusuoralla: 
”Väärään” sarjaan 
ilmoitettu Mati voitti 
H16A-sarjan yhteistu-
loksissa, Jani oli 2. 
(H40A), Vellamo 4. 
(D60) ja Jarmo R. 9. 
(H55). Mati ja Jani 
napsivat myös muuta-
mia osakilpailuvoittoja 
ja Vesa kävi voitta-
massa ensimmäisenä 
päivänä H21A:n. Lisäk-
si Vellamo, Jarmo R, 
Totte, Ann, Isabel ja 
Ervi esiintyivät kym-
menen sakissa vähin-
tään yhtenä päivänä. 

Seuratelttaelämää, kuva tosin FSOM viestistä 
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OKM, Kubb 8.7 
OKM i kubb (suomeksi siis Mölkky) spelades tredje året i följd som sommaravkoppling på Hemtans Arena. Rekord-
antal deltagare (20) ställde upp, varvid de åtta närvarande vuxna fick kaptenstatus. Övriga deltagare lottades in i 
lagen. Efter 2½ timmes spel var placeringsmatcherna avgjorda. 

Lag en : 
Jou kk ue et: 

   

A  An nik a  W e st berg-Arrak os ki , So ph ia A rra ko sk i,  Ida  a f H äl ls tröm   
B  J or i A rra ko sk i,  Je nny  R ay    
C  M a riann e J ohns o n, J ona than R ay   
D  J arm o Kank k une n, Ilar i V isur i , Luk a s K ank k unen   
E  M ikk o  R uok ola in en , Kare  V isur i , F abian  a f H ä llström   
F  Kiha vo n  Es s en, M ati ld a v on E s sen   
G  An ders  af H ällströ m , M atias  Kan kk un en  
H  M ich ae l  Be rg er, W ilm a  Ar rak os ki , N iki  Ka nk ku nen  

     
Z on  
Ös tr a:  

 A , B , C , H    

     
A  -  B  0 -1 0  T ab ell B 7  25-5   
C  -  H  2 -8   H  4  15-15   
A  -  H  3 -7   A  2  10-20   
B  -  C  5 -5   C  1  14-16   
A  -  C  7 -3     
B  -  H  1 0-0    

     
Z on  
Väs ta : 

 D , E, F , G   

     
D  - E  1 -9   T ab ell G  4 18-12   
F  -  G  3 -7   E 4  17-13   
D  -  F  4 -6   D  2  13-17   
E - G  1 -9   F  2  12-18   
D  -  G  8 -2     
E  - F  7 -3     

     
Pla y  
O f fs : 

  Plac erin g s m atch er : 
Sijo itu so ttelu t :

 

B  -  E  6 -4   1 . -  2. B  - H  10-0  9-1 1 9 -  1  
H  -  G  7 -3   3 . -  4. E  - G  8-2 3-7 1 1 -  9  
A  -  D  1 0-0  5 . -  6. A  - F  7-3 2-8 9  - 11  
C  - F  0 -1 0  7 . -  8. D  -  C  0-10  8-2 8  - 12  

     
Slu tres ulta t:   
 L oppu tulo ks et: 

  

     
1 . J or i A rra ko sk i,  Je nny  R ay    
2 . M ich ae l  Be rg er, W ilm a  Ar rak os ki , N iki  Ka nk ku nen  
3 . M ikk o  R uok ola in en , Kare  V isur i , F abian a f H ä llström   
4 . An ders  af H ällströ m , M atias  Kan kk un en  
5 . K iha vo n  Es s en, M ati ld a v on E s sen   
6 . An nik a  W e st berg-Arrak os ki , So ph ia A rra ko sk i,  Ida  a f H äl ls tröm   
7 . M a riann e J ohns o n, J ona than R ay   
8 . J arm o Kank k une n, Ilar i V isur i , Luk a s K ank k unen   
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Vägen till hundra 
De flesta mängdrekorden i OK:s historia, före den pågående vågen, härstammar från tidigt 90-tal. Så också i 
fråga om våra deltagarsiffror i FSOM. När Piffen 1992 arrangerade FSOM på Nagu, svarade OK:arna för 101 
individuella starter, varav 24 på fredagens kortdistans, som medeldistansen då hette. Också i budkavle hade vi 
rekordmånga lag med, hela 23 stycken, varav fyra stycken fyramannalag i H21, vilket gjorde att 73 personer 
orienterade runt stafettbanorna. Totalt var 85 OK:are ute i skogen med nummerlapp på bröstet genererande 174 
starter. Vid utgången av året registrerade vi 312 medlemmar. 

Nuorisoviesti 26.9.09 
Tämänvuotinen nuorisoviesti juostiin sprinttikartalla Naantalissa. OK:lla oli mukana kolme joukkuetta, joista kaksi 
normaali- ja yksi RR-sarjassa. Ylemmän sarjan 2. joukkue ylsi 30. sijaan. Radat olivat helppoja, mutta rastit olivat 
lähekkäin. Yhteensä 22 joukkuetta hylättiin, myös kaksi OK:n joukkuetta. Maisemat olivat hienot, ja katsojien 
iloksi kisakeskuksen ympärille oli ripoteltu useampia yleisörasteja. Samaan aikaan juostiin myös miesten ja naisten 
sprinttiviesti. Miehet olivat 14. sijalla ja naiset 11. sijalla. 

Åren gick och när kalendern bjöd på året 2003 arran-
gerade IK Falken FSOM vid en jättestor sten vid 
gränsen till Finnskogarna. OK77 övernattade i Kauhava 
på ett sommarhotell vid namn ”Tuppiroska” - typiskt 
för landets mesta knivkommun -, som drevs av den 
lokala yrkeshögskolans hotell- och restauranglinje. OK 
ställde upp med serien 4 + 29 + 18 (sex lag) de tre 
dagarna. Totalt 51 starter. På hemresan i bussen 
konstaterade vi, att ”det här är inte mera roligt” – 
och tanken att stegvis öka på deltagarantalet föddes. 
Vid årets slut hade OK 252 namn i rullorna. 

Åren 2004 – 2008 hann det rinna mycket vatten under 
broarna i Skvatterbäcken. DinGrej-cirkusen startade i 
sin nuvarande form 2004 och nådde tidigare bara 
glimtvis upplevda höjder, Piffen arrangerade jubile-
ums-FSOM med storstilade planer visavi deltagaran-
talet (man talade om 1000) men ett klart anspråkslö-
sare grepp i marknadsföringen, och OK77 firade sina 
30 år med att arrangera FSOM i Snettans. När det 
började dra ihop sig, nämndes målet 100 för första 
gången offentligt, något åtminstone dåvarande ordfö-
rande Sami Isoherranens öron registrerade. ”Om vi 
inte ställer upp med 100 deltagare i FSOM 2009 i 
Sibbo, får vi vänta länge på nästa chans”. I OK:s vision 
dök följande år upp en formulering, att ”OK strävar 
att systematiskt öka deltagandet i FSOM”. Trots det 
var målet 100 okänt för de flesta OK:are, t.o.m. sty-
relsemedlemmar ännu sommaren 2009. 

