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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 2019

Ännu ett förenings år till ända och man kan konstatera att året varit rätt så
traditionellt bestående av alla de kryddor ett rikt föreningsliv skall bestå av.

En viktig del av föreningsarbetet är föreningens olika arrangemang. Först i raden var
Fäbodaloppet som arrangerades 17.2.2019 med 238 deltagare. Tävlingen är ett
återkommande trevligt arrangemang. Under vintern ordnade skidsektionen
Knattefinal som drog 105 deltagare.

Därefter var det dags för Bastucupen som ordnades 5 tisdagar i april-maj. Ett säkert
vårtecken med andra ord.

Orienterarna ordnade ett antal skärmjakter under sommarmånaderna. Träffarna är
mycket populära och drar ett stort antal motionärer att delta.

Föreningen var även med och ordnade Gold Coast Ski Marathon samt Jeppis
Summer Ski. Höstens arbetsinsatser gick åt att arrangera Fäboda Outdoor. I år gick
loppet av stapeln 8.9.2019 och drog ca 200 deltagare

Utmaningar inom föreningen är att locka deltagare till de olika evenemangen. Man
kan konstatera att konkurrensen är hård då det ordnas allt fler motionsevenemang i
nejden. Även marknadsföringen och information inom föreningen kräver nytt tänk.
Då man tidigare annonserat i tidningar och lagt upp affischer, får man i dagens läge
lära sig att använda Facebook och Instagram.

Inom skidsektionen har man en lyckad ungdomssatsning på gång med stort antal
aktiva unga på framfart. Man har även satsat på tränarutbildningar där Pasi Auvinen
och Janina Enkvist deltagit i Skidförbundets tränarutbildning.

Konceptet ’Träna tillsammans’ har varit populärt där man uppmuntrar föräldrar och
de allra yngsta barnen att på ett roligt sätt träna tillsammans. Brahe var den bästa
Österbottninska föreningen i Hopeasompa .

Inom orienteringssektionens kan man glädjas över fyra FM medaljer: Peter
Johansson FM guld i H50 i cykelorientering, Peter Kronholm FM guld H65 i sprint,
Gunnel Snellman FM guld i D80 i medeldistans samt Otto Gripenberg FM brons i
H18 sprint. Förutom detta kan nämnas att sektionen har en väl uppskattad
juniorverksamhet samt en elitsatsning med nyförvärv till föreningen.

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Styrelsen har haft följande sammansättning
Ordf. Susanna Jakobsson, sekr. Maria Ingerström, viceordf. Håkan Holmqvist, kassör
Peter Kronholm, ledamot Mats Nilsström, Jukka Aaltonen, Yngve Sandström samt
Frej Stenman.

Ett stort tack till alla föreningsaktiva samt talkofolk för det gånga året!
Vi önskar alla en God Jul o Gott Nytt År

Jakobstad
IF Brahe ordf. Susanna Jakobsson



SKIDSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2019

1. Organisation och allmänt

Sektionen har bestått av följande medlemmar: Ordförande, Mats Nilsström,
sekreterare Monica Nyfors övriga medlemmar: Ronnie Emet, Patrik Snellman,
Sonja Mäenpää, Nina Nyman och Staffan Liljekvist. Sofia Stenvall har skött
kassörs- och bokföringsuppgifterna utanför sektionen.

Sektionen har hållit 4 protokollförda möten under året. Förutom dessa har
sektionen regelbundna tränarmöten.

2.  Projekt

2.1 Brahe ungdomssatsning

Det 4 åriga projektet för tränarorganisationen har fortsatt under året.
Målsättningen med junior gruppen är att bli en sammansvetsad och bra
organiserad förening. Vi-anda skapas genom intressanta och mångsidiga
träningstillfällen där flera tränare medverkar. Vi tar hand om våra aktiva på
träningar och tävlingar.

Tränare under året har varit Ronnie Emet, Patrik Snellman, Sonja Mäenpää, Sofia
Stenvall, Monica Nyfors, Janina Enkvist, Pasi Auvinen och Veronika Holm. Under
det gångna året har Pasi Auvinen och Janina Enkvist deltagit i skidförbundets
tränarskolning och därmed bidragit med nya idéer och träningar.

