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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 2021

Året lider mot sitt slut och det är dags att sammanfatta det gångna året.
Corona och dess restriktioner har blivit en del av föreningens vardag som man
lärt sig att leva med. Situationen kräver att man är försiktigare och noggrannare
men det leder även till att man lär sig många nya saker och nya arbetssätt.

På grund av den rådande situationen i landet har föreningen inte kunnat ordna
sina sedvanliga stora evenemang som Fäbodaloppet och Bastu cupen men
orienteringssektionen ordnade skärmjakten i somras och skidsektionen Mini-
Fäbodaloppet. Mini-Fäbodaloppet var ett nytt skidlopp med längre sträckor och
tidtagning för juniorer.

Inom skidsektionen jobbar man vidare med god anda och hjälp från aktiva
föräldrar. Man har gjort en fantastisk insats inom sektionen trots att mer eller
mindre hela skidsektionens styrelse byttes ut ifjol. Juniorerna tränade flitigt och
deltog i tävlingar när tillfälle bjöds. Skidåkarnas insatser och aktivitet har man
flitigt kunnat följa på deras Instagram konto.

Orienteringssektionen har haft en ganska normal säsong. Inom juniorverksam-
heten har en nysatsning gjorts där man tagit fram material att ge nya utövare av
sporten. Även nya personer har engagerat sig i juniorverksamheten. Man har
även ingått ett ’Nuorisosopimus’ med IK Falken och IF Minken för att kunna delta
med ”blandlag” på FM-tävlingar och Nuorten Jukola.

Tävlingsmässigt har sektionen haft en lysande säsong med 2000-talets bästa
placering både för herr och damlaget i Jukola- och Venla budkavlen. Resultat-
listan för säsongen är väldigt lång med många fina placeringar. Även i sociala
medier och lokaltidningen har man kunnat följa med sektionens frammarsch och
fått känna sig extra stolt över sektionens duktiga orienterare.

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021:
Ordförande Susanna Jakobsson, sekreterare Tommy Björklund, viceordförande
Håkan Holmqvist, kassör Peter Kronholm, ledamöter Tommy Joensuu, Anders
Söderlund, Yngve Sandström, Dick Enqvist samt Nina Riska (LIF:s representant).

Ett stort tack till alla föreningsaktiva samt talkofolk för det gånga året!

Vi önskar alla en God Jul o Gott Nytt År!

Jakobstad 9.12.2021
IF Brahe, Styrelsen gm ordförande Susanna Jakobsson



SKIDSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2021

1. Organisation och allmänt

Sektionen har bestått av följande medlemmar: Ordförande, Anders Söderlund,
sekreterare Veronica Holm övriga medlemmar Nina Nyman, Johan Sandnäs,
Monica Nyfors och Mats Gäddnäs. Sofia Stenvall har skött kassörs- och
bokföringsuppgifterna utanför sektionen.

Sektionen har hållit 9 protokollförda möten under året. Förutom dessa har
sektionen regelbundna tränarmöten.

Efter denna säsong stiger Johan Sandnäs och Nina Nyman av sektionsarbetet.

2. Tävlingsarrangemang

Fäbodaloppet är ett långlopp med ett av de längsta anorna i nejden med start
redan 1955. Denna vinter kunde Fäbodaloppet inte genomföras p.g.a. Corona
läget i regionen. Knattefinalen blev också inhiberad p.g.a. samma orsak.

Mini Fäbodaloppet arrangerades för första gången 2021, loppet är för juniorer
upp till klassen under 18 år och med sträckor som är längre än normalt. Planen
var att loppet skulle genomföras med gemensam start klassvis men p.g.a. Corona
situationen genomfördes tävlingen med normal intervallstart.

3. Tränings- och skolningsverksamhet

3.1 Gemensamma träningar

Sektionen sätter stor vikt på de gemensamma träningarna, där det är viktigt att
alla känner sig välkomna. Juniorerna delas in i olika grupper enligt ålder, men
även enligt förmåga, så att träningen och farten skall vara passlig för den enskilda
individen. Vuxna och föräldrar bjuds in att delta i träningarna, vilket också gör att
gemenskapen växer och att ledaren har ett stöd av andra vuxna när hjälp behövs.

Juniorer är uppdelade enligt följande:

Träna Tillsammans – ansvarig ledare Sonja Mäenpää

Barn tränar/leker tillsammans med vuxen. Barn i åldern 4–7 år har varit med och
de ledda träningarna såväl på barmark som på snö har lockat många deltagare.
Grupperna har ofta bestått av ca 20 personer. Gruppen har träffats varje torsdag
från början av september till början av mars, med några undantag där Covid- 19
restriktioner gjort det svårt att ordna träningar. Barmarksträningen har varit i
Vestersundsby medan de flesta vinterträningar utförts i Larsmo.



