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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 2020
Ett högst sagt annorlunda föreningsår lider mot sitt slut. Ett år där vi fått vara
tålmodiga, försiktiga men också lära oss många nya saker.
I och med spridningen av Covid-19 viruset i landet, tog det styrelsen och
föreningen att tänka om på många plan. I april 2020 skrev styrelsen historia
genom att inträda i den digitala världen och hålla styrelsemötet online. Visst
hade man vissa tekniska problem men alla var sist och slutligen med och mötet
kunde genomföras. Man lär sig så länge man lever.
Inom föreningen Brahe har vi alltid gillat att ordna evenemang. Vårens Bastu cup
och vinterns Fäbodalopp har varit två återkommande och efterlängtade
evenemang både för deltagarna och arrangörerna. Till vår stora sorg kunde dessa
två lopp inte ordnas detta år. Snöbristen satte stop för Fäbodaloppet och Corona
pandemin satte stopp för Bastu cupen. Inte heller höstens Fäboda Outdoor
kunde anordnas.
Men det gäller att vara innovativ och till vår stora glädje kunde sommarens
Skärmjakter ordnas med Corona restriktioner. Evenemanget utvecklade så att
kontrollerna var ute en vecka åt gången med s.k. ”självservice” system. Detta
visade sig vara en riktigt bra lösning och väldigt populärt bland nejdens
motionärer.
Brahes arrangemang är den största inkomstkällan som föreningen har. Även om
ekonomin för tillfället är stabil, sätter de uteblivna arrangemangen sina spår och
föreningen måste framöver noggrant se över sina tillgångar.
Trots det utmanande läget i landet både gällande snöbrist och corona, har
skidsektionen kunnat fortsätta normalt med sin verksamhet. Som några tävlingar
där Braheiterna flitigt deltagit, kan nämnas ÖIDM i Lappfors i slutet av januari,
Nuorten SM hiihdot i februari samt FSSM i början av mars. Dessutom hade
skidsektionen två unga löften med i FM i Vörå i början av februari.
Juniorsatsningen fortgår och man har flitigt tränat både vinter och sommartid.
Även för orienterarna har träningarna och tävlingarna fortgått trots rådande
restriktioner i landet. Dock inhiberades alla budkavletävlingar men FM
tävlingarna kunde genomföras. Braheiterna har flitigt figurerat i resultatlistorna
och juniorlöftena har man kunnat se reportage om allt som oftast i tidningarna.
Tränat har man gjort både vinter och sommar. Juniorträningar har hållits
sommartid.

Styrelsen har haft följande sammansättning
Ordf. Susanna Jakobsson, sekr. Tommy Björklund, viceordf. Håkan Holmqvist,
kassör Peter Kronholm, ledamot Mats Nilsström, Tommy Joensuu, Yngve
Sandström, Dick Enqvist samt LIF’s representant Nina Riska.
Ett stort tack till alla föreningsaktiva samt talkofolk för det gånga året!
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År
Jakobstad
IF Brahe ordf. Susanna Jakobsson

SKIDSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2020
1. Organisation och allmänt
Sektionen har bestått av följande medlemmar: Ordförande, Mats Nilsström,
sekreterare Monica Nyfors övriga medlemmar Ronnie Emet, Patrik Snellman,
Nina Nyman och Staffan Liljekvist. Sofia Stenvall har skött kassörs- och
bokföringsuppgifterna utanför sektionen.
Sektionen har hållit 3 protokollförda möten under året. Förutom dessa har
sektionen regelbundna tränarmöten.
Efter denna säsong stiger Mats Nilsström, Ronnie Emet, Patrik Snellman och
Staffan Lilljekvist av sektionsarbetet. Dessa personer ersätts av Mats Gäddnäs,
Anders Söderlund och Veronika Holm.
2. Projekt
2.1 Brahe ungdomssatsning
Det 4 åriga projektet för tränarorganisationen har fortsatt under året.
Målsättningen med juniorgruppen 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, Sonja Mäenpää, Sofia
Stenvall, Janina Enkvist, Pasi Auvinen, Veronika Holm, Matilda Snelman och Ida
Mäenpää.
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 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.
Denna vinter kunde inte Fäbodaloppet genomföras p.g.a. snöbrist
3.2 Knattefinal
Denna vinter kunde inte knattefinalen genomföras p.g.a. snöbrist.
3.3 Fäboda Outdoor
Fäboda outdoor, en tävlingsdag i Fäboda med terränglöpning, MTB cykling och
orientering blev vi tvungna att ställa in p.g.a. av det rådande coronaläget just då
3.4 Övriga tävlingsarrangemang
P.g.a. det rådande coronaläget har inga andra tävlingsarrangemang kunnat
genomföras.
4. Tränings- och skolningsverksamhet
4.1 Skidkul
Inget skidkul ordnades under senaste vinter.
4.2 Serieskidningar
Under verksamhetsåret har sektionen försökt ordna serieskidningar för juniorer i
samarbete med LIF. Pga av snöbrist lyckades dock endast en serieskidning
genomföras och denna säsong.
4.3 Lägerverksamhet
Under 2019 har IF Brahe ordnat en träningshelg i Larsmo som genomfördes 1213 september. Ett skidläger i Äkäslompolo var även inplanerat till 4-8 december,
lägret flyttades dock till Vuokatti pga av det ostabila snöläget i Äkäslompolo
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. Träningarna har genomförts enligt de
rådande restriktionerna som getts kring corona viruset.