Fjolårets ungdomssatsning har fortsatt med bra framgång. Under året har vi
indelat våra juniorer i fyra olika grupper. I Träna tillsammans gruppen för de yngsta
har vi uppmuntrat föräldrarna att delta i träningarna för att på ett aktivt sätt få
dem med i vår verksamhet. Fokus i denna grupp har varit rörelseglädje och att på
ett lekfullt vis få in träning som bidrar till en bra grund för ett fortsatt aktivt liv.

Talanggruppen har bestått av 10-12 åringar. Också här har vi fokuserat mycket på
rörelseglädje men med lite mera grenspecifik träning. Dessa två grupper har haft
en ledd träning under vintern och hösten. Hopeasompa gruppen består av de
juniorer som under säsongen får delta i Hopesompa tävlingarna. Träningarna för
denna grupp är mera grenspecifik med målsättning att juniorerna ska ha en bra
grund och få en bra teknik som möjliggör att de kan utvecklas som skidåkare.
Under vintern hade gruppen en ledd träning och från sommaren och under hösten
har det erbjudits två-tre träningar per vecka enligt det program som Janina och
Pasi tagit fram i samband med sin tränarutbildning.

Den fjärde gruppen, FM-gruppen, är för de äldsta juniorerna. Dessa juniorer har
långt egna träningsprogram som de följer och skilda träningar för denna grupp har
inte hållits men de har haft möjlighet att delta i Hopeasompa gruppens träningar.

Totalt har ca 50 st. ungdomar deltagit i våra kombinerade inne-och uteträningar.
Bland dessa hoppas vi på långsikt bygga upp en livskraftig ungdomsverksamhet,
vilka efter några år skall ge resultat till de äldre juniorklasserna och till allmänna
klasserna.



3. Egna tävlingsarrangemang

3.1 Fäbodaloppet Vinter

Fäbodaloppet är ett av de första långloppen i nejden med start redan 1955.
Loppet kunde genomföras efter en storslagen talkoinsats av Brahes talkofolk och
staden Jakobstad. Årets lopp vanns av Malin Källman och Christoffer Lindvall.
Totalt var 219 personer anmälda till loppet.

3.2 Knattefinal

 Knattefinalen kunde genomföras som planerat den 5.3.2019 med 105 deltagare.

3.3 Fäboda Outdoor

Den 8 September ordnades IF Brahes tävling ”Fäboda Outdoor”. Tävlingen
genomfördes i vackert höstväder i Fäboda skogarna. Totalt deltog ca 150
deltagare i evenemanget. Nytt för i år var att man kunde välja mellan
Traillöpning, MTB cykling eller orientering. MTB klassen vanns av Peter
Johansson och Tina Ahopelto. Traillöpningen vanns av Emely Häger och Björn
Sandler.

3.4 Övriga tävlingsarrangemang

Under Jakobs dagar i juli fungerade IF Brahe som medarrangör under Jeppis
Summer Ski. Ski team Mäenpää fungerade som arrangör för rullskidtävlingen
som drog storpublik i Jakobstad centrum.

Andra söndagen i september ordnade de lokala skidföreningarna, dvs IF Brahe IK
Falken och IF Åsarna Gold Coast Ski Maraton som är ett långlopp på rullskidor.
Loppet var igen största rullskidloppet i Finland under denna säsong.

4. Tränings- och skolningsverksamhet

4.1 Skidkul

I stället för skidskola som ordnats under tidigare år har vi under året satsat på
skidkul vilket visat sig vara ett lyckat koncept. Skidkul har ordnats för de yngsta
juniorerna i samband med de vanliga skidträningarna.

4.2 Serieskidningar

Under verksamhetsåret har sektionen ordnat serieskidningar för juniorer i
samarbete med LIF.  Turvis har tävlingarna hållits i Vestersundsby och i Larsmo.
Antalet deltagare per serieskidning har varierat från ca 25 till ca 40 st. Totalt
deltog ca 60 st barn. Två tävlingar ordnades i Vestersundsby och två tävlingar i
Larsmo.