Skidstjärnorna – ansvarig ledare Veronika Holm

Gruppen har bestått främst av juniorer i åldern 7 till 9 år och tyngdpunkten har
legat på att genom lekfull träning öka kondition, snabbhet och styrka. På hösten
träffades gruppen en gång/vecka medan det har varit två ledda träningar/vecka
under vinterhalvåret. På skidträningarna har fokus legat på att förbättra balans
och teknik genom lekfull träning.

Talangerna – ansvarig ledare Veronika Holm

Denna träningsgrupp består av de som hunnit lite längre och tävlar första och
andra året under 12 år. Gruppen har bestått av en bunt väldigt träningsglada och
ivriga juniorer. Eftersom alla i denna grupp har flera andra grenar vid sidan om
skidåkningen har det inte varit nödvändigt med gemensamma träningar under
sommaren. Gruppen tränade en gång/vecka under hösten och två gånger/vecka
under vinterhalvåret. Lite tuffare träningar, med glimten i ögat har legat i fokus,
vid sidan om teknikträning.

Hopeasompa gruppen – ansvarig ledare Pasi Auvinen

Hopeasompa gruppen består av de juniorer som under säsongen får delta i
Hopeasompa tävlingarna, alltså under 14 år respektive 16 år. 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 två ledda träningar per vecka och under sommaren
och hösten har det erbjudits två träningar per vecka. Ett betydande samarbete
har inletts med grannföreningarna IK Falken och IF Minken där dessa tre
föreningar turas om att dra tisdagsträningen. Samarbetet inleddes i juni och har
varit givande för såväl tränare som juniorer.

3.2 Serieskidningar

Under verksamhetsåret har sektionen arrangerat ett antal serieskidningar för
juniorer i samarbete med LIF. Serieskidningarna arrangerades både i
Vestersundsby och Larsmo.

3.3 Lägerverksamhet

Ett lyckat föreningsläger med 30 deltagare genomfördes i Äkäslompolo 3–7
december. Trots ett kallt väder kunde träningarna genomföras och målsättningen
med att bygga på gemenskapen uppnåddes.

Ett sommarläger var även planerat i augusti till Pargas för att få träna i nya
miljöer och rullskida på den nya rullskidsbanan. Tyvärr inhiberades lägret på
grund av Coronaläget i Egentliga Finland.



4. Tävlingsverksamhet och aktiva

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

4.1 Seniorer

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

4.2 Juniorer

Sektionen har en växande grupp juniorer, glädjande är att många helt nya
juniorer och föräldrar har kommit med i verksamheten. Juniorerna har deltagit
flitigt både individuellt och i stafetter under den gångna säsongen.

5. Sektionens övriga verksamhet och ekonomi

Intäkterna under den gångna säsongen har främst kommit från sponsorering,
Ullmax klädförsäljning och försäljning av WC/hushålls papper.

Verksamheten har utgått från de ekonomiska förutsättningar som funnits. Främst
p.g.a. att Fäbodaloppet inte kunde arrangeras gjorde sektionen en förlust på
ungefär 3 000 € under räkenskapsperioden. Sektionens budget för 2022 ligger på
ca 12 000 €.

Jakobstad 12.12.2021
IF Brahe, Skidsektionen



ORIENTERINGSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2021

1. Organisation

Sektionen har haft följande medlemmar: Ordförande Tommy Joensuu,
sekreterare Tommy Björklund, kassör Jukka Aaltonen, Dan Stenlund, 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. Vi
har fortsättningsvis försökt fördela uppgifter på olika ansvarspersoner men här
skulle det nog vara önskvärt att få med flera personer även utanför sektionen
som skulle vara intresserade av att hjälpa till. Vi har i år trots Covid haft en rätt så
normal tävlings- och träningssäsong. Efter fjolårets splittrade säsong där Jukola
för första gången inhiberades så har vi i år även fått delta i Napapiiri-Jukola.

