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Orienterare är friskare än andra
Enligt en studie från universitetet i Örebro är 
veteranorienterare friskare än andra äldre. I 
studien från 2015 jämförde man 100 veterano-
rienterare med en kontrollgrupp bestående 
av 200 friska äldre. Det visade sig genom en-
käter och intervjuer att orienterarna är friskare 
på alla områden. Resultatet visade att oriente-
rarna hade mycket färre problem med mage 
och psykisk ohälsa. Forskarna konstaterade att 
orienterarna visserligen motionerade mer än 
den generella befolkningen men att det inte 
bara var det som gjorde att de mådde bättre. 
Enligt forskarna uppfyller orientering alla krite-
rier för hälsofullt åldrande. Samtidigt som man 
motionerar använder man sina kognitiva funk-
tioner då man läser kartan och söker kontroller. 
Man understryker också att den sociala samva-
ron bland orienterarna är betydelsefull. Varför 
orienterarna inte led av magproblem förvån-
ade forskarna. I kontrollgruppen sade sig hela 
42 % ha problem med magen, då det bland 
orienterarna knappt fanns någon alls. Denna 
upptäckt forskar man vidare på.

Orientering kan man även börja med på äldre 
dar. På Närpes OK:s motionsorientering Tors-
dagsträffen, som är öppna för alla, finns det all-
tid några lättare banor som man kan välja. Kon-
trollerna är enkla och sträckningarna är dragna 
i lättframkomlig terräng. Känner man sig osä-
ker, kan man alltid fråga om hjälp. Programmet 
hittar du i denna tidning.

Så, varför inte byta ut den traditionella cykeltu-
ren eller promenaden runt byn en gång i veck-
an mot att gå en orienteringsbana istället? Ta 
med en kompis. Vem vet, ni kanske blir friskare 
på kuppen.

Mia Smeds

Källor: Östlund-Lagerström, Blomberg, Algilani, M. 
Schoultz, Kihlgren, Brummer, I. Schoultz
2015: Senior orienteering athletes as a model of healthy 
aging: A mixed-method approach
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Många av er har säkert funderat på vad vi orienterare finner så fängslande med att spendera en sommar-
kväll i skogen eller på någon åker tillsammans med andra likasinnade och ibland hundratals myggor. Här 
kommer säkerligen en del förklaringar samt några tips om man själv är intresserad av att testa på eller vill 
hänga med lite bättre i diskussionen då orientering sänds på TV.

”Orientering är ingen sport, det är en livsstil”

För att ta det hela riktigt från grunden så börjar vi med kompassen. Kompassen är det enda hjälpmedel en 
orienterare har förutom kartan.  Speciellt i våra detaljfattiga, platta och rätt så täta österbottniska skogar, är 
kompassen ett bra verktyg. Kompassen är ingen definitiv vägvisare, utan som orienterare måste man tän-
ka lite efter hur och när man använder 
kompassen. Grovt sett kan man dela in 
användningen av kompass i tre huvud-
grupper, varav den första är att passa 
kartan enligt nodlinjerna, så att verklig-
het och karta stämmer överens.

Den andra gruppen är grov kompassrikt-
ning (tumkompass). För längre avstånd 
är det onödigt att ställa in kompassen 
och ta noggrannare riktningar, eftersom 
att man ändå avviker betydande från 
riktningen redan efter 100 meter. Istället 
kan man grovt uppskatta riktningen ge-
nom att passa kartan och ta sikte på ett 
större föremål, t.ex. ett kalhygge.

Den tredje gruppen är fin kompassrikt-
ning. För att få en bättre riktning kan 
man ställa in kompassen, genom att 
sätta kompassens kant längs med kon-
trollavståndet och vrida kompasshuset 
så att linjerna inuti är parallella med nodlinjerna och riktade mot norr på kartan. Denna kompassriktning är 
väldigt noggrann, men tar länge att ställa in. Dessutom är det få, som klarar av att hålla kursen på längre 
sträckor, en tumregel är att använda denna typ av kompassriktning, först när man närmar sig kontrollen. På 
avstånd upp till 100 meter lämpar sig denna metod väl.

Kompassen

Orienteringens  ABC

Orientering är en ypperlig motionsform som ger någonting åt alla; löpning åt den 
som gillar att ta ett riktigt svettbad, problemlösning för den som vill aktivera sina 
hjärnceller, social samvaro och analys av träningen efteråt. För att börja på med 
orientering behövs inte någon speciell utrustning, utan som motionären till höger: 
Bekväma kläder som man enkelt kan röra sig i, en kompass och ett par ”länkskor”.

Under sommarmånaderna ordnar Närpes OK varje torsdag en Torsdagsträff och 
dit kan också nybörjare komma och pröva på, ung som gammal. Torsdagsträffpro-
grammet finns med i tidningen, alla är välkomna med! 
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I orientering gäller det att välja de smarta vägvalen, som man själv behärskar. Ofta är det banläggaren som 
är skurken, då han planerar in fällor och sätter käppar i hjulen för orienterarna. Många av de tips, som fanns 
i förra årets Nattorienteringens ABC, kan med fördel även användas dagtid.  
En typisk miss, som många gör är att inte göra en plan för hur man skall avverka ett helt kontrollavstånd. Ta 
en till titt på kompass-kartklippet, var det någon som noterade den stora stigen på östra sidan om kontrollav-
ståndet. Stiglöpningen lockar, nästan hela kontrollavståndet utgörs av en stig, i stort sett rakt mot kontrollen. 
Den som planerat hela kontrollavståndet har också märkt att 
de sista 200 metrarna utgörs av detaljfattig skog, vilket försvå-
rar kontrolltagningen avsevärt.