Vid OKM i Väransby den 2.6 2009 noterades rekord-
många (128) orienterare i skogen och då delgavs för 
första gången en större skara tanken om 100. I juli 

startade omruskandet av klubben efter sommardva-
lan, i form av e-post till snack och juniorlistan, ett 
flertal snuttar på websidornas snackspalt, 10-tals 
telefonsamtal och (sic !) 77 SMS. Långsamt började 
ketchupen röra på sig. Och stunderna före anmäl-
ningsrutan släcktes anmälde sig Marianne Johnson som 
den 100:e. Att sedan anmälningssekreteraren Saila 
ytterligare fogade sitt namn till listan, gav till slut 101 
anmälda namn till lördagens långdistans. Bör noteras, 
att till NÅID-M en månad senare var informationsflö-
det ”rutinartat”. Det gav 100 anmälda (och 94 
startande). Tala om ketchupeffekt. Men det är en sak 
att anmäla sig och något helt annat att ställa upp. 

När det sedan var dags för FSOM, ställde 16 upp på 
medeldistansen (vi har varit flere), 97 kom till start 
på långdistansen (jämför Nagu 92) av tävlingens totalt 
660 deltagare. Och i ösregnet tog sig, av 33 anmälda 
lag, runt banorna 32 lag + 2 orienterare i enda laget 
som sprack. Det ger 98 löpare, faktiskt fler än på 
lördagen. Totalt 113 individuella starter (gamla rekor-
det 101) och för alla tre dagar 211 (174) stycken. 
Medlemskåren hade vuxit till 362, i skrivandets stund 
368, personer. Men hundra ?? Ja, vi bytte ut ett 
drygt dussin löpare natten mellan lördag och söndag. 
Så, visst – det var 115 OK:are ute i Sibboskogarna 
med nummerlapp på bröstet. Nästa realistiska möjlig-
het att nå eller förbättra dessa siffror är när OK 
Raseborg arrangerar FSOM 2012. Med bland annat 
stadssprint (i Ekenäs gamla stadskärna ??) i stället 
för medeldistans. 

Kare  

Micke 
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Orientera i Sverige med IFK Lidingö SOK! 
Ungdomsverksamheten i IFK Lidingö SOK är väldigt väl planerad. Nästan alla ungdomsträna-
re är med på ett möte där teman, uppvärmning och avslutning för de nästa 10 veckorna pla-
neras. De ritar in kontrollerna på kartor och ger kartorna vidare till elitlöparna som har det 
som en träning att lägga ut och ta in kontrollerna. Ungdomsledarna delar in ungdomarna i 
grupper efter kunskap, grupperna har samma ledare varje gång.  

Det är 16–25-åringar som leder de mindre barnen så att 
det för barnen på högre kunskapsnivå nästan alltid finns 
vuxna skuggor till ca ½ av dem (skugga är en person, ofta 
vuxen, som följer efter orienteraren i skogen och som 
hjälper till när det behövs). Man använder aldrig SportI-
dent, motsvarande emit, på en träning. Efter träningen 
blir det bastu, dusch och middag för alla. Då hålls också 
ev. föreläsningar om det är något som måste berättas, 
t.ex. info om 25-manna. 

I Sverige (och nästan alla andra länder utom Finland och 
Norge) används SportIdent som tidschip, den ser ut som 
en platt vinflaska fast ca 4 cm lång, 1 cm bred vid 
”kroppen” och ½ cm bred vid ”halsen”. Man nästan 
”måste” ha en kompass för att det med den är ungefär 
ända sättet att passa kartan anses det. Karttecken kan 
också variera från Finland och Sverige t.ex. berg i dagen 
ritas i gult. 

Efter att man sprungit 5 tävlingar för klubben får man 
gratis en äldre modell av klubbdräkten, förutsatt att 
den finns i rätt storlek. 

I Sverige finns inte RR- eller TR-banor utan de använ-
der stigar som snitsling och har man valt ”fel” stig finns 
det ofta en L på något träd, medan om det är ”rätt” stig 
finns det en J. Om det finns snitsling, visar snitseln den 
bästa vägen. Åldrarna är mycket lättare så att D14 i 
Sverige motsvarar ung. Finlands D13. Man springer gans-
ka mycket längs stigar ännu i D14 och jag tror att det är 
ännu är till en stor del stigar ända upp till D16. Alla 
klasser är i bestämda färgsvårigheter (från lättast till 
svårast: grön, vit, gul, orange, röd, violett, blå och svart) 
som t.ex. D14 är i Orange, vilket betyder: ”Terrängen 
bör vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av 
skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Svårfram-
komlig och tung terräng helt ska undvikas på orange 
bana. Terrängdetaljerna ska vara tydliga.” ”En säker 
inläsningspunkt högst 200 m före kontrollen och en 
tydlig uppfångare bakom ska det också finnas.” 

Förutom de vanliga klasserna finns det i tävlingar ofta 
Öppna klasser, från Ö1 (grön/RR) till Ö8 (svart/HD21). 

I dessa klasser kan vem som helst delta. Ibland finns 
det Inskolningsklasser (I1-I5 tror jag) för dem som inte 
känner sig så säkra på sin orientering, på dessa banor 
kan man få en skugga. 

Mitt första intryck av tävlingarna i Sverige var att de 
är arrangerade som om de skulle vara större än de 
egentligen är, men det är bra, för då förstår man bättre 
vad det är man ska göra och hur man skall springa vid 
eventuella växlingar och i mål, mm. IFK Lidingö SOK har 
ofta med sig ”mackor”, ibland mjukost/ Kalles romkräm, 
bullar, frukt eller dyl. till tävlingarna som deltagare som 
representerar IFK Lidingö SOK får äta av. 

   Teodora 

Aktiviteettikilpailu 
Seuran junnujen ”talvikuvioihin” kuuluu 
”Aktiviteettikilpailu” – eli mukanaolokilpailu, joka kattaa 
1.10.09 – 30.4.10 välisen ajan. JOKAINEN LÄSNÄOLO 
tämän kauden junnuharjoituksissa (tiistaisin, - ensiksi 
salivuoroja, joulukuun aikana uintia ja keväällä Sun Jut-
tuja) sekä junnuosaston omat torstaiharjoitukset 
(Talvimoniottelu, tekniikkaa, Länsirastit keväällä) AN-
TAA YHDEN PISTEEN. Ja eniten  pisteitä saanut on 
voittaja. Koska emme koskaan harjoittele sairaana (tai 
loukkaantuneena), tällaiset poissaolot ovat ”parempia” 
kuin diskossa hengaillut, koulujen pakolliset iltaohjelmat, 
mummolassa käynnit, kavereiden synttärit, pleikkari-illat 
tai - selvästi eniten paheksuntaa herättävät - ”sohvan 
pohjalla löhöämiset”, niin niistä saa niin sanottuja 
(sekundapisteitä). Joten pistemäärä voi olla esimerkiksi 
11(2), joka tarkoittaa yksitoista läsnäoloa ja kaksi 
”pätevää = sairauden takia” poissaoloa ja asettuu taulu-
kossa 12 (0) ja 11 (1) väliin. Viime talvena kymmenen (10) 
parasta palkittiin – yleensä palkintona on ollut Suunnista-
ja-lehden vuosikerta seuraavalle vuodelle, tässä tapauk-
sessa vuodelle 2011. Tällä hetkellä on vielä auki, kuinka 
moni tänä talvena pääsee palkintoviivan yläpuolelle. 
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Silloin meinasi sydän tulla rinnasta ulos 
Pitkän, mutta kuitenkin vasta niin lyhyen suunnistusurani aikana olen muutamia kertoja 
säikähtänyt metsässä oikein kunnolla. Lähes aina ne johtuvat kohtaamisista eläinten 
kanssa. Tuorein tapaus sattui kesälomamatkalla Tanskassa juostessani Silkeborgin MM-
maastoissa.  
Muutaman kerran olen meinannut astua kyyn päälle. Se 
aina säväyttää, mutta siitä pääsee yli seuraavaan suun-
nistukseen mennessä. Toissakesäinen tapaus tosin 
osoittautui vain täysimittaiseksi kyyn luomaksi nahak-
si, joka komistaa nykyään kirjahyllyäni kuin metsä-
miesten hirven päät konsanaan.  