3. Träningsverksamhet

3.4 Juniorer och nybörjare

En lite planeringsgrupp bestående av Salla Fagerudd, Patrik Nyman, Otto
Gripenberg och Tommy Joensuu planerade nybörjarorienteringen under året. Vi
är tacksamma för att Andelsbanken kom med och stödde vår verksamhet så att vi
kunde ordna Hippo-orienteringar. Vi fick då tillgång till ett nybörjarmaterial som
kunde delas ut åt alla nybörjare där både barn och föräldrar kunde få tips. Under
året ordnades åtta nybörjar- och juniorskolningar. Antalet deltagare per gång
varierade men det var ett dussin barn som dök så gott som varje gång. Det var
också uppskattat att våra äldre orienteringsungdomar Otto, Emil, Valter och Ester
var med och hjälpte till och för de allra yngsta var det tryggt att få ha Johanna
Gripenberg som ledsagare. Som höjdpunkt bl.a träningarna var sommar-
avslutningen vid Storsand i början på juli. I riktigt högsommarväder fick vi t.o.m
ha rallyorientering i vattnet.

3.5 Ungdomar

En nyhet för i år var att vi ingick ett samarbetsavtal med IK Falken och IF Minken
som kallas ”Nuorisosopimus”. Det här var första gången det var möjligt och det
innebär att det är tillåtet att mixa lag för att juniorer från små föreningar ska ha
möjlighet att bilda stafettlag till FM och Nuorten-Jukola. Det här innebar bl.a att
Vilhelm Nyman och våra flickjuniorer Ester Gripenberg och Tilde Lindell kunde
löpa FM-stafett och därmed få viktig erfarenhet. De äldre juniorerna Otto
Gripenberg, Emil Jansson och Valter Joensuu har även under detta år hört till
FSO:s träningsgrupper. De har under året utvecklats starkt och alla tre närmar sig
den yttersta nationella eliten. Vi ser fram emot deras fortsatta utveckling och
nästa år tar Otto steget över till seniorklassen.



3.6 Träningar

Niklas Lindell har fungerat som spindel i nätet för träningssamarbetet mellan
grannföreningarna. Under året så har det erbjudits möjlighet till olika typer av
träningar. Träningsmöjligheterna erbjöds speciellt på vårvintern innan
skärmjakterna och övriga träningar kommit i gång. Träningssamarbetet är tänkt
att fortsätta i någon form. Som avslutning på träningssäsongen ordnades några
s.k. bastu-nattorienteringar och en traditionell sista långorientering i början av
november.

3.7 Skärmjakten

I likhet med fjolårets säsong tvingades Skärmjakten anpassas enligt rådande
restriktioner. Inledningen av säsongen (sju första arrangemangen) arrangerades
som enbart självservice, medan tidtagning infördes på onsdagskvällarna från och
med juni. Postlådan med kartor fanns fortsättningsvis ute varje vecka fram till
söndagskvällen för självservice.

Brahe stod för 12 st arrangemang där medeltalet deltagare på onsdagskvällarna
var 64 st. Eftersom fullständig statistik över självbetjäningen saknas blir totala
deltagarantalet en uppskattning. På basen av inkomsterna var medeltalet ca
115 st från början av säsongen och 95 st mot slutet av säsongen.

Totala antalet starter i Brahes arrangemang var ca 1470 st. I motsats till flera års
ökning i deltagarantalet antyder statistiken här en minskning. Antalet på
onsdagskvällarna har speciellt tydligt minskat. En orsak kan vara det tidvis osäkra
smittläget från början av säsongen och deltagarantalet brukar historiskt sett
sedan avta ju längre säsongen lider. Vi utvärderar läget mer i detalj bland
arrangörsföreningarna inför nästa säsong.

Även i år har vi fortsatt med skärmjaktsvärdar (sponsorer) men har tyvärr inte
p.g.a Coronaläget kunnat hålla bemannade introduktionstillfällen.

En nyhet för i år är Skärmjaktens nya webbsida (www.skarmjakten.fi) som är
gemensam för alla arrangörsföreningar. Deltagaravgiften höjdes också i år till 6 €
för att motsvara övrig motionsorientering i nejden, vilket har gjort att
inkomsterna har bibehållits trots minskat deltagarantal.

Vi stod även för en del andra motionsorienteringsarrangemang under året som
Tour de Joulu (tre deltävlingar), Nattcup, Bastu-Natt (2 st arrangemang) samt
Lång-OL. Det totala antalet deltagare i dessa evenemang var ca 260 st.

4. Tävlingar

Det här året var vi tillbaka som tävlingsarrangör av nationella tävlingar. I juni
ordnade vi en lyckad medeldistanstävling i Bosund. Drygt tvåhundra orienterare
gjorde upp i Bosund skogarna på en nyritad karta av Dan Stenlund. Kartan,
terrängen och banorna gjorda av Peter Kronholm fick beröm. I juli var det sen
dags för Ekorrstigsfinalen vid Sandåsen. Patrik Nyman fungerade som banläggare



då drygt hundra av de yngsta juniorerna gjorde upp om DM-medaljer. Tommy
Björklund drog ett stort lass som tävlingsledare för båda tävlingarna.