På kartklippet till höger ses den omsvängda situationen, även 
den medför en del svårigheter. Stigen som följer sträcket är i 
övrigt ett snabbt och säkert vägval, men denna gång är svårig-
heten att hitta stigen en början. Ett tips är att medvetet ta sig 
till vänster eller höger om stigen och för att sedan hitta stigen 
springa vinkelrätt mot den.

Säkra vägval A och O

Att ha roligt ger mersmak
Dagens idrottare, kanske speciellt motionärerna och bänkidrottarna tenderar att ta idrotten allt för allvarligt. 
Visst skall det krävas blod, svett och tårar för att nå sina mål och få en mening med sin insats. Dock borde 
man komma ihåg att det hela är en fritidssysselsättning, någonting man gör för att det är roligt. Jag vågar 
påstå att det inte finns en enda framgångsrik idrottare, som anpassar hela sitt liv till någonting de inte tycker 
är roligt. Idrotten skall vara en njutning, ingen skillnad vilken idrott, eller vem som utövar den. Nyckeln till 
detta är att inte ta allt så allvarligt, utan ha en mera avslappnad attityd gentemot den. 

”Det viktigaste är inte att vinna, utan 
att ha roligt” 

Orienteringens  ABC
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Träning

Då vi bläddrar vidare i ABC-boken börjar vi komma till de lite svårare bokstäverna. Orientering är en sport 
som ständigt utvecklas, både utrustningen, tekniken och analysen av loppen. Då man sitter och tjurar på 
vägen hem efter ett misslyckat lopp kan man alltid konstatera att ingen blir någonsin fullärd inom denna 
sport. Nu skall vi titta lite närmare på hur en orienterare tränar teknik, samt analyserar sina prestationer. Vi 
skall även se närmare på vilka distanser som är vanliga och vad som kännetecknar dessa.

För att bli en säkrare och bättre orienterare finns det oändligt många sätt att trä-
na teknik. Olika orienteringstekniker tränas vid olika teknikträningar, t.ex. kom-
passträning på kontrollavstånd där kartan är vitmålad. På kartan till höger ses 
en rund kurvkarta utan nordlinjer. På denna träning gäller det verkligen att 
hålla ett stadigt grepp om kartan och läsa av alla höjdskillnader i terräng-
en. Höjdkurvorna är alltid de säkraste ledstängerna, eftersom de är som 
ett fingeravtryck, unika för varje ställe. Denna träning kan definitivt klassas 
som en stark 6:a på svårighetsskalan 1–5. Lyckas ni klura ut åt vilket håll 
norr är, samt var i Närpes kartklippet är taget? Denna träning kommer att 
ordnas någon gång under säsongen, så nu är det verkligen läge att börja 
smygträna!

Modern teknik har gjort det möjligt att analysera orienterares framfart 
i skogen på ett helt annat sätt. De som följer med då orientering 

visas på TV har säkert sett att man noga följer löparnas framfart 
i skogen via GPS, ungefär som älgjägarna håller koll på sina 

hundar. Detta roliga sätt att jämföra vägval och beslut som 
gjorts i skogen har i allt större grad blivit tillgängligt även 
för motionärer.

Bilden till vänster är tagen från ”3Drerun”, dit många av 
världens alla tävlingar sätts upp. Här kan vem som helst 
ladda upp sin karta och GPS-rutt från träningar och täv-

lingar. På kartan ses två löpare, som valt olika vägval till 
kontroll nummer 14. Den gröna löparen gjorde ett lyckat 

val och är framme vid kontrollen då den röda ännu befinner 
sig vid den gula punkten. Även NOK har ett eget kartarkiv dit 

medlemmar kan ladda upp sina prestationer och analyser.

Teknik

Analys

”En bra orienterare arbetar med huvudet, 
precis som grisarna”

- Edd Grahn
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På kartklippet till höger ses en bit av her-
rarnas bana från senaste Långdistans FM. 
Kartklippet beskriver mycket väl vilka ingre-
dienser och klurigheter en typisk långdis-
tans bjuder på. Det första man kan notera är 
kartskalan. Normalt orienterar man på kar-
tor som är i skalan 1:10 000. 1 centimeter på 
kartan är 100 meter i verkligheten. På lång-
distans är det 1:15 000, som gäller.

Ni har säkert alla noterat det långa avstånd, börjandes från 5:an och som inte ryms med på kartklippet.  
Dessa är någonting mycket typiskt för långdistanser. Här sätts vägvalstekniken på prov, då orienteraren 
skall hitta det vägval som leder snabbast till kontrollen. Själva kontrollpunkterna brukar vara väldigt tydli-
ga. Banmästaren brukar medvetet bygga upp olika typer av gafflingar såsom fjärilar, eller som i detta fall 
salmiak, för att tvinga alla löpare att göra sina egna lopp.