Kerran olen myös juossut päin jotain isoa kanalintua 
Ahvenanmaalla. Se kun oli maastoutuneena hautomassa 
pesässään ja siitä nousi suoraan päin.  

Hirviin törmää myös silloin tällöin. Hanikassa olen 
hämärässä juossut parin metrin päähän makaavista 
hirvistä ennen kuin kumpikaan osapuoli reagoi. Hölmis-
tyneenä ja säikähtäneenä vain ihailin miten kovaa 
hirvet poistuivat paikalta kohtuu tiheässä metsässä 
ryminän ja paukkeen säestämänä. Kerran ihmettelin 
Kauklahdessa lamppulenkillä, että mikä ihme täällä 
haisee näin pahalle, kunnes törmäsin mätänevään hir-
ven raatoon. Toisella kerralla juoksin pahki vielä höy-
ryävään kasaan nyljetyn hirven suolia ja sisäelimiä.  

Eräs jännittävä kerta oli myös aikoinaan lamppulenkki 
Espoon Keskuspuistossa. Olin yksin liikkeellä mutta 
perästäni alkoi kuulua ääniä. Jatkoin juoksua ja kuun-
telin ja ihmettelin, mutten uskaltanut katsoa taakseni. 
Taisin vain lisätä vähän vauhtia. Lopulta ehkä noin 
puolen kilometrin juoksun jälkeen olin varma, että joku 
seuraa minua. Rohkaistuin, pysähdyin ja katsoin taak-

seni. Kaksi kiiluvaa silmää tuijotti minua viiden metrin 
päästä. Lampun valossa totesin, että huh kissahan se 
vain siinä ja kävelin kohti. Kiilusilmä ei lähtenyt pa-
koon. Parin metrin päästä huomasin, että kas sehän 
onkin kettu.  

Ykköspaikan vie kyllä tämä uusin tapaus. Pikkaisen oli 
jo alkanut hämärtämään kun juoksin aika jyrkän rin-
teen alas notkelmaan. Suuret lehtipuut varjostivat 
pimentäen notkelmaa vielä lisää. Juuri kun pääsin alas 
notkelman pohjalle, kuulin ääntä takaani ja käännyin 
katsomaan. Kaikki tapahtui erittäin nopeasti sekunnin 
osissa. Kuitenkin kerkesin havaitsemaan, että jotain 
vyötärönkorkuista on tulossa kovalla vauhdilla suoraan 
minua kohti, mutta en saa selvää siitä mikä se on. Pahin 
shokki tuli siitä, että koska en tiennyt mikä oli tulossa 
kimppuuni, en kyennyt reagoimaan siihen mitenkään. En 
tiennyt mitä olisin tehnyt. Ja samassa se jo suhahti 
ohitseni lonkkaani hipoen. Kyseisen peuranvasan emä 
kiersi sentään vähän kauempaa. Ilmeisesti peurat 
olivat olleet makuulla rinteessä ja olin juossut pahki 
niihin ja tästä pelästyivät. Mutta niin pelästyin minä-
kin. Hetken piti oikeasti haukkoa happea ja loppu 
suunnistus muuttui polkujuoksuksi.   

Varsinkin pimeää pelkäämätön 
huippuyösuunnistaja 

Nuorten Jukola 
I år gick Nuorten Jukola av stapeln i Vasa så vi åkte, med våra tre lag, upp i buss redan en dag tidigare och sov 
natten i små stugor på en campingplats. På morgonen åkte vi sedan direkt efter frukosten iväg till TC. Det blev en 
rolig men tuff stafett i den tunga välkuperade terrängen. Höjdskillnaderna var stora, speciellt med tanke på att 
vi befann oss i Österbotten, och underlaget bestod till stor del av stenar i olika storlek. Däremot var spånbanor-
na många och ofta pga skogsunderlaget bättre vägval. Nere ifrån TC följde vi med de andra löparna då de passe-
rade publikkontrollen mitt i slalombacken för att sedan ett tag senare kämpa på längs den långa slutspurten fram 
till växling. Då lagens alla sju löpare kommit i mål hade OK 77:s första och tredje lag placerat sig på 35:e respek-
tive 119:e plats medan det andra laget tyvärr diskades. Att alla kämpat hårt och gjort sitt bästa märktes på den 
goda stämningen i bussen på väg hem. Nästa år bär det av till Tammerfors, förhoppningsvis med ett gäng lika 
ivriga och taggade ungdomar! 
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Finnebu, dvs Halden lägret, 27.7-5.8.09 
Matias Kankkunen provade på orienteringsläger i Halden i samma trakter som det legen-
dariska ”Bate”-gänget upplevde under Tsernobyl-dagarna våren 1986 och som sedan 
dess gästats av många fler. 

Söndag: Jag for till flygfältet med mina föräldrar. 
Jag checkade in mig o min väska. 

Jag var lite nervös för jag hade aldrig förr pratat 
med någon av de andra finländarna som skulle till 
samma läger som jag. 

Vårt flyg landade på Oslos flygfält klockan 12.40 och 
därifrån så skulle vi fara med tåg till Oslo central 
tågstation. Vi måste vänta på tåget i 2 timmar så på 
den tiden så lärde jag känna de andra finländarna. 
Sedan i Oslo central tågstation bytte vi tåg och med 
det tåget kom vi ända fram till Halden. Därifrån åkte 
vi med taxi till Halden skiklubbs stuga. Fastän stugan 
var ganska stor skulle vi sova på madrasser i ett gans-
ka litet gymnastikrum. 

Efter att vi ätit berättade Kajsa Nilsson, som var 
huvudledaren på lägret, vad vi skulle göra under veck-
an och att vi skulle ha en cup som hette tour de Hoiås, 

I den cuppen 
fanns det 5 
deltävlingar 
och två mindre 
cuppar, en 
sprint cup och 
sen klättrings 
cuppen. Det var 
som tour de 
France. 

Måndag: Jag 
vaknade och 
gick för att äta 
morgonmål med 
de andra. Vi åt 
gröt och allt 
möjligt annat. 
Sedan var det 
dags för den 
första träning-
en. Den var helt 
bra, för man 

fick se lite 
hurdan terräng-

en var för på kvällen skulle vi ha den första delen av 
cupen som var en skogssprint. 