4.1 Nuorten Jukola

Många år på rad har vi fått ihop ett eget Nuorten Jukola lag, men i år hade vi
möjlighet att blanda lagen tack var Nuorisosopimus. Detta år innebar det att fyra
av våra egna juniorer sprang i ett lag under Brahes flagga men med tre deltagare
i laget från Falken.  I laget som placerade sig på 48:e plats i Valkeakoski löpte
Lukas Jansson, Ester Gripenberg, Kevin Lindfors, Viivi Fagerudd, Vilhelm Nyman,
Valter Joensuu och Karolina Lindfors.

4.2 Jukola 2020 (2021)

I år fick vi efter lång väntan och osäkerhet igen delta i Jukola. Napapiiri-Jukola
som var tänkt som tidernas ljusaste Jukola blev i stället den mörkaste Jukola-
natten någonsin p.g.a att tävlingen flyttades två månader framåt från det
planerade datumet i juni. Tävlingen i Rovaniemi gick planenligt och både vårt
första herrlag och damlag tog den bästa placeringen under 2000-talet.

Herrlaget bestående av Otto Gripenberg, Kim Fagerudd, Emil Jansson, Emil
Johansson, Fredrik Hagström, Niklas Lindell och Tommy Åbacka slutade på en fin
88:e plats. Venlalaget bestående av Ida Högland, Ester Gripenberg, Elina

Laakkonen och Elisabeth Stenlund placerade sig som 190:e lag. Brahe hade tre
Jukola-lag och två Venla-lag detta år.

4.3 FSOM

FSOM som normalt alltid ordnas vart tionde år på Åland och borde ha hållits år
2020 blev av förekommen anledning uppskjutet till i år. Vi var ett glatt gäng som
begav oss till Åland och deltog i sprint, lång- och stafett FSOM i mitten på augusti.

Det blev både framgångar och motgångar denna gång på Åland. Många fina
placeringar och medaljer kom, men den efterlängtade medaljen i herrstafetten
gick upp i rök. Brahe kom en in som tvåa efter förra Brahelöparen och fd
landslagslöparen Fredric Portin (Femman). En ”segerglädje” byttes dock i sorg då
en kontroll inte hade registrerats på ankarlöparens EMIT bricka även om det
syntes på gps att kontrollen besökts tillsammans med två andra löpare.

Placeringarna i FSOM:

Sprint:
H65 Peter Kronholm 1:a
H21 Otto Gripenberg 2:a
D16 Ester Gripenberg 3:e



Långdistans:
H35 Tommy Åbacka 1:a
H20 Otto Gripenberg 1:a
H18 Valter Joensuu 1:a
H65 Peter Kronholm 2:a
H55 Dan Stenlund 3:e
H80 Sten Gripenberg 3:e

Stafett
H165 Peter Kronholm-Tom Stenlund-Dan Stenlund 3:e

4.4 FM tävlingar

FM tävlingarna inleddes i år i juni i Nådendal med medeldistans. Resten av FM-
tävlingarna hölls på senhösten och Kim Fagerudd öppnade årets medaljskörd
genom att ta guld i H45 på långdistansen i Saarijärvi där Emil Jansson och Otto
Gripenberg tog var sin plakett i H20 genom att placera sig som 5:e och 6:e.

I sprint-FM i Juva fortsatte juniorerna att ta fina placeringar. Otto, Emil och Valter
Joensuu tog var sin plakett och Peter Kronholm slutade på den försmädliga
fjärdeplatsen i H65. Dagen efter sprint tog juniortrion en 7:e plats i stafetten.

Emil hittade formen på senhösten och knep en bronsmedalj i natt-FM i
Vehkalahti. Juniortrion avslutade säsongen på ett utmärkt sätt på ultralånga FM i
Tammerfors där Emil och Valter knep varsitt silver och Otto en plakett. FM-
medaljer och plaketter.