4.5 Inneträningar
Inga inneträningar har hållits denna höst
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. Tävlingsresultat
På grund av snöbrist och coronaläget tvingades flera tävlingar inhiberas under
vintern. Bl.a. junior FM (Hopeasompa) skidades inte alls.
FSSM tävlingarna var planerade att avgöras i Kronoby men flyttades till Lappfors
pga snöbrist. Där kunde IF Brahe ta totalt 7 st medaljer indivduellt och 2 st i
stafett. Medaljörerna individuellt var Wilma Grannas (guld), Oscar Grannas
(silver), Melker Wikblom (brons), Cajsa Mäenpää (brons), Amanda Nyfors (silver),
Robin Mäenpää (guld), Robin Mäenpää (silver, sprint)
Stafettmedaljörer D12 Silver (Viivi Fagerudd, Annie Mäenpää, Wilma Grannas),
H16 silver (Benjamin Sandnäs, Mico Sjölund, Oscar Grannas)
7. 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 15 000 € för år 2021
IF Brahe skidsektionen
6.12.2020

ORIENTERINGSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2020
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 Niklas
Lindell (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. Trots
Coronan så har Skärmjakten fortsättningsvis upplevts som en trevlig och omtyckt
motionsform för både aktiva och motionärer. Under hela året hade man vid
Skärmjaktsplatsen en postlåda med kartor där man från onsdag till söndag kunde
orientera när man själv hade tid och utan trängsel.
3. Träningsverksamhet
3.1 Juniorer
Ida Högland har även i år fungerat som primus motor för de ledda junior
träningarna. Till sin hjälp har hon haft Anders Högland och Pernilla Sundvik.
Antalet ledda träningstillfällen minskade p.g.a. Corona till 6 st detta år. För att
förbereda de yngsta juniorerna så ordnades också en träning vid Gamla Hamn
som en träningstävling med egna starttider och sedvanlig startprocedur med
startklocka.
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.
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 den långa snöfria 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
träningstävlingar. På senhösten ordnades några “natt”-träningar samt en lyckad
Ultralång OL vid Fränsviken.
3.4 Skärmjakten
Corona präglade Skärmjaktsåret, som ändå lyckades bättre (också ekonomiskt)
än väntat. De sju första Skärmträffarna i april-maj var helt utan tidtagning som
“självbetjänings”-orientering. Då var deltagarantalet ca 130 i medeltal.
Från juli till september kom tidtagning med , men “självbetjänings”-orientering
fortsatte. I Brahes åtta skärmjakt deltog 795 på ordinarie onsdagkväll , vilket gör
99 st i medeltal. I “självbetjänings”-orienteringen var ca 40-50 med i snitt i Brahes
åtta sista arrangemang.
Emedan inkomster kom från sex olika ställen (kontant, Smartum o Tyky
motionssedlar, E-passi, Smartum-ON-LINE samt en firmalista) var svårt och
arbetsamt att räkna totala deltagarantalet, som varierade emellan 150 och 200 i
Brahes arrangemang. Inför nästa år ändras vissa saker: föreningsvisa
referensnummer skall införas till E-passikonto, längre paus emellan olika
arrangemang. Men klart är att “självbetjänings”- orientering fortsätter
oberoende om Corona-läget. Mycket nya motionärer har börjat orientera och
bäst har varit att man själv får välja dagen.
I år har vi fortsatt med skärmjaktsvärdar (sponsorer) för våra egna skärmjaktsarrangemang där vi också erbjudit företagen en kort introduktion till
orienteringssporten.
4. Tävlingar
Under det gångna året ordnade vi inte någon nationell tävling eller DM-tävling.
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.