Efter träningen så for vi och simmade för det var lite 
över 30 grader varmt och det fanns en liten sjö 300 
meter från stugan. Sedan var det dags för den första 
tävlingen. Den var som sagt en skogssprint och kon-
troll mellanrummet 3-4 var sprint mellanrummet och 
9-10 var klättrings mellanrummet. Åt mig for den 
tävlingen helt bra, fast det kom nog några små miss-
tag. Sedan så fick vi veta vem som var snabbast av alla 
och vem som leder i sprint cuppen och vem som leder i 
klättrings cuppen. 
Tisdag:  Idag hade vi en underlig träning men den var 
väldigt bra tyckte jag. Vi var i grupper på 4. På kartan 
var det först en triangel och sen en kontroll och sen 
en annan och sen var det en till triangel. Så fortsatte 
det. Iden med den här var att av de fyra tävlarna  
starta en först och sen starta två tävlare en minut 
efter och sen for den sista i väg 1 minut efter de 
föregående. Om den som starta först kom till nästa 
triangel som första så fick han/hon ett poäng och om 
någondera av de två som starta tillsammans vann den 
andra så fick han/hon ett poäng och om han också 
skulle ha vunnit den som startat först så skulle han ha 
fått 2 poäng. Den som startade sist fick ett poäng för 
varje han kom förbi. 

Det var en fin och varm dag, lite över 30 grader. Så 
var det varje dag. 

Vår andra träning var kurvkartsträning. Den var helt 
bra och den for också helt bra. 
Onsdag: Jag vaknade tidigt i dag för det var min dag 
att göra morgonmålet. Sedan  hade vi två tävlingar i 
tour de Hoiås. Tävlingarna var i en gammal fästning så 
vi åkte taxi dit. Den första tävlingen den dagen var 
sprint. Det var helt roligt för jag har aldrig förr 
sprungit på ett sådant ställe. Efter att vi hade 
sprungit så for vi till en fabrik där vi gick omkring och 
såg hur man lagar papper. Det var de som hade spons-
rat det här lägret och hade hittat på att finnar skulle 
också komma med. 

Norge-resenären Matias Kankku-
nen här i NÅIDM 
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Blodslitet 
En tävling utan all like 
där landsmännen utmanas av finsk sisu 
går av stapeln i Norges rike 
var man tampas med skogens risu 

På torsdag var det avfärd 
på buffén satt vi länge och åt 
tankade energireserverna som duktigt lärd 
det är skoj att åka båt! 

Svett, blod och tårar 
och en bana som var mycket tuff 
men ingen bars på bårar 
även om Rafaela tog en extra luff 
(...man kan kalla oss dårar ;) ) 

Kilometer efter kilometer 
var vi på språng 
i Blodslitet som det heter 
klädda i orienteringskalsong 

Efter tävlingen var det pizzadags 
vid fjorden i Fredrikstad 
vi fyllde magarna till max 
och humöret böt från trött till glad 

Vi åkte genom Sverige med buss 
med Lasse som chaufför 
vissa fick kanske en norsk puss 
andra vet inte vad de gör 

Blodslitet var en upplevelse säkerligen 
även om kampen var tung 
det var fint att delta i en tävling så gedigen 
efteråt kände man sig som en kung 
 

Jenny B och Rafaela I 

Där åt vi och sen så for vi till vår nästa tävling som 
var klättringsbana, dvs. det var en tävling på ett 
bergskant. Den var jobbig men jag klara det ändå fast 
det var ganska varmt. Sedan så for vi och äta på något 
hotell. 
Torsdag: Idag var det en vilodag. Vi hade bara en 
träning som man fick göra om man ville och jag ville. 
Det var en 8,5 km bana som de kalla ’back to Hoiås’, 
alltså vi åkte med taxi till starten och sen så oriente-
rade vi tillbaka till stugan. 
Fredag: I dag skulle vi ha de två sista tävlingarna i 
tour de Hoiås.  Första var en lite annorlunda bana för 
där hade man en stor fjäril i början och sen så var det 
bara en kort väg till målet.  

Sedan var det dags för den sista tävlingen. Jag skulle 
starta nästsist för jag var nästsist i poängen av alla 
de som var ännu med.  Tävlingen gick väldigt dåligt och 
jag kom som sist i mål med några sekunder. Så jag 
blev sist av de som kom igenom utan att bli diskade. 
Det var 5 som blev diskade  så inte var jag sämst. 

På kvällen hade vi prisutdelning. 
Lördag: Vi åkte i väg med taxin till Svinesund som är 
helt vid Sverige-Norge gränsen. Där hade vi en trä-
ning och sedan for vi till en sandstrand där vi åt något 
smått och simmade. Nästa träning var helt i närheten 
så vi kunde springa till starten och tillbaka. Banan var 
ganska svår för terrängen var underlig och kontroller-
na var på bra ställen.  
Söndag: Vår hemresa: Vi packade våra saker, steg i 
taxina och åkte till Haldens tågstation. Därifrån åkte 
vi till Oslos central tågstation, varifrån vi åkte till 
flygfältet och sen hem. 
Extra: det var en väldigt rolig resa så jag skulle re-
kommendera att pröva det.  

Ok, det kan nog vara att jag hade en så rolig resa för 
det var så varmt och soligt men alla var nog trevliga 
där och jag trivdes. Lägret ordnas varje år av Finne-
bo-stiftelsen och med kan komma 10 finländska och 10 
norska orienterare i åldern 14-16. 

Glömde att säja: Vi spelade fotboll Norrmännen mot 
finnarna och vi vann. Vi spelade också kärrfotboll och 
det vann vi också. 
        Matias Kankkunen 

Blodslitetresenärerna Jenny B och Rafaela I 
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Cup-7 i paket *** CUP-7 pakettiin  
Hösten startade med OK Milen från Movitzstugan (HGK). I cupen beaktas bara realtiderna, den åldersrelaterade 
respiten är endast för Milen. Sedan följde årets nyhet, - Cup-7 på kurvkarta från Kattilajärvivägen före finalen, som 
stod på programmet vid OK Stugan. Nattorienteringsdelen jämnställdes med de övriga loppen i dagsljus. Den enda 
nattorienteraren den kvällen var Haku af Hällström. Banläggare har varit Lasse Simell (Cupen 1-4 och 6 tävling), Jori 
Arrakoski (Lätta cupen 1-5 + cupens del 5) samt som ny banläggare Kerkko Visuri (LC, del 6). 

Segraren vid Stugan Jan ”Bisse” Biström kravlade sig upp i topp också i sammandraget i H21. Raisa Sell var överlägsen 
på damsidan. I Lätta Cupen (LC) deltog trion Janina Donner, Valter Mårtenson och Eljas Talja i alla deltävlingar. 

