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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 2022

I takt med att året lider mot sitt slut, lider även föreningsåret mot sitt slut och ett säkert
jultecken är alltid föreningens årsmöte. Vi har äntligen kunnat återgå till lite mera
normala rutiner inom föreningen i och med att Corona situationen i nejden lättade
under hösten. Till vår stora glädje kunde även Fäbodaloppet arrangeras en solig söndag i
februari. Det fanns snö och det fanns skidåkare och arrangemanget blev lyckat.

Inom orienteringssektionen arbetar man aktivt med att få lockat nya barn och ungdomar
till orienteringen. Man har bland annat deltagit i projektet ”Koulu kartalla-skolan på
kartan” samt bidragit med EMIT-stämpling vid några tillfällen i skolorna.

Även nybörjarskolningar ordnades i maj. För att ungdomarna ska få delta i större
stafetter, hade man även detta år ett ungdomsavtal med grannföreningarna.
Inom tävlingssammanhang har vi kunnat följa våra duktiga orienterare. Allt som oftast
har de figurerat i lokalpressen och på olika sociala medier där deras fina prestationer
lyfts fram. Vi väntar med spänning på nästa säsong.

Skidsektionens verksamhet fortsätter att växa med nya barn och föräldrar som hittar den
härliga sporten skidning. Juniorerna deltar flitigt i olika individuella lopp samt stafetter.
Sektionen ordnade ett hösthelgläger i Larsmo samt det traditionella försäsongsläger i
Äkäslompolo med ca 40 deltagare. Serieskidningarna ordnades i samarbete med LIF i
Larsmo och Vestersundsby under säsongen.

Vi har också inom föreningen kunnat glädjas åt FM medaljer under detta år i och med att
Rebecca Sandnäs tog FM guld i 10 km fristil i Nuorten SM i Keuruu samt orienterarnas
Emil Jansson som tog FM brons i H20 i långdistans i Ylijärvi. Även Peter Johansson tog
silver i H50 på ultralånga FM i cykelorientering.

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret:
Ordförande Susanna Jakobsson, sekreterare Tommy Björklund, viceordförande Håkan
Holmqvist, kassör Peter Kronholm, ledamot Tommy Joensuu, Anders Söderlund, Yngve
Sandström, Catharina Englund samt Nina Riska (LIF).

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

Jakobstad, 11.12.2022
IF Brahe, ordförande Susanna Jakobsson



SKIDSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2022

1. Organisation och allmänt

Sektionen har bestått av följande medlemmar: Ordförande, Anders Söderlund,
sekreterare Veronica Holm övriga medlemmar Monica Nyfors, Mats Gäddnäs, Patrik
Brännbacka och Jenny Keituri. Sofia Stenvall har skött kassörs- och
bokföringsuppgifterna utanför sektionen.

Sektionen har hållit 8 protokollförda möten under året. Förutom dessa har sektionen
regelbundna tränarmöten.

Efter denna säsong stiger Monica Nyfors av från sektionsarbetet.

2. Tävlingsarrangemang

Fäboda loppet är ett långlopp med ett av de längsta anorna i nejden med start redan
1955. Denna vinter kunde Fäboda loppet genomföras igen efter några års ofrivilligt
uppehåll p.g.a. Corona epidemin.

Loppet genomfördes med lite kortare sträckor än normalt och det innebar att tävlingen
inte var giltigt som seedningslopp för Vasaloppet detta år. Men på samma gång var det
många nya som deltog när den kortare tävlingssträckan var intressant för många.

Ett nytt tävlingsarrangemang som arrangerades för första gången var en företagsstafett.
Stafetten bestod av korta sträckor så att flera företag skulle kunna få ihop lag fastän man
kanske inte hade elitmotionärer, ca 10 lag deltog i stafetten. Tävlingen blev lyckad och
alla som deltog tyckte det var trevligt med en tävling där det inte bara var fokus på själva
tävlingen. Under kommande säsong siktar vi på att arrangera stafetten igen och vi
hoppas att få med ännu flera lag än förra vintern.