Långdistans

Till skillnad från långdistansen handlar medeldistans om att i hög 
fart kunna läsa kartan noggrant och hela tiden orientera i ofta väl-
digt detaljerade områden med korta kontrollmellanrum och svåra 
kontrollpunkter. På kartklippet till vänster ses en typisk medeldis-
tans med korta kontrollmellanrum, riktningsändringar, korsande 
bana och svåra kontrollpunkter. På en medeldistans finns det inga 
egentliga vägval, utan så rakt som möjligt är oftast det snabbaste 
alternativet. Differenserna är ofta väldigt små och därför kan även 
ett litet misstag kosta många placeringar. Kartskalan på medeldis-
tans är 1:10 000.

Medeldistans

Sprint behöver nödvändigtvis inte betyda korta banor. Vad det dä-
remot betyder är hård fart. Här är det max från början till slut, gärna 
en fartökning och spurt ännu på slutet. Banorna är inte heller svåra, 
utan det är den höga farten, förmågan att kunna läsa kartan och 
göra beslut samtidigt som sätter orienteraren på prov. Här oriente-
rar man oftast på kartskalor som 1:5000. Sprint har blivit allt vanliga-
re de senaste åren, många tycker att det är roligt att delta i denna 
disciplin.

För att få till knepiga sprintbanor krävs det väldigt mycket av ban-
läggaren och området som är tilltänkt. Våra finska städers detaljpla-
ner är ofta väldigt rutformade, vilket försvårar banläggarens uppgift. 
Många banläggare har emellertid löst detta problem genom att bygga hundratals meter kravallstaket och 
på så sett försvåra orienterarens uppgift. På kartklippet till höger ses ett exempel på hur en sprint kan se ut i 
Portugal, där inga kravallstaket behövts.

Sprint

Tävling
Text: Viljam Grahn
Foto och layout: Emma Buss
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▲  O-Ringen 2016 i Sälen

NOK-profilen Maria Halonen

För intervjun med Maria Halonen så stämmer vi träff 
på Vargberget en torsdagskväll i mars. Hon är där 
med dottern Ellinor som har skidträning. Vargberget 
är som vårt andra hem, säger Maria. Här hänger vi så-
väl sommar som vinter. Det ”första” hemmet ligger i 
Nämpnäs. Där bor Maria med sin familj som förutom 
henne själv består av maken Janne, döttrarna Linnea, 
17 år och Ellinor 10 år. Linnea studerar vid idrotts-
gymnasiet i Vörå och Ellinor går på fjärde klass i Väs-
tra Närpes skola. Därtill består familjen av fyra bruna 
labradorer. Maria är född och uppvuxen i Nämpnäs.  
Under uppväxten tävlade Maria i skidåkning, men 
hon påstår själv att hon inte har några meriter. Efter 
studenten utbildade Maria sig till ekonom vid Han-
ken i Vasa och idag jobbar hon som redovisare vid 
Dama Consulting i Närpes. 

▲  O-Ringen 2016 i Sälen

▲  Maria Halonen nybliven kassör i Närpes OK

I årets NOK-profil möter vi Närpes OK:s nya 
kassör, en kvinna som sätter familjen i främsta 
rummet, men som också engagerar sig i för-
eningsliv, både som klubbkamrat och genom 

talkoaktiviteter.

Namn: Maria Halonen, född Langels

Född: 1962

Bor: Nämpnäs

Familj: maken Janne, döttrarna Linnea 17 och 
Ellinor 10, samt labradorerna Tilde, Essi, Frank-
ke och Wanda

På fritiden: motionerar med barnen, läser 
deckare eller ser en kriminalserie som Beck el-
ler Bron på TV.

Faktaruta
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Maria påpekar att hon tar skola och utbildning på all-
var. Det är inte okej att fuska med läxorna och speci-
ellt viktigt tycker hon att det är med läsning. Man får 
ett mycket större ordförråd om man läser mycket och 
får lättare att uttrycka sig i både tal och skrift. Det är 
jätteviktigt. Maria säger att man noggrant följt med 
läxläsningen hemma hos Halonens, men medger 
att det är en lycka att ha lättlärda barn. Med så fullt 
program som de har om kvällarna skulle det lätt ha 
kunnat bli ett stressmoment om någon fått problem 
med skolarbetet. För fullt upp är det nog minsann 
hos familjen  Halonen. Att dagtid ha ett heltidsjobb 
och därefter komma hem och driva heltidsjobbet OY 
Halonen AB gör att det inte finns speciellt mycket 
dötid för Maria. Ofta är det bråttom att fixa mat åt 
alla innan träning eller tävling, se till att alla har sina 
grejer med, fixa mellanmål osv. Sen senare på kvällen 
ska allt förberedas inför morgondagen med rena och 
torra träningskläder, mat och annat.  En av hennes 
favoritstunder på dagen är dock då hon i arla mor-
gonstund får ta ut hundarna på morgonpromenad. 
Det är alldeles tyst och stilla och hon får starta dagen 
på bästa sätt. 