4.3 Lägerverksamhet

Under 2019 har IF Brahe ordnat en träningshelg i Larsmo som genomfördes 14-
15 september. Ett skidläger i Äkäslompolo är även inplanerat till 4–8 december,
Glädjande nog är över 40 personer anmälda till lägret. Brahes juniorer har även
deltagit i talangläger som ordnats via Finlands Svenska Skidförbundet.

4.4 Barmarksträningar

Träningarna inleddes i maj men hade uppehåll i juli. Från och med skolstarten har
träningar hållits varje vecka. Träningen har lockat både yngre och äldre deltagare
och fungerat som ett bra forum inte bara för träning utan även för umgänge och
upprätthållande av föreningskänslan.

4.5 Inneträningar

Under hösten har inneträningar hållits på onsdagar i Vestersundsby skola samt
kombinerade ute och inneträningar för knattarna. Även föräldrar har fått delta.
Ca 40 barn och ungdomar har deltagit i inneträningarna.

4.6 Träna tillsammans

Träna tillsammans har denna säsong ordnats av Sonja Mäenpää och Veronika
Holm. Många nya barn har hittat vår verksamhet via träna tillsammans. Träna
tillsammans projektet har varit ett uppskattat träningstillfälle för både barn och
vuxna.

5. Tävlingsverksamhet och aktiva

Målsättningen är att föreningen åter skall etablera sig bland de 20 främsta
skidföreningar i Finland.

5.1 Seniorer

För tillfället har föreningen inga seniorer i den finska eliten. Men ett flertal
seniorer har haft fina resultat på nationell nivå.

5.2 Juniorer

Sektionen har en växande grupp juniorer. Glädjande nog kan vi nu också se att
pojkdeltagandet ökar på juniorsidan. De juniorerna som finns har deltagit flitigt
både individuellt och i stafetter under säsongen.

6. Sektionens övriga verksamhet, ekonomi

Intäkterna under den gångna säsongen har kommit från sponsorering,
Fäbodaloppet (vinter och höst), Ullmax klädförsäljning samt bidrag från
huvudstyrelsen. Verksamheten utgår från de ekonomiska förutsättningar som
finns. Sektionen budget är ca 18 000 € för år 2020.

IF Brahe skidsektionen
1.12.2019



ORIENTERINGSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2019

1. Organisation

Sektionen har haft följande medlemmar: Ordförande Tommy Joensuu,
sekreterare Dan Stenlund, kassör Jukka Aaltonen, Tommy Björklund, Ida Högland,
Mattias Gripenberg, Kaj Grön, Susanna Peltoniemi, Tom Stenlund och Sara
Liljeqvist (LIF:s representant).

2. Allmänt

Sektionen har under det gångna året hållit nio protokollförda sektionsmöten.
Sektionsmedlemmarna har haft olika ansvarsområden. Verksamheten har som
helhet följt liknande mönster som tidigare år, men en strävan har varit att få flera
personer engagerade så att uppgifterna kan fördelas på ett större antal personer.

Speciellt glädjande i år är att vi haft några juniorer i de äldre klasserna som tagit
för sig och börjat visa framfötterna på nationell nivå. Juniorverksamheten och
antalet juniorer har ökat stadigt och vi hoppas på en fortsatt positiv trend.

Skärmjakten är likaså fortsättningsvis en trevlig och omtyckt motionsform för
både aktiva elitsatsande och motionärer. Deltagarantalet i skärmjakten har hållits
stabilt, medan det i en enskild skärmjakt detta år slogs rekord med hela 253
deltagare.

3. Träningsverksamhet

3.1  Juniorer

Ida Högland har även i år fungerat som primusmotor för de ledda junior
träningarna. Till sin hjälp har hon haft Anders Högland, Pernilla Sundvik, Ida
Joensuu m.fl. Antalet ledda träningstillfällen utökades detta år till tolv stycken
vilket visade sig vara uppskattat.

För att förbereda de yngsta juniorerna så ordnades också två träningar som
träningstävlingar. Alla juniorer som deltagit i dessa träningar har premierats på
ett eller annat sätt.