CUP-7, 2009 POÄNGSAMMANDRAG
1. = Veikkola, 28.4, 2. = Rödskog, 5.5, 3. = Solvalla, nedre P-platsen, 9.6
4. = Movitz stuga 8.9, 5. = Kattilajärvi (kurvkarta), 15.9, 6. = OK Stugan, 22.9

osanotto, summa

Osallistujia, Cup-7 39 48 41 49 43 37 257

Sarja Namn 1 2 3 4 5 6 Totalt
D21 (30) 16 18 13 16 13 14 90

1 D21 Sell, Raisa 1200 1200 1200 1200 1200 0 4800
2 D21 Westerlund, Ina 0 859 984 1101 0 1170 4114
3 D21 Lindholm, Vivian 0 738 1001 874 889 1200 3964
4 D21 Kenttä, Miina 897 643 978 935 767 1051 3861
5 D21 Söderström, Maria 10 814 886 851 0 1007 3558
6 D21 Westberg-Arrakoski, Annika 509 646 749 1003 672 0 3070
7 D21 Ray, Carola 0 0 985 1155 0 850 2990
8 D21 Lindholm, Ann 825 540 470 0 710 797 2872
9 D21 Ilmoni, Rafaela 0 603 0 674 748 753 2778
10 D21 Torp-Donner, Heidi 10 192 0 998 473 933 2596
11 D21 Toivonen, Vellamo 500 294 0 890 357 705 2452
12 D21 Blomqvist, Jenny 0 281 680 1042 231 424 2427
13 D21 Österberg Monika 5 617 910 0 0 0 1532
14 D21 Rosenström, Helena 0 257 10 486 0 625 1378
15 D21 Salminen, Henna 0 0 0 10 266 892 1168
16 D21 Wikström, Sonja 81 10 372 402 224 0 1079
17 D21 Pasonen, Paula 919 0 0 0 0 0 919
18 D21 Zeelig, Anna 909 0 0 0 0 0 909
19 D21 Hoffman, Paulina 0 0 172 595 10 0 777
20 D21 Schoultz von, Annika 0 768 0 0 0 0 768
21 D21 Ray, Jenny 0 0 0 0 0 671 671
22 D21 Donner Janina 10 5 5 5 5 5 25
23 D21 Donner Auni 10 10 0 0 0 0 20
24 D21 Blomster, Anne-Maj 0 10 0 0 0 0 10

D21 Donner, Isabel 10 0 0 0 0 0 10
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D21 Jäppinen, Minna 0 10 0 0 0 0 10
D21 Roos, Eva 0 0 0 10 0 0 10
D21 Talja, Katri 0 0 0 0 10 0 10
D21 Turunen, Tarja 10 0 0 0 0 0 10

30 D21 Holmström, Bodil 5 0 0 0 0 0 5

H21 (55) 23 30 28 33 30 23 167

1 H21 Biström, Jan 911 834 881 983 1024 1200 4118
2 H21 Tötterman Petri 943 821 956 968 946 1160 4030
3 H21 Kankkunen, Matias 0 663 969 1050 1200 808 4027
4 H21 Arrakoski, Jori 852 915 1106 1055 0 0 3928
5 H21 Eklundh, Harry 847 806 946 904 992 374 3689
6 H21 Donner, Mikael 1200 1114 0 1200 0 0 3514
7 H21 Donner, Jan 1087 5 0 1147 1168 0 3407
8 H21 Ruokolainen, Mikko 715 516 571 830 796 771 3112
9 H21 Pasonen, Mika 833 0 1177 1027 0 0 3037
10 H21 Rönnqvist, Jarmo 633 569 622 791 788 0 2834
11 H21 Kankaanpää, Vesa 0 1200 1200 0 0 0 2400
12 H21 Isoherranen, Sami 0 911 940 537 0 0 2388
13 H21 Lönnfeldt, Erik 394 270 434 616 10 911 2355
14 H21 Westberg, Kim 0 0 259 674 763 569 2265
15 H21 Sainio Harry 814 622 820 0 0 0 2256
16 H21 Ray, Tomas 0 0 1118 1098 0 0 2216
17 H21 Gerkman, Ulf 0 0 10 726 519 785 2040
18 H21 Westerlund, Anders 0 0 0 798 1090 0 1888
19 H21 Blomqvist, Alexander 10 235 497 309 769 10 1810
20 H21 Sell, Jokke 296 0 501 0 562 320 1679
21 H21 Koskela Jarmo 0 700 0 943 0 0 1643
22 H21 Kantanen, Olli 0 0 718 906 0 0 1624
23 H21 Visuri, Kare 0 5 0 655 692 10 1362
24 H21 Talja, Keijo 0 0 10 637 412 238 1297
25 H21 Kankkunen Jarmo 0 0 0 808 401 0 1209
26 H21 Kenttä, Santeri 0 0 0 629 513 10 1152
27 H21 Lindfors, Max 0 157 0 955 10 0 1122
28 H21 Pinola, Jukka 0 0 0 941 0 0 941
29 H21 Lindholm, Jari 0 900 0 0 0 0 900
30 H21 Alfthan von, Chrisse 10 10 0 447 386 0 853
31 H21 Blomster, Anders 0 0 0 795 0 0 795
32 H21 Frilander, Heikki 0 756 0 0 0 0 756
33 H21 Järvi, Matti 0 0 5 244 480 10 739
34 H21 Summanen, Roope 10 10 0 512 10 176 708
35 H21 Visuri, Ilari 0 0 5 677 5 5 692
36 H21 Hällström af, Anders 610 5 0 0 0 10 625
37 H21 Björklund, Anton 10 5 0 578 10 10 608
38 H21 Visuri, Kerkko 0 0 10 0 518 10 538
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39 H21 Fagerholm, Henrik 0 10 0 0 475 10 495
40 H21 Weiss, Robert 10 5 315 0 127 5 457
41 H21 Sirviö, Rolf 10 0 405 0 0 0 415
42 H21 Pasanen, Ville 0 0 0 0 369 0 369
43 H21 Kauhanen, Ari 0 5 0 0 0 302 307
44 H21 Westerlund, Jonas 0 10 0 0 291 0 301
45 H21 Brenner, Andreas 116 0 0 0 0 0 116
46 H21 Sirviö, Tom 95 5 0 0 0 0 100
47 H21 Blomqvist, Anders 10 0 10 0 10 0 30
48 H21 Björklund, Andreas 0 0 0 10 10 5 25
49 H21 Sirviö, Nicholas 10 10 0 0 0 0 20
50 H21 Torttila, Seppo 0 0 0 10 5 0 15
51 H21 Friman, Per 0 0 10 0 0 0 10

H21 Mellanen, Janne 0 0 10 0 0 0 10
H21 Pasonen, Armo 0 10 0 0 0 0 10
H21 Österberg, Kim 0 0 10 0 0 0 10