Halkade in på orienteringen av misstag
Maria berättar om hur de kom i kontakt med orien-
teringen. Vi hade varit på besök hos bekanta under 
dagen och till kvällen skulle deras dotter åka iväg på 
Närpes OK:s juniororientering. Vi hängde också på 
och väl hemma efter första orienteringen kungjorde 
Linnea att ”hitche ska ja buri mie” och på den vägen 
är det. Maria berättar att familjen gått hela vägen 
från nybörjarskolningen via RR-banor (banor där det 
finns ett snöre längs hela rutten) till att springa vanlig 
orientering. Maria har själv också gått en vuxenorien-
teringskurs, men menar ändå att hon lärt sig mest ge-
nom att springa med barnen och lärt sig tillsammans 
med dem. Hon säger att det varit fascinerande att 
följa flickornas utveckling, hur kartförståelsen vuxit 
fram under årens lopp. Det svåraste med orientering 
är ändå just kartläsningen, att passa ihop det man 
ser med det som är ritat på kartan i handen. Maria 
skrattar och menar att det nog är med en viss skräck-
blandad förtjusning som hon ger sig ut i skogen på 
en bana. Det allra bästa med orientering är då man 
hittar kontrollen. Alltid och varje gång. Då har man 
nått ett mål, man får ta ny fart och sikta mot nästa. 
-Flickorna är ju så stora nu så de springer sina banor 
på egen hand, säger Maria och fortsätter: och då får 
jag springa min egen bana också själv och det är väl-
digt roligt. Efter varje träning ligger kartorna framme 
på köksbordet och eftersnacket är i full gång ”Hur 
sprang du till den där?” ”Hade du den där kontrollen 
också?” och ”Hur stämde egentligen kartan där?”. 

Eldprov i Villmanstrand
Ifjol deltog Maria första gången i stormönstringen 
Venla- och Jukolakavlen. Nästan 1400 damlag del-
tog i tävlingen och Maria sprang den andra sträck-
an i ett av Närpes OK:s fyra damlag.  Det blev ett 
verkligt elddop. Vädret var det värsta i mannaminne; 
regnet öste ner hela tiden och stormbyar drog över 
tävlingscentralen. Hela tävlingscentralen var en enda 
gyttjeåker. Just då kändes det kanske inte som den 
fiffigaste idén att delta, men man kan ju ändra sig. 
Linnea har redan meddelat att hon är sugen på att 
delta i sommar igen och Maria har lovat komma med. 
Återstår att se om hon står på startlinjen eller vid väx-
lingsplanket också. Vädret kan åtminstone inte bli 
sämre än i fjol, skrattar Maria. 

Tynande talkoanda ett hot
Maria är sedan i höstas ny kassör i Närpes OK och 
verkar ha kommit bra in i arbetet. I orientering finns 
ju deltagare ända upp till 90-års ålder och det märks 
också i föreningsarbetet där man spridit på ansvaret 
på många personer. Att personer med specialkun-
skaper får ta sig an uppgifter som just hen är expert 
på är ju bara bra. Alltid är ju inte föreningsarbete en 
dans på rosor, men oftast är det roligt. Det bästa är 
alla människor som man lärt känna. Jag frågar Maria 
om vilka faror eller utmaningar hon ser för idrottsför-
eningar i framtiden och hon lyfter då fram talkoandan 
som något hon hoppas att ska fortsätta att leva vida-
re. Det är livsviktigt både för föreningars ekonomi, 
men också för sammanhållningen att det finns med-
lemmar som jobbar på talko mot ett gemensamt mål. 

Maria verkar vara väldigt tillfreds med livet och en 
person som lever i nuet. - Jag tycker att jag känner 
mina barn bra. Jag är ofta med och tränar med dem. 
Jag far på ”länk” tillsammans med dem. Fast då de 
drar iväg på någon intervallträning, får man ju nog 
ge sig, ler Maria. Hon försöker hinna träna en liten 
stund varje dag och speciellt styrketräning på gym 
faller henne i smaken. Efter en ordentlig dos frisk luft 
eller ett crossfit-pass är det inte svårt att få sömn på 
kvällen, fastslår Maria. Orienteringen hoppas Maria 
kunna fortsätta länge med ännu. Tävlingsklasser finns 
ju nästan ända upp till 100! Vi tänker på Siiri Ranta-
nen som under VM-tävlingarna i Lahtis skidade kring 
stadion, glatt vinkandes till publiken, 92 år gammal. 
Det vore en målsättning att sikta på. 

Text och foto: Mia Smeds

”Hela tävlingscentralen var en 
enda gyttjeåker.”
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O-Ringen i Sälen

Sverige arrangerar varje sommar världens 
största orienteringstävling O-ringen. Som-
maren 2016 gick tävlingen av stapeln i Sälen 
då drygt 24000 ivriga orienterare från hela 
världen samlades för att orientera i fem dagar. 
O-ringen erbjuder varje år en mängd olika ba-
nalternativ och tävlingsklasser, allt från kor-
ta inskolningsbanor för riktiga nybörjare till 
tuffa långdistansbanor för erfarna orienterare. 
Under fjolårets tävlingsvecka ordnades även 
flera andra evenemang såsom en MTB-orien-
tering i tre etapper, som genomfördes i ypper-
lig cykelterräng i Rörnäsbäckskogarna i när-

heten av Sälen.