3.2 Ungdomar

Vi har i år inte ordnat egna träningsläger, men vi har haft tre satsande juniorer
som varit med i FSO:s utmanargrupp. De har i år fått delta i ett par veckolånga
träningsläger med stort fokus på både träningsmängd och orienteringsteknisk
utveckling. Som huvudtränare i FSO detta år har landslagsmeriterade Fredric
Portin fungerat. Med sin personlighet och erfarenhet har han utvecklat FSO:s
träningsverksamhet. Dessa träningsgrupper har nog starkt bidragit till de
framgångar juniorerna skördat detta år.

För dessa satsande ungdomar är det av yttersta vikt att de fått utveckla sin
orienteringsteknik i andra terrängtyper än vad vårt österbottniska plattland
erbjuder. Utöver de ovan nämnda ungdomarna som ingår i FSO:s träningsgrupp
har vi några yngre juniorer till som är bra på gång och som vi hoppas småningom
blir invalda i FSO:s träningsgrupper.



3.3 Träningar

Kaj Grön har fungerat som spindel i nätet för de olika teknikträningar som hållits
främst under våren. Dessa träningar har varit öppna även för andra föreningars
orienterare. I dessa har bl.a. orienterare från grannföreningen Falken deltagit och
det har varit trevligt med verksamhet över föreningsgränserna. Här ser vi fram
emot att fortsätta utvecklingen på olika sätt.

Under julhelgen ordnades traditionella Tour de Joulu bestående av tre tränings-
tävlingar. På senhösten ordnades s.k. ”bastunatt”-träningar.

3.4 Skärmjakten

En av de viktigaste träningsformerna sett till antalet deltagare är skärmjakten.
Denna motionsträning ordnades varje onsdag från slutet av april till och med
slutet på september. Detta år ordnades totalt 24 st tillfällen där vi i IF Brahe stod
för hälften av arrangemangen. De övriga tillfällena sköttes arrangemangen av IK
Falken, IF Minken och Pietarsaaren Hiihtäjät.

I medeltal deltog drygt 150 personer per gång och detta år var antalet starter
totalt drygt 3700 st vilket är en stor ökning från tidigare år. En positiv nyhet som
kan nämnas för i år är att vi haft värdar (sponsorer) för våra egna skärmjakts-
arrangemang där vi också erbjudit företagen en kort introduktion till
orienteringssporten.

4. Tävlingar

Under det gångna året ordnade vi inte någon nationell tävling utan endast en
ekorrstigtävling vid Vestersundsby i juni för de yngsta juniorerna.

Vi kan konstatera att orienteringen är en sport där ett aktivt tävlande är möjligt
hela livet oberoende av ålder. De flesta medlemmarna är aktiva traditionella
sommarorienterare. Våra snöfattiga vintrar har gjort att vi inte har speciellt
många aktiva skidorienterare.

I den rätt färska disciplinen cykelorientering har vi inte heller speciellt många
aktiva, men där har vi däremot några som nått nationella framgångar. Vi är glada
att vi har en stor mängd orienterare både i dam- och herrklasser samt i alla
ålderskategorier. Vårt tävlingsdeltagande och våra tävlingsframgångar under den
gångna säsongen ser ut på följande sätt.

4.1 Nuorten Jukola

För tredje året i rad hade vi ett eget lag med i Nuorten Jukola som ordnades i Åbo
i medlet av augusti. Laget bestod av Valter Joensuu, Vilhelm Nyman, Reetta
Peltoniemi, Laura Nyman, Ester Gripenberg, Netta Peltoniemi och Otto
Gripenberg. Laget placerade sig på en 83:e plats av 163 startande lag.



4.2 Jukola 2019

Jukola helgen kom som vanligt och arrangemangen på åkrarna i Kangasala
fungerade klanderfritt. Brahe deltog med fyra herrlag och tre damlag. I första
laget sprang tre juniorer vilket bådar gott inför kommande år. Laget bestod av
Otto Gripenberg, Vesa Aaltonen, Tommy Åbacka, Peter Johansson, Valter
Joensuu, Emil Johansson och Evert Leeuws (placering 148/1933). Damlaget löpte
i ordningen Ida Högland, Elina Laakkonen, Malin Johansson och Ida Joensuu
(placering 383/1688).