55 H21 Sirviö, Ervi 0 0 5 0 0 0 5
H45 (23) 9 9 12 12 15 9 66

1 Eklundh, Harry 1200 1200 1200 1200 1102 663 4800
2 Rönnqvist, Jarmo 886 963 876 1087 898 0 3834
3 Lönnfeldt, Erik 647 664 688 912 10 1200 3464
4 Westberg, Kim 0 0 513 970 873 858 3214
5 Sainio, Harry 1067 1016 1074 0 0 0 3157
6 Gerkman, Ulf 0 0 10 1022 629 1074 2735
7 Sell, Jokke 549 0 755 0 672 609 2585
8 Westerlund, Anders 0 0 0 1094 1200 0 2294
9 Talja, Keijo 0 0 10 933 522 527 1992
10 Kenttä, Santeri 0 0 0 925 623 136 1684
11 Kankkunen, Jarmo 0 0 0 1104 511 0 1615
12 Alfthan von, Chrisse 99 206 0 743 496 0 1544
13 Frilander, Heikki 0 1150 0 0 0 0 1150
14 Järvi, Matti 0 0 5 540 590 10 1145
15 Fagerholm, Henrik 0 317 0 0 585 237 1139
16 Sirviö, Rolf 295 0 659 0 0 0 954
17 Sirviö, Tom 450 5 0 0 0 0 455
18 Österberg, Kim 0 0 169 0 0 0 169
19 Blomqvist, Anders 10 0 10 0 78 0 98
20 Torttila, Seppo 0 0 0 10 5 0 15
21 Friman, Per 0 0 10 0 0 0 10

Pasonen, Armo 0 10 0 0 0 0 10
23 Sirviö, Ervi 0 0 5 0 0 0 5

H60 (7) 3 4 3 3 5 3 21

1 Eklundh, Harry 1200 1200 1200 1200 1200 1200 4800
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D45 (7) 4 5 2 3 4 2 20

1 Lindholm, Ann 1200 972 1200 0 1200 1200 4800
2 Toivonen, Vellamo 875 786 0 1200 967 1108 4150
3. Wikström, Sonja 456 140 1102 712 714 0 2984
4. Schoultz von, Annika 0 1200 0 0 0 0 1200
5. Donner Auni 10 10 0 0 0 0 20
6. Roos, Eva 0 0 0 10 0 0 10

Talja, Katri 0 0 0 0 10 0 10

H18 (11) 4 7 3 7 9 6 36

1 Kankkunen, Matias 0 1200 1200 1200 1200 1200 4800
2 Blomqvist, Alexander 1102 772 772 459 769 10 3415
3 Summanen, Roope 1200 530 0 662 10 0 2402
4 Visuri, Kare 0 5 0 805 692 214 1716
5 Björklund, Anton 199 5 0 728 10 10 947
6 Blomster, Anders 0 0 0 945 0 0 945
7 Visuri, Kerkko 0 0 10 0 518 387 915
8 Visuri, Ilari 0 0 5 827 5 5 842
9 Westerlund, Jonas 0 310 0 0 291 0 601
10 Pasanen, Ville 0 0 0 0 369 0 369
11 Sirviö, Nicholas 10 10 0 0 0 0 20

D18 (7) 2 4 3 5 2 6 22

1 Westerlund, Ina 0 1200 1200 1200 0 1200 4800
2 Blomqvist, Jenny 0 695 836 1141 683 454 3355
3 Ilmoni, Rafaela 0 944 0 783 1200 783 3710
4 Rosenström, Helena 0 671 37 585 0 655 1948
5 Donner, Isabel 1200 0 0 5 0 0 1205
6 Donner Janina 1088 5 5 5 5 5 1103
7 Ray, Jenny 0 0 0 0 0 701 701

2 Sell, Jokke 549 0 755 0 770 1146 3220
3 Fagerholm, Henrik 0 317 0 0 683 774 1774
4 Alfthan von, Chrisse 99 206 0 743 594 0 1642
5 Torttila, Seppo 0 0 0 10 5 0 15
6 Pasonen, Armo 0 10 0 0 0 0 10
7 Sirviö, Ervi 0 0 5 0 0 0 5

H14 (3) 1 2 2 3 3 3 14

1 Blomqvist, Alexander 1200 1200 1200 832 1200 915 4800
2 Visuri, Kare 0 5 0 1178 1123 1200 3506
3 Visuri, Ilari 0 0 5 1200 5 5 1215
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D14 (3) 2 1 1 2 1 2 9

1 Donner, Isabel 1200 0 0 5 0 0 1205
2 Ray, Jenny 0 0 0 0 0 1200 1200
3 Donner Janina 1088 5 5 5 5 5 1103

Lätta  cupen (75) 47 57 12 14 24 19 173

Donner, Janina start start start start start start 6
1 LC Lönnfeldt, Julia start start start start start start 6

LC Mårtenson, Valter start start start start start start 6
LC Talja, Eljas start start start start start start 6

4 LC Donner, Jonny start start start start start 5
LC Järvi, Erik start start start start start 5
LC Lähepelto, Atte start start start start start 5
LC Lähepelto, Otto start start start start start 5
LC Mellanen, Matias start start start start start 5

9 LC Baltscheffsky, Otto start start start start 4
LC Björklund, Oskar start start start start 4
LC Lönnfeldt, Maj start start start start 4
LC Mellanen, Selina start start start start 4

Visuri Kare start start start start 4
Visuri, Ilari start start start start 4

LC Ahlström, Ossian start start start 3
16 LC Arrakoski, Wilma start start start 3

LC Blomqvist, Erik start start start 3
LC Donner, Jesper start start start 3
LC Dybdahl, Toril start start start 3
LC Henriksson, Aila start start start 3
LC Weiss, Annica start start start 3
LC Weiss, Michaela start start start 3
LC Österberg, Anna start start start 3

25 LC Arrakoski, Sophia start start 2
LC Back, Urban start start 2
LC Berglund, Eddie start start 2
LC Brenner, Alexandra start start 2
LC Buska, Patryk start start 2
LC Frenckell von, Rafaela start start 2
LC Frenckell von, Teodora start start 2
LC Frenckell von, Waldemar start start 2
LC Grön, Sofia start start 2
LC Huhtala, Milo start start 2
LC Huhtala, Tessa start start 2
LC Hällström af, Zacharias start start 2
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LC Kenttä, Lumi start start 2
LC Kenttä, Nooa start start 2
LC Korpi, Elias start start 2
LC Lerche, Julia start start 2
LC Mäcklin, Max start start 2
LC Nilsson, Anna start start 2
LC Nilsson, Matilda start start 2
LC Nurminen, Julia start start 2
LC Nyman, Emil start start 2
LC Nyman, Markus start start 2
LC Sandström, Catharina start start 2
LC Schönberg, Emil start start 2
LC Schönberg,Sebastian start start 2
LC Simpanen, Rosanna start start 2
LC Snellman, Cajsa start start 2
LC Wallén, Ylva start start 2
LC Wilkman, Lukas start start 2

54 LC Ahlström, Klara start 1
LC Bonsdorff von, Sofia start 1
LC Brenner, Alice start 1
LC Brenner, Oskar start 1
LC Donner, Wilma start 1
LC Haikarainen, Roope start 1
LC Hällström af, Fredrika start 1
LC Jalava, Jouni start 1
LC Kankaanpää, Eemi start 1
LC Kankkunen, Lukas start 1
LC Koivunen, Aaro start 1
LC Pajunen, Otto start 1
LC Pasanen, Valter start 1
LC Ray, Jonathan start 1
LC Sainio, Emma start 1
LC Schoultz von, John start 1
LC Schoultz von, Katja start 1
LC Sirviö. Angelique start 1
LC Soini, Varpu start 1
LC Vasara, Emil start 1
LC Östergård, Emil start 1

75 LC Östergård, Oliver start 1

De som inte har LC framför sitt namn har sprungit en eller flere gånger en annan bana än junnubanan. 