Två tävlingsarenor hade byggts upp i Sälen inför 
O-ringen, Arena Högfjällshotellet och Arena Lindval-
len. Start och mål skedde vid dessa. Cirka 30 NOK:a-
re hade anmält sig till O-ringen 2016. Därtill deltog 
supporters. NOK:arna var inhysta i fjällstugor i Kläp-
pen, som ligger ett stenkast från Sälen. Busstransport 
ordnades kontinuerligt till och från tävlingsarenan.

Vi – familjen Nordin – deltog för första gången i 
O-ringen. Vi åkte med egen bil och beslöt att sam-
tidigt se litet av Härjedalen och Jämtland. Vi inled-
de därför vår resa med en solig överfart över Kvar-

ken. Därefter bilade vi genom det svenska inlandet 
– beundrade utsikten, stannade vid en lekpark, 
geocachade och åt hemgjord glass. Vi hade siktet 
inställt på Sveg och började bli lagom trötta då vi 
upptäckte att kilometrarna till slutdestinationen på 
GPS:en hade blivit fler istället för färre. Vi hade mis-
sat en avtagsväg! Den idylliska stämningen i bilen 
byttes mot sammanbitna miner och djupa suckar. Att 
inleda en orienteringsresa med en felnavigering kän-
des inte bra.

Efter en övernattning på Lilla hotellet i Sveg styrde 
vi kosan mot Sälen. Där tog vi del av invigningsfes-
ten och förberedde oss för tävlingsdagarna. Söndag 
24.7 var det då dags för den första etappen, som alla 
NOK:are tog sig helskinnade igenom. Den löptes i 
området kring Södra Kungsleden och det var en fan-
tastisk syn att se kalfjällen myllra av orienterare. Ter-
rängen var lättlöpt och vi kom torrskodda i mål.

Följande dagsetapp bjöd på desto mer utmaning-
ar – rejäla stigningar och en hel del sumpmarker. 
De längsta banorna nådde fjällets topp på 924 me-
ter över havet. Sedan blev det utförsorientering för 
att nå målet, som var beläget betydligt lägre ner än 
startplatserna. Flera av banorna var klurigare den här 
dagen och många juniorer var smått osäkra på sina 
vägval. Ett gäng ungdomar från sydligare breddgra-
der fascinerades av våtmarkerna så till en grad att 
den ena fastnade i myren och behövde draghjälp 
för att komma loss. Den här dagen startade även 

▲  O-Ringen i Sälen Foto: familjen Nordin
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MTB-orienteringen med en sprintetapp. Man cykla-
de längs stigar och vägar mellan hus och gårdar samt 
på torra tallmoar.

Den tredje dagen var det medeldistans, som gällde, 
det vill säga kortare banlängder och fler kontroller. 
Sedan följde en vilodag. Det passade bra för trötta 
och möra ben. Den tillbringade vi genom att simma 
i älven nära vår stuga, geocacha i Norge och natur-
ligtvis följa den sista MTB-etappen. Där fick mellan-
sonen kläm på cykelorienteringen och tog en tredje 
plats.

På den fjärde tävlingsdagen var startplatsen ny. Spe-
ciellt den här dagen var att alla orienterare fick åka 
sofflift upp till de olika startplatserna. Först stod vi i 
en lång liftkö i regn, åkte upp på ett blåsigt fjäll och 
startade orienteringen med frusna fingrar och hutt-
rande tänder. Sedan sprack molntäcket upp och vi 
fick uppleva ordentlig kalfjällsorientering, utmanan-
de sluttningskontroller och tuff utförslöpning ner mot 
mål, som låg över 200 höjdmeter nedanför starten.
Så återstod bara en tävlingsdag – dag fem – och då 

blev det jaktstart baserat på det sammanlagda re-
sultatet från de fyra föregående etapperna. De som 
låg bäst till startade först i sina serier. Terrängen på-
minde om våra förhållanden hemma - tät skog med 
inslag av myrmarker och blåbärsrisbeklädda höjder. 
Sista kvällen avslutade vi en suverän och händelse-
rik vecka med gemensam grillfest där vi diskuterade 
veckans bravader.

I efterhand är vi glada att vi på erfarna NOK:ares re-
kommendation valde att delta i O-ringen trots att 
vi känner oss som nybörjare i orienteringssamman-
hang. O-ringen är inget ”enmans-race” utan du har 
hela tiden massvis med orienterare vid din sida. Ar-
rangemangen löpte mycket smidigt trots det massi-
va antalet deltagare. Sommaren 2018 ordnas O-ring-
en på nära håll – vid Höga kusten – nu är det dags för 
alla att vässa formen!

Text: Pia, Mats, Ludvig, Viktor och Alvin Nordin

▲  Grillfest sista kvällen på Kläppen  Foto: Johan Hertsbacka
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Orientering förr och nu med Åke Sund
NOK:s äldsta tävlingsorienterare är Åke Sund 
i Sidbäck, Pörtom. Han har nyss fyllt 81 år och 
håller sig i god form genom skogsarbete 6 – 7 
dagar i veckan. ”Men det blir bara till kl. 13 
om dagarna”, säger han. Vi får en pratstund 
hemma hos Åke och Ingrid en eftermiddag 

kring orientering förr och nu.