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. Barmarksträningen har varit i Vestersundsby medan de
flesta vinterträningar utförts i Larsmo.



Skidstjärnorna – ansvarig ledare Karin Kronholm

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 Veronika Holm

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. Samarbetet med grannföreningarna IK
Falken och IF Minken har fortsatt där dessa tre föreningar turas om att dra
tisdagsträningen. Samarbetet 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

Det omtyckta försäsongs lägret i Äkäslompolo genomfördes 2–6 december med 40
deltagare. Vanligtvis brukar det vara väldigt kallt på detta läger, men i år var det lagom
temperatur men ganska lite snö. Trots det kunde träningarna genomföras som planerat
och målsättningen med att bygga på gemenskapen uppnåddes.

På hösten arrangerades också ett helgläger utan övernattning i Larsmo. Det var många
som deltog i lägret, både juniorer och föräldrar.

Under året har många av juniorerna också deltagit i bl.a. ÖID, FSS och Yläkoulu läger, här
är skidsektionen med och subventionerar en del av kostnaderna.

4. Tävlingsverksamhet och aktiva

Målsättningen är att föreningen på sikt 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/bidrag,
Fäbodaloppet, Ullmax klädförsäljning och försäljning av WC/hushålls papper.

Verksamheten har planerats och genomförts enligt de ekonomiska förutsättningar som
funnits. Under räkenskapsperioden 1.11.2021- 31.10.2022 gjorde sektionen ett betydligt
bättre resultat än budgeterat. Överskottet uppgick till ca 8 400 € under
räkenskapsperioden.

Jakobstad 11.12.2022
IF Brahe, Skidsektionen



ORIENTERINGSSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE 2022

1. Organisation

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

Peter Kronholm har skött kassörs- och bokföringsuppgifterna utanför sektionen.

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 haft en helt normal tävlings- och träningssäsong.

3. Träningsverksamhet

3.4 Juniorer och nybörjare

Under året har vi deltagit i projektet ”Koulu kartalla-skolan på kartan”. Projektet har
initierats av Suomen suunnistusliitto (SSL) och målet har varit att utöka samarbete
mellan föreningar och skolor.

Vi gjorde under våren banor, satte ut kontroller och ritade kartor som vi distribuerade till
lärarna på skolorna. Lärarna fick då riktiga orienteringsbanor med kartor som är
uppdaterade som de kunde skriva ut och använda i sin undervisning. Två dagar deltog vi
dessutom med tidtagning och EMIT-stämpling så att eleverna fick pröva på riktig
orientering.

Vi inledde årets nybörjarskolning med ett familjeäventyr som vi inbjudit till via skolornas
informationskanaler samt via sociala medier. Familjeäventyret var väl besökt av många
nya familjer och vi presenterade orienteringssporten.

Vi ordnade därefter nybörjarskolningar varje torsdag under maj månad.
Nybörjarskolningarna hade ett tiotals deltagare varje gång men utmaningen är att få
dem att ta nästa steg och våga pröva på någon tävling.

3.5 Ungdomar

Vi har rätt få tävlande ungdomar och därför gjorde vi även detta år ett ungdomsavtal
(Nuoriso-sopimus) med grannföreningarna för att ungdomarna i nejden ska ha möjlighet
att delta i större stafetter. IF Brahe, IK Falken, IF Minken och OK Botnia var de föreningar
som detta år ingick avtal. Detta år var OK Botnia värdförening.

De äldre juniorerna Emil Jansson och Valter Joensuu samt förstaårs senioren Otto
Gripenberg ingick i FSOs-elitgrupp detta år och har redan under flera år haft fina
prestationer på nationell nivå. OK Kristinas 16-årige Kasper Bergström bytte förening till
IF Brahe detta år för att kunna utvecklas och ha möjlighet att löpa stafetter.