Ne joiden nimen edessä ei ole LC ovat juossut yhden tai useamman kerran junnuradasta poikkeavan radan. 
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Mina bästa orienteringsminnen 
Kartbiblioteket är ett härligt ställe att återkomma till. Varje karta hämtar fram minnen, som 
man sedan kan sjunka in i och återuppleva på nytt. Bästa minnen finns hur många som helst, 
orientering är ju ändå delvis en fråga om livsstil.  

Träningsåret börjar på hösten med uppbyggande lugna 
länkar. Tankarna flyger mellan säsongen som varit och 
säsongen som kommer, samtidigt som man insuper den 
höstliga naturens mäktiga skiftningar. Träningsprogram-
met och tävlingssäsongen tar form, och de viktigaste 
tävlingsdatumena prickas in. Det är då allt skall vara i 
skick och det är då det skall finnas kvar av den psykiska 
energin, de övriga tävlingarna är uppbyggande till natu-
ren. 

Innan man vet ordet av tittar vårsolen fram. Vägarna 
börjar bli bara och det doftar omisskännligt 10-Mila. 
Benen får litet extra spänst och de gemensamma länkar-
na bygger upp lagandan. Ett halvt års träning får sitt 
utlopp, och sedan liksom rullar det bara på.  

Så minns jag det ännu, fastän den starka 10-Mila doften 
nog bleknat och benen inte sprittar till som förr. Numera 
vaknar jag yrvaket några månader senare lämpligt till 
Jukola. 

Det var först efter skolan som jag började med orien-
tering mera på allvar. Regelbunden löpträning med Örnen 
gänget började på hösten och efter ett givande påsklä-
ger i Sydsverige, hittade jag mig på åttonde sträckan i 
10-Mila 1969.  Huvudklungan på första sträckan, inklusive 

Örnen, hade sprungit ut från kartan och var halvtimmen 
distanserad. Men vi klättrade snabbt uppåt och efter 
fjärde sträckan var vi redan i tätklungan.  

Själv gick jag ut som nionde, åtta minuter efter täten. 
Med litet nybörjartur gick det riktigt hyfsat. Kurs och 
steg till ettan på 800 meter och sedan litet hjälp med 
kontrollen. Kolmila är tydligen ett tätare gransnår. Kom 
där med i en bra klunga och med undantag av själva 
stämplandet gick det sedan bra undan. Inte hade jag ju 
tidigare behövt veckla ut kartan, för att hitta någon 
kontrollruta att stämpla i. Jag kom in som tionde, sist i 
en sexmanna klunga, och hade tagit in en minut på täten. 
Vi blev till slut tjugonde, och det är det närmaste jag 
kommit en 10-Mila plakett. Näst sista sträckans klassiska 
förklaring var: ”Det gick så långsamt, så jag ...”. 

Tre veckor senare var det dags för min första Jukola i 
Vammala. Ettan sprang igen bort sig på första sträckan 
medan andra laget var fjärde i växlingen. Jag hade sjätte 
sträckan i andra laget. Efter det jag vaknat någon gång 
på natten, följde jag med tävlingen under några sträckor. 
På startsnitseln passerade ettan mig och undrade senare 
varför jag inte bara följt honom. Det hade nog aldrig 
lyckats, fast jag hade velat. Dels var han ju betydligt 

hårdare löpare än jag, dels hade 
jag inte druckit eller ätit nån-
ting sedan jag stigit upp, och 
var redan på snitseln ganska 
orkeslös. 

Även resten av året, mitt sista i 
dåvarande M20, var mycket 
lärorikt och händelserikt, med 
bl.a. en bronsplats i natt-FM 
och deltagande i Sydsvenska 
tvåmilen. Steget till allmänna 
klassen blev ganska stort, och 
det tog flera år att få löpstyr-
kan upp till ens en något slags 
nivå. Bristen på löpstyrka kan 
man delvis kompensera med 
bättre flyt, men man ger alltid 
ett handikapp. 

Kartklipp från Jukola 1969 i Vammala, 6:e etappen 
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Men vad vore orientering utan budkavle. Jag hade verkli-
gen god tur som kom med i Örnen just i en av föreningens 
topperioder med bl.a. ledargestalten Rolf Koskinen, kron-
prinsen Kai Lillandt, poppamies Armo Pasonen, pynjaren 
Kåre Lagerbohm, norske trubaduren Hans Gustavsen och 
lugna nattkarlen, andra generationens Jokke Sell. En 
gedigen kombination som också segrade i Jukola kavlen 
1971 i Vehkalahti med hela 17 minuter.   

Jukola 1971 är utan vidare mitt stoltaste orienterings-
minne. Själv lyckades jag placeringsmässigt bra på start-
sträckan, förresten första gången jag över huvudtaget 
startade. Det var så många lag som sprang bort sig under 
sträckans gång, så klungan jag stötte ihop med på andra 
halvan av banan, var inte alls eftersläntrare utan tydligen 
dåvarande tätklungan. Vid sista skogskontollen, som 
samtidigt var förvarningen, hörde jag att jag ledde. 
Vilken härlig känsla! Placeringen i växlingen var tvåa, ett 
ypperligt utgångsläge för laget. Segerreceptet var till 
slut det, att vi bommade relativt litet, bara 30 minuter 
mot 60 minuter året innan, då vi var tvåa.  

Till varje adjektiv finns det ett lämpligt orienteringsmin-
ne, tillräckligt för en roman eller två. I kategorin stolta 
minnen måste nog ännu sättas landslagsuppdraget 1978 i 
Borlänge. 

Själva landskampen gick inte så bra, men att ha varit 

landlagsman, är alltid en trevlig merit. 

1978 var jag i bästa skick någonsin, men höstsäsongen 
blev orienteringsmässigt en såpass stor missräkning, att 
jag beslöt sätta punkt för allvarligare satsningar. Det 
blev inga löplänkar under vintern, men i stället skidade 
jag desto mera, sådär en 30 km åt gången och över 2000 
km totalt. Tydligen hade de lugna och långa skidlänkarna 
en positiv fysisk effekt, för följden var, att min dåvaran-
de redan låga vilopuls sjönk från höstens 32 till vårens 
26. Och så var det dags för 10-Mila igen, nu tredje gång-
en i Sibbos dräkt. 

Koncentration och kartläsning i fart var mina starka 
sidor. Kontrolltagning och eliminering av bommar tränade 
jag upp, genom att mentalt lära mig av mina misstag och 
omvandla dem till rätta lösningsmodeller. Efter en tävling 
kunde jag då flera gånger gå igenom den bommade kon-
trollen på rätt sätt. Till slut hade hjärnan en antal innöt-
ta datafiler med modeller för lyckade vägval och kon-
trolltagningar, vilka sen framgångsrikt kunde tillämpas 
vid motsvarande problemsituationer. 