4.3 FSOM

FSOM inleddes med sprint i Kristinestads gamla stadsdel på fredag för att
fortsätta i Norrnäs i Närpes med långdistans på lördag och stafett på söndag. I
sprinten på fredag deltog 14 st braheiter, på lördag 27 st och vi hade 6 st lag i
stafetten. Placeringar i FSOM:

Sprint:
H65 Peter Kronholm 1:a
H12 Ville Nyman 2:a
H18 Otto Gripenberg 2:a
H55 Dan Stenlund 2:a
D14 Ester Gripenberg 3:e

Långdistans:
D80 Gunnel Snellman 1:a
H16 Valter Joensuu 1:a
H65 Peter Kronholm 1:a
H20 Emil Johansson 2:a
H55 Dan Stenlund 2:a

Stafett:
H55 Peter Kronholm, Tom Stenlund, Dan Stenlund 2:a

4.4 FM tävlingar

FM tävlingarna var totalt många under året allt från sprint-, medel-, lång-,
ultralång till stafett. Här klev vår mest rutinerade orienterare Gunnel Snellman
återigen högst upp på pallen. I sprint lyckades Peter Kronholm kliva högst upp på
pallen för andra gången och fick glädjande denna gång sällskap på prisutdelnings-
ceremonin av Otto Gripenberg i H18 som för första gången tog en bronsmedalj i
en FM-tävling.

En annan junior som gått framåt i år är Valter Joensuu i H16 som inledde med att
ta sin första FM-plakett med en 10:e plats i medel-FM, för att förbättra på med
en 5:e plats i natt FM. Otto och Valter avslutade sedan orienteringssäsongen på
ett ypperligt sätt när de kom hem med varsin plakett (6:e och 5:e) från Ultralånga
FM i Sibbo.



4.5 Skid- och cykelorientering

I cykelorienteringen har vi representerats nästan enbart, men också desto mer
framgångsrikt, av familjen Johansson. Peter Johansson tog sitt första FM Guld i
medel-FM i Seinäjoki på våren och följde upp med ett brons på lång-FM i Vichtis
på hösten. Sonen Emil Johansson tog dessutom en plakett (6:e) på medeldistans i
Seinäjoki.

FSOM i skidorientering ordnades i Lappfors detta år och där tog Jonas Wahlberg
guld i H35 och Lars-Erik Östman ett brons i H75.

4.6 Medaljskörd

Guld Silver Brons    Plakett Kommentar
FSOM 4 5 2 +4 (jfr. 2018)
DM 16 11 11 +19 (jfr. 2018)
EK-final 1 2 3 +5 (jfr. 2018)
FM 3 - 2 -1 (jfr. 2018)
FM-plakett, placeringar 4-10     5 +4

4.7 Orienteringsveckor m.m.

Under säsongen har det funnits många olika möjligheter att delta i de populära
orienteringsveckorna i bl.a. Finland och Sverige. Familjen Aaltonen och Johan
Byggningsbacka deltog i Kainuun rastiviikko i Sotkamo.

Familjen Peltoniemi och Nyman deltog i FIN5 i Tahko.

O-ringen hölls detta år i Kolmården i Stockholmstrakten. Där deltog familjen
Lindell samt familjen Gripenberg-Björklund och Valter J som tillsammans med
familjen Jansson från Falken hyrt ett större hus. Peter Kronholm deltog i veteran-
VM i Lettland, som numera har så många tävlingsdagar att det börjar likna en
orienteringsvecka.

5. Kartor

I år har Dan Stenlund, Peter Kronholm och Mattias Gripenberg utgjort
kartutskottet.

Föreningen införskaffade i början av året två nya licenser för Ocad. Vi har tre
pågående kartprojekt där vi gör nykartering av terräng som inte just använts för
orientering de senaste 15 åren. Som moderna hjälpmedel i kartarbetet används
programmet “Karttapullautin”, material från lantmäteriverkets databas och
ritning direkt i terrängen med GPS.

Karta över Sandåsen färdigställdes under försommaren och terrängen kring
sandgroparna användes första gången vid Skärmjakten i juli. Nykartering av
Fränsviken västra, Eugmo har påbörjats i sommar, och kartan är nu i höst klar till
c. 75%.