3.6 Träningar

Niklas Lindell har fungerat som spindel i nätet för träningssamarbetet mellan
grannföreningarna. Under året har det erbjudits möjlighet till olika typer av träningar.
Som avslutning på träningssäsongen ordnades några s.k. bastu-nattorienteringar och en
traditionell sista långorientering i början av november.

3.7 Skärmjakten

Årets Skärmjakt kunde äntligen arrangeras enligt normalt förfarande på onsdagskvällarna.
Självservicen torsdag-söndag fortsatte ändå eftersom en del deltagare har visat att de helst
deltar när det bäst passar.

Brahe arrangerade totalt 12 skärmjakter. Säsongen inleddes redan innan påsk i ett snörikt
Gamla Hamn, och den sena våren gjorde nog att deltagarantalet hölls något lågt under de
tre första veckorna.

Antalet deltagare i Brahes arrangemang på onsdagskvällarna var i medeltal 81 st. Eftersom
fullständig statistik över självbetjäningen saknas blir totala deltagarantalet en uppskattning.
På basen av inkomsterna var medeltalet ca 108 st. Vi tycks se en fortsatt liten minskning i
deltagarantalet jämfört med många bra år tidigare. Även om antalet på onsdagskvällarna
har ökat lite från föregående år är vi långt från medeltalet innan pandemin.

Vi strävar till att introducera något ytterligare mervärde från och med nästa säsong, för att
se om intresset kan fås upp speciellt för onsdagsevenemangen. Vi utvärderar också läget
mer i detalj bland arrangörsföreningarna inför kommande säsong.

Skärmjaktsvärdar (sponsorer) har knutits till varje arrangemang och vi kunde hålla ett par
bemannade introduktionstillfällen för deras orienteringsintresserade anställda.

4. Tävlingar

Vi ordnade två nationella tävlingar detta år. I juli ordnade vi medeldistanstävling i Eugmo
med Peter Kronholm som banläggare. Terrängen, kartan och banorna fick mycket beröm.

I höstmörkret var det dags för oss att ordna natt-DM vi Larsmo sportstuga där Kaj Grön
fungerade som banläggare. Deltagarantalet kunde ha varit större på båda tävlingarna
men vi får vara nöjda med de drygt hundra som ställde upp.

Tommy Björklund axlade tävlingsledarrollen på båda tävlingarna.

4.1 Viestiliiga

Detta år hade vi den stora glädjen att få välkomna Fredric Portin och Daniel Stenlund
tillbaka till föreningen. Ett av målen för säsongen var att delta i Viestiliiga och blanda
erfarenhet med ungdomlig iver i lagen.

Fredric har fungerat som laguttagare och vi får var otroligt nöjda med säsongen där
slutplaceringen blev 20 bland alla lag i Finland. Lagstommen har bestått av Fredric
Portin, Daniel Stenlund, Otto Gripenberg, Emil Jansson, Valter Joensuu, Kasper
Bergström, Tommy Åbacka och Vesa Aaltonen.



Flera gånger under säsongens stafetter visade löparna att de kan kämpa om framskjutna
placeringar och matcha den nationella eliten. Stafetterna sändes på Viaplay och Brahe
fick en hel del TV-tid som gav oss supportrar på hemmaplan många spännande stunder.

En stor besvikelse på slutsäsongen var när den fina 6:e platsen i FM-stafetten
ogiltigförklarades på grund av en arrangörsmiss. Tävlingsresultaten i huvudklasserna
samt några klasser till fick strykas.

Vi får dock sikta framåt mot en ny spännande säsong!

4.2 Nuorten Jukola

Årets Nuorten Jukola löptes i terrängen i Kotka. Från Brahe deltog i år Reetta Peltoniemi
samt Samuel Ingerström. För Samuels del var det debut i Nuorten Jukola. Lagen löpte
under OK Botnias flagga tack vare ungdomsavtalet.

4.3 Jukola 2022

I år hade vi skruvat upp förväntningarna i herrstafetten en aning, men sjukdomar satte
käppar i hjulet och resultatet i Mynämäki förbättrades endast med en placering till 87:e
plats jämfört med året innan i Rovaniemi.