4.1 Nuorten Jukola
För fjärde året i rad så hade vi ett eget lag med i Nuorten Jukola som ordnades i
Mikkeli i medlet av augusti. Laget bestod av Ester Gripenberg, Tilde Lindell, Viivi
Fagerudd, Reetta Peltoniemi, Vilhelm Nyman, Netta Peltoniemi och Emil
Jansson. Tyvärr ledde en felstämpling till att laget ej fick något resultat men alla
fick springa sina sträckor.
4.2 Jukola 2020
Den alltid så efterlängtade Jukolahelgen inhiberades.
4.3 FSOM
FSOM skulle arrangeras på Åland men inhiberades och kan hoppeligen springas
nästa år.
4.4 FM tävlingar
FM tävlingarna kunde dock arrangeras men med strikta regler. Dessa var sprint-,
medel-, lång-, ultralång och stafett. En junior som gått framåt i år är Valter
Joensuu som i H18-klassen fick kliva upp på prispallen för att ta emot sin första
FM-medalj med en 3:e plats i Ultralånga FM vid Orivesi. I samma tävling blev
Peter Kronholm 4:e i H65. Valter Joensuu blev också på en fin fjärde plats på
Lång-FM. I medel-FM så blev Emil Jansson 6:e i H18. I sprint-FM knep Otto
Gripenberg en plakett genom att komma 10:e i H20 och Peter Kronholm kom på
den försmädliga fjärde platsen i H65. Kim Fagerudd som återvänt till klubben blev
5:e i H40 på medel-FM.
I stafett FM så kämpade trion Otto Gripenberg, Valter Joensuu och Emil Jansson i
klassen H20 om guldet ännu under den sista sträckan men slutresultatet blev en
hedersam 6:e plats.
Några FM-tävlingar i cykelorientering ordnades också under året och i klassen
H50 kom Peter Johansson 4:e i medel-FM, 5:e i långa-FM och 6:e i sprint-FM.
4.5 DM-tävlingar
Under året så löptes medel-, lång-, sprint-, ultralång- och stafett-DM.
Det är många år sedan Brahe lyckats ta hem ett guld i Herrklassen men detta år
gick det vägen med rutin och ungdomlig iver. Brahe vann H21-klassen med trion
Valter Joensuu, Kim Fagerudd och Emil Jansson. I de övriga DM-tävlingarna så tog
föreningen många medaljer i oldboysklasserna.
Glädjande är att de yngre juniorerna tävlade med framgång i DM-tävlingarna
under året. Vilhelm Nyman tog tre brons och ett silver i H14, Ester Gripenberg
tog en medalj av varje valör i D16 och Reetta Peltoniemi tog hem guldet i D12 i
sprinten.
Emil Jansson tog hem guldet i H21 i natt-DM.

4.6 Medaljskörd
Orienteringssektionens medaljskörd har ej räknats denna konstiga säsong.
4.7 Orienteringsveckor
Årets samtliga orienteringsveckor inställdes på grund det rådande pandemi läget.
5. Kartor
I år har Dan Stenlund, Peter Kronholm och Mattias Gripenberg utgjort
kartutskottet. Föreningen införskaffade år 2019 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.
Nykartering av Fränsviken västra, Eugmo har också färdigställts i sommar. Vi har
även nästan färdigställt kartan av de västra delarna av Bosund. Kartan över
Bosund kommer dessutom fungera som skolkarta för eleverna. Arbetet i Larsmo
fortsätter under nästa år.
Jon Majors har uppdaterat vår stora sprintkarta över Jakobstads centrum samt
förstorat den mot Prismahållet där den nya underfarten finns.
Föreningens övriga kartor har uppdaterats kontinuerligt enligt de behov som våra
Skärmjakts-arrangemang 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
Ekonomiskt sett har vi lyckats hålla oss inom de budgeterade ramarna trots en
del uteblivna inkomster då deltagandet i större stafettävlingar har uteblivit.
7. Övrigt
På grund av det ostabila pandemi läget i regionen inhiberades även höstens
säsongsavslutning.
Inför år 2021 fortsätter vi med vår elitsatsning för de äldre juniorerna och
landslagsmeriterade Kim Fagerudd . Vi hoppas att han med sin erfarenhet också
kan bidra till ungdomarnas fortsatta utveckling. Vi ser fram emot det!
Orienteringssektionen vill rikta ett varmt TACK till alla aktiva, ledare,
talkoarbetare, banläggare, föräldrar och alla andra som deltagit i
orienteringssektionens verksamhet 2020!
IF Brahe orienteringssektionen
7.12.2020

MOTIONSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2020
1. Organisation
Motionssektionen har letts under det gångna året av följande sammansättning:
Ordförande: Dick Enqvist. Medlemmar: Per-Erik Andersson, Karin Stenhäll, KajPeter Virtanen och Rune Nyman.
2. Protokollförda möten
Motionssektionen har under året hållit ett protokollfört möte.
3. Genomförda tävlingar
Det gångna året har varit speciellt pga Corona läget. Fäbodaloppet, Bastucupen
och Fäboda trail har inte arrangerats pga det rådande smittoläget. Corona
smittan inverkar därför kraftigt på vårt ekonomiska läge, både i skid- och
orienteringssektionen.
4. Talkoinsatser





Iståndsättning av målområdet för både Fäbodaloppet och serieskidningarna.
Bortstädning av skrot från skogsområdet.
Arbeten på 5 km banan.
Byte av 4 st fönster i tidtagartornet.

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.
IF Brahe motionssektionen
29.11.2020