Åke deltog första gången i orientering för PSK i ett 
DM under 17 år. Han kunde endast orientera efter 
kompass och de mer erfarna orienterarna sprang 
längs stigar, som fanns på kartan och det ledde till 
Åkes första seger för de övriga irrade bort sig. Han 
anmäldes samma år till FSOM i Fiskars men blev sist 
p.g.a. en trasig kompass.

Ny start
Sedan blev det en lång paus på närmare tjugo år inn-
an Åke deltog i en tävling sista året i klassen H35 men 
då för NOK.  Orsaken till att han började orientera 
igen var en svår ryggskada. Hans högsta önskan då 
var att han åtminstone skulle komma på benen. Efter 
2 - 3 månaders sängläge rekommenderade läkaren 
att han skulle börja motionera för att stärka ryggen. 
Efter en försiktig start började han komma igång allt 
mera.

Tävlingen sista året i H35 var ett DM i spåroriente-
ring. Man skidade längs ett uppdraget skidspår och 
kontroller fanns runt skidspåret. När man kom till 
en kontroll skulle man med en nål sticka hål i kar-
tan på platsen för kontrollen samt dra med en färg-
penna över platsen. För varje millimeter man angett 
fel fick man ett tidstillägg på en minut. Många hade 
för bråttom och visste inte var de var när de kom till 
kontrollen. För Åke gick det bra och det blev medalj 
direkt. Spårorientering finns inte mera för det inbjöd 
till fusk. Nu fortsatte Åke med både sommar- och ski-
dorientering.

Enkla kartor
Kartorna på den tiden var detaljfattiga och inte så 
exakta. Många gånger var det fråga om grundkartor. 
Det enda sättet att säkert hitta en kontroll var genom 
kompasslöpning och stegräkning. Stegräkningen 
blev automatiserad så hjärnan fortsatte att räkna steg 
när man fortsatte mot en kontroll fast tankarna var på 
annat håll. I dag räknar ingen steg utom någon i de 
äldsta klasserna. Dagens kartor är så detaljerade att 
många orienterare springer helt utan kompass och 
orienterar i stället efter detaljerna på kartan.

Träningarna på 70-talet var ofta 10 – 12 kilometer 
långa på längsta banan för att idag vara 6 – 7 kilome-
ter. Ändå är det få som springer de längre banorna 
idag men orken är också därefter.

Från stiftklämma till emit
På alla tävlingar användes stiftklämmor, berättar Åke. 
Det fanns en stiftklämma på varje kontroll med vil-
ken man skulle stämpla i en viss ruta. Stiftklämmorna 
gav olika märken efter sig men de gav också möj-

▲  Åke Sund är NOK:s äldsta orienterare  

”Träningarna på 70-talet var 
ofta 10 – 12 kilometer långa på 

längsta banan för att idag vara 6 
– 7 kilometer”
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ligheter till fusk. Därför infördes i slutet på 90-talet 
emit-stämplingssystem. Alla måste skaffa sig en 
emitbricka som man har i handen hela tävlingen 
igenom och man stämplar på en emitenhet vid var-
je kontroll. Tiden noteras varje gång man stämplar 
och kontrollerna måste tas i rätt ordning. Det gör det 
omöjligt att ta kontrollerna i fel ordning och det går 
inte att fuska.

Talko
Inkomster skaffade sig föreningen tidigare främst 
genom skogsplantering.  När växthusarealerna växte 
började föreningen allt mera ha talko för att dra ut 
plantor och förtjänade på det viset en nätt slant till 
föreningskassan. Pengar behövdes bl.a. till bussre-
sor till tävlingarna och ibland taxiresor 
med Odo Yrjans och Brage Ketola. 
Under resorna var det god samman-
hållning och diskussionerna var livliga 
efter tävlingarna.

Tränartiden
Åke och Ingrid fick tre barn: Hans, 
Bo-Göran och Therese. Under se-
nare delen av 70-talet började Åke 
träna dem och deras kompis Kim 
Svarvar. Åkes motto var att en bra 
orienterare ska också vara på topp 
i 1500 meters lopp på bana. Hans 
blev bl.a. FSOM-mästare i H21 i 
början på 80-talet. Varje vecka hade 
Åke kontakt med förbundstränaren 
Totte Smedslund. Idag tävlings-
orienterar Bo-Göran och Therese 
medan Hans har slutat för många 
år sedan.

Åke deltog under många år i 
O-ringen med en hel grupp från 
NOK. Också numera reser grup-
per från NOK till O-ringen som är 
en mastodont orienteringsvecka.

Få tävlingar numera
Nuförtiden deltar Åke i 3 - 4 täv-
lingar i året. Det är vaderna som 
krånglar och vill krampa p.g.a. 
dålig blodcirkulation. Skidorien-
tering skulle han gärna delta i 
men vintrarna är så snöfattiga 
numera så antalet skidkilo-
meter blir mindre för varje år. 
Skogsarbete ska han fortsätta 
med så länge han orkar. Till sist 
hämtar han en kasse full med medal-

▲  Handritad karta (Levi Westö) från 1950, Sidbäck Pörtom

jer och priser av olika slag. Någon prisjägare har Åke 
aldrig varit. Samtalet lider mot sitt slut och Ingrid bju-
der på gott kaffe med dopp.