1979 gick Tiomila i Södertälje och jag hade tagit mig an 
långa natten. Vid växlingen var vi redan tre kvart efter 
täten och placeringen var litet på hundra. Jag var i mitt 
livs löpform och mycket riktigt började det snart komma 

Kartklipp från Jukola 1971, första etappen. Harry 6 minuter efter vid 4:an, men i täten vid 6:an. 
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Ett rekordår i US, - igen *** Sarjasuunnistus 
(NS) -kausi jälleen ennätyksellinen 

Ungdomsserietävlingarna kulminerade i två arrangemang (## 4 och 6) på hemmaplan i Hanik-
ka och Olars. Totalt 99 juniorer löpte för OK under året. Det fanns beställning på nästan tio 
till, som anmält sig till tävlingar, men aldrig ställde upp. Rekord i alla fall. 

Syksyllä (Hanikassa) saimme sadesäässä liikkeelle 74 
suunnistajaa, joka on seuran NS-ennätys. Emmekä ole 
koskaan aikaisemmin olleet matkassa 56 hengen joukku-
eella Porvoon suunnalla ja vieläpä syksyllä. Siihen Suomen-
kylän reissuun (NS-5), - tarkoitus ei koskaan ollut, että 
olisimme ajaneet linja-autolla vanhan kylän läpi, - jälkipol-
velle siirtyy tarina, että jouduimme bussin ikkunoista 
sulkemaan ohitettavien talojen tuuletusikkunoita, jotta 
pääsisimme perille – ainakin melkein. Yhteensä kertyi 386 
lähtöä vuoden aikana. Vanha kärkitulos (viime vuodelta) oli 
310 osanottoa. 

Nitton OK:are ställde upp i alla sex deltävling: Balt-
scheffsky, Otto,  Bonsdorff von, Sofia,  Essen von, Ma-
tilda,  Henriksson, Aila, Hällström af, Zacharias, Lind-
holm, Oscar,  Lähepelto, Atte,  Lähepelto, Otto,  Lönn-
feldt, Julia,  Lönnfeldt, Maj,  Mecklin, Max,  Mellanen,  
Matias,  Mårtenson, Valter,  Nyman, Emil,  Nyman, Mar-
kus,  Talja, Eljas,  Toivanen, Robert,  Visuri, Ilari och  

Visuri, Kare. Men redan tre starter ger prispokal, något 
78 OK:are kom upp till – rekord även det. 

Individellt segrade Ina Westerlund (D18), Matias Kank-
kunen (H16), Matilda von Essen (seger i alla 6 deltävlin-
gar, D16), Alexander Blomqvist (H14), Jenny Ray (D14) 
och Julia Lönnfeldt (D10RR). Av dessa fick Mati, Alexan-
der och Jenny utföra en oviss kamp ännu i finaltävlingen. 
På andra plats hittar vi Kare Visuri (H13), Katja von 
Schoultz (D13), Isabel Donner (D12), Janina Donner 
(D10RR) och Emil Östergård (H8RR) samt på fin tredje 
plats Rafaela Ilmoni (D18), Robert Toivanen (H14), So-
phia Arrakoski (D12), Ossian Ahlström (H12TR) och 
Jonny Donner (H8RR). Ytterligare 17 juniorer kröp upp 
bland de sex bästa i sin klass. Klassbyten och/ eller för 
få resultatstarter (fyra bästa räknas med) sänkte pla-
ceringar. Notera, att i klasserna från 14 år och yngre, 
ger de sex bästa placeringarna poäng i kampen om titeln 
“Årets junior”. 

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)., Ervi Sirviö (4/2008), Sonja Wikström (1/2009) , Ann Lindholm (2-3/2009) och Harry Eklundh 
(4/2009). Nästa skribent är Jouni Junkkaala. 

ryggar emot. Efter halva banan hade jag en klunga på 
minst trettio löpare hängande efter mig och i den stigri-
ka terrängen var farten hög. Men sen, i stället för att 
stanna upp och ta noggrann kurs, kastade jag mig in i 
skogen, kom alldeles intill skärmen, men korrigerade åt 
motsatt håll, och så var bommen där.  

Det gick kanske fyra minuter, och tre kontroller senare 
var jag fast klungan igen. Farten upp igen, och så vid 
nästa tydliga stigförgrening var det bara att ta till hö-
ger. Men den där stigförgreningen kom aldrig, och i min 
nya fart bara flög jag fram vinkelrätt mot följande kon-
troll. Det blev en extra sidoförskjutning på över en halv 
kilometer. 

Stigförgreningen lär ha varit svårsedd även på dagen, 

kartritarens fel. En otydlig stigförgrening får inte ritas 
fast i, utan det måste lämnas ett mellanrum mellan de 
båda stigtecknen.  

Jag lyfte trots allt drygt 30 placeringar och tog in på 
täten, men, men. Det här loppet spökar än idag trettio år 
senare. Jag har säkert gjort hundratals mentala genom-
gångar, men jag har inte fått det omvandlat till positiva 
rätta lösningar. Men kanske det trots allt var lika bra, 
att jag bommade. Det är inte alls säkert hur jag hade 
klarat det, om jag efter ett perfekt lopp inte hittat 
följande karl vid växlingsplanket, utan att han fortfaran-
de hade legat i övernattningstältet.  

  Harry Eklundh 



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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eadline 31/12 2009 

RR/TR-Läger 7-8.10 
Vi kom till klubbstugan 
på fredagen men dom 
flesta kom på lörda-
gen. Vi började orien-
tera på lördag morgon. 
Sen åt vi lunch. Och vi 
spelade kort ofta. Sen 
orienterade vi igen. 
Wilma föll ner för 
trappan när Rafaela 
och Wilma lekbråkade 
tillsamans. Och sen åt 
vi middag, det var 
makaroni och köttbul-
lar. Sen reflexorien-
terade vi. Och sen 
grillade vi korv, pinn-
bröd och marschmal-
lows. Och sen gick vi 
och sova. Vi pratade 
lite på kvällen men sen 
sov vi skönt. Vi vakna-
de klockan 8.00.Sen 
åt vi morgonmål. Sen 
åkte Wilma och Anni-
ca iväg.   

Wilma 



Styrelsen/Hallitus  hem/koti jobb/työ mobil/kännykkä 
Carola Ray Ordförande/Puheenjohtaja 09-412 6561 09-315 5603 044-992 8817 
Olli Kantanen Viceordförande/Varapj.   050-360 5353 
Ursula Koivikko Sekreterare/Sihteeri 09-451 4883  050-300 6293 
Kim Österberg Kassör/Rahastonhoitaja 09-855 5400 020-445 4019 040-843 7006 
Jarmo Kankkunen Medlem/Jäsen 09-5050579   
Jokke Sell Medlem/Jäsen 09-505 1796  050-301 7256 
Anna Zeelig Medlem/Jäsen   050-301 5595 

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 
Jarmo Kankkunen Medlem/Jäsen 09-5050579   
Miina Kenttä Medlem/Jäsen   044-377 8963 
Anna Zeelig Medlem/Jäsen   050-301 5595 
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 
Klubbstugegruppen/Seuramajryhmä StugK   
Anders Westerlund Gårdskarl/Talonmies 09-343 3123  050-458 3541 
Outi Grotenfelt Reserveringar/Varaukset   044-273 7629 
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   