Vi har även inlett ett mera långsiktigt projekt med nykartering av västra delarna
av Bosund. Kartan över Bosund kommer dessutom fungera som skolkarta för
eleverna. Arbetet med de två projekten i Larsmo fortsätter under nästa år.



Föreningens övriga kartor har uppdaterats kontinuerligt enligt de behov som våra
orienteringsarrangemang kräver.

Kartorna är vår idrottsplats och en basal förutsättning för verksamheten, och
arbetet med att hålla dem uppdaterade är både tids- och resurskrävande. Till en
stor del genomförs detta idag som talkoarbete av intresserade
föreningsmedlemmar, men vi har ansökt om kartbidrag av kommunerna
Jakobstad och Larsmo för att täcka en del av kostnaderna som ändå uppstår.

6. Ekonomi

Ekonomin har hållit sig flytande tack vare vissa nya initiativ och vi har hållit oss
inom de budgeterade ramarna.

Nytt för i år för att stärka ekonomin var att de tävlingsaktiva betalade en
säsongsavgift. Bokslutet på plus 2 500 € ser dock bättre ut än vad det är pga att
en stor del av överskottet härrör från motionssedlar året innan vilket ger en
missvisande bild av den ekonomiska situationen.

Ett stort tack riktar vi också till eldsjälen Jukka Aaltonen som från sitt ”Jukka-70
spektaakkeli” donerade en betydande summa till orienteringens junior-
verksamhet.

7. Övrigt

Inför år 2020 gör vi en elitsatsning på de äldre juniorerna och som ett led i detta
återvänder landslagsmeriterade Kim Fagerudd till föreningen. Vi hoppas att han
med sin erfarenhet också kan bidra till ungdomarnas fortsatta utveckling.

Falkens Emil Jansson har också valt att byta förening till Brahe inför nästa säsong
och i och med dessa två starka tillskott i föreningen så förstärks förstås också alla
stafettlag inför nästa säsong. Vi ser fram emot det!

Säsongsavslutningen hölls i Vestersundsby skola med inomhusorientering för
juniorerna, servering, lotteri och prisutdelning. Stipendier, prestations- och
intresse priser delades ut till sammanlagt c. 50 orienterare. Samtidigt erhöll
också de juniorer som placerat sig bland de tre bästa i ÖID:s juniorcup sina
stipendier från ÖID.

Orienteringssektionen vill rikta ett varmt TACK till alla aktiva, ledare, talko-
arbetare, banläggare, föräldrar och alla andra som deltagit i orienterings-
sektionens verksamhet 2019!

28.11.2019
IF Brahe orienteringssektionen



MOTIONSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2019

1. Organisation

Motionssektionen har letts under det gångna året av följande sammansättning:
Ordförande: Dick Enqvist, medlemmar:  Per-Erik Andersson, Karin Stenhäll, Kaj-
Peter Virtanen och Christer Holmbacka.

2. Protokollförda möten

Motionssektionen har under året hållit ett protokollfört möte. Förutom detta
möte har motionssektionen fört protokoll på skidsektionens alla möten
berörande årets tävlingsarrangemang.

3. Genomförda tävlingar

Under år 2019 har motionssektion bistått sektionerna med följande
arrangemang:
· Fäbodaloppet
· Bastucupen
· Fäboda trail
· Serieskidningarna

4. Talkoinsatser

· Spårarbeten för Fäbodaloppsbanan
· Iståndsättning av målområdet för både Fäbodaloppet och serieskidningarna.
· Insatser under Bastucupen.
· Brobyggning, banförbättring och banmärkning för Fäboda Outdoor tävlingen.

5. Utveckling av motionsverksamheten i vår förening

Diskussion har förts berörande motionsutveckling, men inga konkreta beslut har
ännu tagits. I dagens läge finns det grupper inom Jakobstadsnejden för löpning,
rullskidåkning och terrängcykling för både damer och herrar, varför det är svårt
att hitta en verksamhet som inte tangerar och tävlar om deltagare med de
nuvarande motionsgrupperna.

1.12.2019
Dick Enqvist