 
 
 
 
 
 
 
   Text och foto: Sven Backlund   

”Till sist hämtar han en kasse 
full med medaljer och priser av 

olika slag.”
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Skogsvårdsföreningen Österbotten  •  Nybrovägen 7 A 4  •  64200 NÄRPES
www.svf.fi  •  fornamn.efternamn@svf.fi  • 010 581 8400

Med skogsvårdsföreningens app ”Heimskogen” kan du som 
medlem få din skogsbruksplan synlig i  telefon eller på läsplat-
tan. 

I appen kan du enkelt växla mellan olika kartvyer och få figur-
visa uppgifter. De ser fastighetsråar, var du är och i efterhand 
kan du också se spår på kartan var du gått. 

GÖR SÅHÄR!
Har du en skogsbruksplan via skogsvårdsföreningen kan du 
ladda ner appen ”Heimskogen” kostnadsfritt från appbu-
tiken.  Begär en personlig aktiveringskod från oss genom att 
skicka epost till members@svf.fi

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

VILSE I DIN SKOG?
-Heimskogen hjälper
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Viktor trivs på cykel och med karta i krävande terräng

▲  Viktor Nordin gillar att bo på landet

12-åriga Viktor Nordin bor i Ståbacka med 
mamma, pappa och två bröder. Han är en 
glad femteklassist som håller på med många 
idrottsformer. På vintern skidar han mycket 
och sommartid orienterar han mest. På som-
maren och hösten springer han också lång-
lopp. Slalom är också ett stort intresse så re-
sorna till Parra och Vuokatti är många. Han 
tycker om att vara utomhus och röra på sig. 
Som person är han pratsam och tycker om att 

vara med kompisar.

Viktor kom med i orienteringen genom att hans far-
far tog med honom och storebror Ludvig på en ju-
niorträning för ca fem år sedan. Bröderna tyckte att 
det var roligt och ville därför fortsätta. Den gången 
sprang Viktor en RR-bana och han tyckte om att vara i 
skogen och leta kontroller. Han berättar att bröderna 
Nordin brukar vara ofta i skogen också där hemma. 
Viktor är ofta med i jordbruket med pappa och farfar.

Det roligaste i orientering tycker Viktor är att han får 
göra egna vägval och inte behöver följa ett färdigt 

spår. Han tycker om karg terräng med ganska myck-
et stigar. Ris och buskar gillar han däremot inte. Det 
skall vara lättframkomlig terräng. Kompassen använ-
der han väldigt sällan. Han orienterar i stället enligt 
detaljerna på kartan. Han lärde sig tidigt att titta på 
kartan. Därför är TR-banan i 12-årsklassen ingenting 
som Viktor gillar. Det skall vara en riktig bana, tyck-
er han. Viktors styrkor är löpningen. Han vill bli ännu 
bättre på att läsa detaljerna på kartan. Det blir ibland 
små omvägar. Han tycker också att han kunde börja 
använda kompassen oftare.

Viktors finaste orienteringsminne är från senaste som-
mar i Rörbäcksnäs i Sälen-skogarna. Han blev tredje 
i en cykelorienteringstävling. Han kommer ihåg täv-
lingen, eftersom han presterade bra och det fanns 
många stigar. Här hemma har vi bara gamla traktor-
vägar, tycker han. Där fanns det kurvor, ”hoppor”, 
stup och stenar. Han gillar alltså krävande terräng i 
cykelorientering. Utmaningen är att man hastigt kan 
cykla fel då det finns så många stigar. Överlag håller 
Viktor på med orientering och andra idrottsformer 
för att få bra kondition och bli stark. Cykelorientering 
är den gren inom orienteringen som han vill satsa 
mest på.
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▲  Viktor Nordin gillar skog, snö och sjöliv

Under våren kommer familjen Nordin och några an-
dra av föreningens orienterare att åka på läger till 
Solvalla. Viktor tycker att Närpes OK är en bra fören-
ing. Han tycker speciellt mycket om gemensamma 
resor och läger. Närpes OK är enligt Viktor en öppen 
förening där alla får vara med. Han upplever att det 
inte finns något krav att man alltid måste delta. Ju-
niororienteringen inom föreningen är bra. Han tyck-
er att ledarna är bra på att förklara. Hinderbanor är 
något som Viktor gillar så Wolfrace finns i tankarna. 
Hans stora framtida mål är att bli världsmästare i sla-
lomdisciplinen freestyle. Drömmen är att kunna flytta 
till Lappland.  

Undertecknad önskar Viktor och andra juni-
orer lycka till med orienteringen! Ni är fören-
ingens framtid.

  Text: Sara Hertsbacka
Foton: familjen Nordin
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1. Kolla på nok.fi eller i Sydin var veckans Torsdagsträff arrangeras. Du hittar till platsen genom att följa röd-vita 
skärmar från vägvisningen. Fri starttid kl. 18.00-19.00. 