Långdistans-FM:
H45 Kim Fagerudd 1:a
H20 Emil Jansson 5:e
H20 Otto Gripenberg 6:e

Sprint-FM:
H20 Otto Gripenberg 4:e
H20 Emil Jansson 6:e
H18 Valter Joensuu 8:e

Natt-FM:
H20 Emil Jansson 3:e

Ultralånga-FM:
H20 Emil Jansson 2:a
H20 Otto Gripenberg 10:e
H18 Valter Joensuu 2:a



4.5 DM-tävlingar

Under året så löptes medel-, lång-, sprint-, ultralång-, stafett-DM och
ekorrstigsfinal. Medaljskörd:

Medel-DM i Närpes:
H21 Valter Joensuu 1:a
H40 Mattias Gripenberg  2:a
H50 Tommy Haglund 3:a
H55 Tom Stenlund 1:a
H70 Henning Nynäs 2:a

Sprint-DM i Karleby:
H45 Patrik Nyman 2:a
H65 Peter Kronholm 1:a

H14 Vilhelm Nyman 3:e
D16 Ester Gripenberg 1:a
D16 Tilde Lindell 3:e

Långa-DM  i Monå:
H21 Emil Jansson 3:e
H55 Dan Stenlund 1:a
H65 Tore Högnäs 3:e
H14 Vilhelm Nyman 3:e
D35 Ida Högland 1:a
D40 Anna Sjöstrand 1:a

Natt-DM i Lillkyro:
H50 Kaj Grön 1:a

Ultralånga-DM i Öja:
H40 Mattias Gripenberg 2:a
H50 Tommy Haglund 1:a
H50 Tore Högnäs 3:e
H55 Tom Stenlund 1:a
H55 Dan Stenlund 2:a
H14 Vilhelm Nyman 1:a
D35 Ida Högland 1:a
D40 Anna Sjöstrand 1:a

Ekorrstisfinal vid Sandåsen:
H14 Vilhelm Nyman 3:e
D13 Reetta Peltoniemi 3:e
H8RR Eino Rauhala 2:a



4.6 Orienteringsveckor

På grund av Covid-läget så deltog inga Braheiter i O-ringen i Sverige, men både
FIN-5 och Kainuun rastiviikko ordnades traditionellt och där deltog ett antal
Braheiter.

5. Kartor

I år har Dan Stenlund, Peter Kronholm och Mattias Gripenberg utgjort
kartutskottet. Nya kartor som vi arbetat med under säsongen är förstoring av
Bosund-kartan, kompletteringar av den nya Fränsviken västra och en förstoring
norrut vid Sandåsen inför Ekorrstigsfinalen. Ett helt nytt projekt har också inletts
på ett mindre terrängområde i Bastuhamn, Larsmo. Sprintkartan över Jakobstads
centrum har också etappvis förstorats över stadens östra delar. Utöver
nyproduktionen har även befintliga kartor reviderats inför de olika
arrangemangen som ordnats.

Dagens kartarbete sköts med mobila datorer tillsammans med GPS-anslutet
kartritningsprogram OCAD med föreningens licens. Trots att vi har stor hjälp av
grundmaterial från Lantmäteriverket är ändå terrängarbetet det mest
tidskrävande skedet. Med hjälp av den moderna tekniken görs ändå kartan i
princip klar i skogen, medan en väldigt liten del renritning krävs efteråt.

Kartproduktion och -uppdateringar är sammantaget en arbetsdryg del av
sektionens verksamhet. I dagsläget sköter vi allt detta på talko och motsvarande
omfattning vore nog inte möjlig att upprätthålla med avlönade tjänster. Vi
fortsätter framhålla betydelsen av att erhålla regelbundna kartbidrag från
kommunerna, då vi erbjuder detta material även för deras behov (skolkartor
mm.).

6. Ekonomi

Ekonomiskt har vi klarat oss bra under detta år. Vi har hållit oss till vår
budgetplan och lyckats klara det.

7. Övrigt

I år kunde vi igen hålla vår traditionella säsongsavslutning. Den hölls i
Vestersundsby skola söndagen den 7 november. Traditionellt program där
juniorerna premierades, en liten tillbakablick på den gångna säsongen, lotteri,
kryss, kaffe mm.

Orienteringssektionen vill rikta ett varmt TACK till alla aktiva, ledare,
talkoarbetare, banläggare, föräldrar och alla andra som deltagit i
orienteringssektionens verksamhet 2021!

Jakobstad 10.12.2021
IF Brahe, Orienteringssektionen



MOTIONSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2021

1. Motionssektionens sammansättning

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

2. Protokollförda möten

Motionssektionen har under året hållit ett möte. Mötet protokollfördes inte.

3. Genomförda tävlingar

Det gångna året har varit speciellt p.g.a. Corona läget. Fäbodaloppet, Bastucupen
och Fäboda trail har inte arrangerats p.g.a. det rådande smittläget. 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.
 Talko runt föreningsstugan.
 Talkoinsats för orienteringstävlingen Ekorrstigsfinalen vid Sandåsen.
 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.

Jakobstad 12.12.2021
IF Brahe, Motionssektionen gm Dick Enqvist