I herrlaget löpte Emil Jansson, Otto Gripenberg, Valter Joensuu, Daniel Stenlund, Vesa
Aaltonen, Kasper Bergström och Tommy Åbacka.

 Venlalaget bestod av rutinerade damerna Elisabeth Stenlund, Elina Laakkonen, Johanna
Gripenberg och Ida Högland. Deras slutplacering blev en 279:e plats.

Brahe ställde upp med fyra Jukola-lag och två Venla-lag.

4.4 FSOM

FSOM ordnades av IF Femman. Sprinten löptes i Vasa och långdistansen samt stafetterna
vid Norrvalla i Vörå. Stafettlaget med Otto Gripenberg, Emil Jansson och Fredric Portin
grejade en historisk seger i herrklassen. Denna bedrift lyckades man inte ens med på 60-
talet med två landslagslöpare i laget!

Otto Gripenberg gjorde en strålande insats som första års senior och knep tredjeplatsen
i herrklassen på långdistansen. Placeringarna i FSOM:

Sprint:
H65 Peter Kronholm 1:a
H16 Kasper Bergström 1:a
D35 Anna Sjöstrand 3:e

Långdistans:
H35 Tommy Åbacka 1:a
H16 Kasper Bergström 1:a
D35 Ida Högland 1:a
D85 Gunnel Snellman 1:a
H35 Anders Björklund 2:a
H55 Tom Stenlund 2:a
H20 Emil Jansson 2:a
D40 Anna Sjöstrand 2:a



D65 Gun Finnäs 2:a
H21 Otto Gripenberg 3:e
H50 Tommy Haglund 3:e

Stafett
H21 Otto Gripenberg-Emil Jansson-Fredric Portin 1:a
H60 Peter Kronholm-Tom Stenlund-Tommy Haglund 1:a
H60 Dan Stenlund-Kaj Grön-Tore Högnäs 2:a

4.5 FM tävlingar

Årets medaljskörd i FM blev Emil Janssons bronsmedalj i H20 på långa-FM samt
oldboysen Peter Johanssons silvermedalj i H50 på ultralånga FM i cykelorientering.

Emil Jansson hade en lyckad sista säsong som junior och utöver FM-medaljen tog han tre
fina plaketter i H20. Han placerade sig 9:e i sprint-FM, 5:e i medel-FM och 5:e i natt-FM.

Utöver detta så tog Peter Kronholm en 5:e plats i sprint i H65, Valter Joensuu en 7:e plats
på ultralånga i H20 och Kasper Bergström en 7:e plats på långa i H16.

4.6 DM-tävlingar

DM tävlingarna inleddes med långdistans i Närpes 29.5, Ekorrstigsfinal 15.6 i Malax,
medeldistans i Lepplax 17.7, budkavle i Kronoby 30.7, natt i Larsmo 16.9 och ultralånga
sedvanligt i Karleby 18.9.

Resultatet blev en hel del medaljer och många fina prestationer av Braheiterna.

4.7 Orienteringsveckor

På sedvanligt vis deltog några familjer av tradition i Kainuun rastiviikko, FIN-5 och O-
ringen.

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 söderut, komplettering av den nya Kärlika-kartan i Eugmo och även Kackur kartan
kompletterades inför höstens natt-DM. 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 höll vi vår traditionella säsongsavslutning vid Vestersundsby skola söndagen den 20
november. Vid säsongsavslutningen ordnades traditionellt program där juniorerna
premierades, en liten tillbakablick på den gångna säsongen, en video med glimtar från
Viestiliiga stafetterna, lotteri, kaffe mm.

Orienteringssektionen vill rikta ett varmt TACK till alla aktiva, ledare, talkoarbetare,
banläggare, föräldrar och alla andra som deltagit i orienteringssektionens verksamhet
2022!

Jakobstad 11.12.2022
IF Brahe, Orienteringssektionen