2. Välj den bana du vill springa.

3. Anmäl dig till funktionären.

4. Om du inte har en egen Emitbricka att stämpla med på kontrollerna, får du låna en av arrangören. 

5. Startstämpla genom att hålla ner Emitbrickan i startenheten i ca 5 sekunder. Tidtagningen börjar då du lyfter 
upp brickan ur startenheten. 

6. Stämpla vid varje kontroll genom att lägga ner Emitbrickan i stämplingsenheten. Du måste ta kontrollerna i 
rätt nummerordning. 

7. Stämpla till sist i målenheten. Tidtagningen slutar då. 

8. Ge Emitbrickan till funktionären, som ger dig sluttiden och en lapp med dina sträcktider. Kom ihåg att alltid 
anmäla dig till funktionären efter att du kommit i mål, även om du inte hittat alla kontroller eller vill ha din tid. 

9. Resultaten från Torsdagstäffen hittar du på Närpes OK:s webbsida: http://nok.fi

Verksamhetsplan

Så här går du tillväga på Torsdagsträffen

NOK info 2017

År 2017 blir Närpes OK:s 60:e verksamhetsår. Arrangemang under året kommer att bli Sprint-DM samt det årli-
gen återkommande Tjejmilen i slutet av juni. I övrigt kommer verksamheten att fortsätta enligt tidigare modell 
med träningar, tävlingar, talkon, läger och föreningsgemenskap. 

Även i år skall vi vara en I klass förening med stabil ekonomi och god likviditet. Tävlingsverksamheten omfattar 
deltagande i individuella tävlingar och stafetter från VM och FM-nivå till nationella tävlingar i både orientering, 
skidorientering och cykelorientering. Klubben skall stöda och ge möjlighet för elitsatsning men även bedriva 
nybörjar verksamhet och motionsorientering. 

Klubbens varumärke kommer att vara god gemenskap, talkoanda och tävlingsanda.

Arrangemang
• 300 deltagare på årets Tjejmilen. 
• Sprint-DM

Tränings och Tävlingsverksamhet
• Två herrlag i Jukola och fyra damlag i Venla.
• Arrangera en skärmkupp i samarbete med finska 
grannföreningar och en torsdagsträff per vecka un-
der sommaren. 
• Arrangera en kombinerad löpning/skidning och cir-
kelträning per vecka samt en träningsdag per månad 
under vintern. En löpträning per vecka i Vasatrakten. 
Skidorienteringsträning om snö finns. 
• Arrangera ett läger på våren för medlemmar. 
• Arrangera nybörjarorientering en kväll i veckan 

samt ett läger på sommaren. 
• Arrangera byastafetten Vårsprätten på Kristihim-
melsfärdsdagen.
• Deltagande i 25-manna på hösten som avslutnings-
resa.

Kartor
• Uppdatering av Västkusten kartan i Nämpnäs.

Övrigt
• Utgivning av Tidningen Orienteraren till Påsk.
• Växthustömningstalko. Ett kvällstalko på sommaren 
och ett dagstalko på hösten.
• Eventuellt övriga talkon.
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Så här går du tillväga på Torsdagsträffen

Datum Plats    Arrangör   Övrigt 

April

Maj

Juni

Juli

Torsdagsträffen 2017

20.4  Vargberget (junior)  Svedström  
27.4  Högåsen (junior)  Häggkvist/Svarvar  Långa avstånd

4.5  Svartbäcken (junior)   Smeds K&H   Gaffling
11.5  Tjärlax    Norrgrann   Kurv
18.5  Norrnäs (junior)   Forsén   

1.6  Nämpnäs   Halonen   Skärmkuppen
8.6  Sidbäck (junior)   Sund    Gemensam start
15.6  Svartbäcken (junior)  Grahn  
22.6  Vargberget   Sandgren   Avslutning 
29.6  Bäckliden   Perus    Slingor

6.7  Valsberget   Mylläri  
13.7  Nämpnäs   Sandelin  
27.7  Tjärlax    Smeds C&M   Korridor

3.8  Bäckliden   Hertsbacka  
10.8  Vargberget   Langels   Skärmkuppen
17.8  Sidbäck   Haka    Kompass
24.8  Högåsen   Norrgrann  
31.8  Vargberget   Nordin   Dag och natt 

7.9  Mosedal   Norrgrann

Augusti

September

Datum Plats    Arrangör  Program 

Mars

April

Juni

Juli

Teknikträningar 2017

22.3  Närpes, Mosedal  Smeds/Norrgrann Sprint-Cup del 1
24-26.3 Solvalla      Läger
29.3  Kristinesstad      Sprint-Cup del 2

5.4  Jurva       Sprint-Cup del 3
12.4  Teuva       Sprint-Cup del 4
19.4  Kauhajoki      Sprint-Cup Final
25.4  Tjärlax    Norrgrann  50 kontroller

11.5  Skolorna i Närpes     World Orienteering Day

28.6  Mosedal      Tjejmilen

5.7  Vargberget   Backlund  Karvamossloppet

Maj
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Datum  Tävling    Plats  
1.4   Billnäs medeldistans   Karis  
8.4   Kevätyönviesti    Åbo
9.4   Narionell    Raumo
14.4   Skärgårdsträffen   Pargas
15.4   Ankkurirastit    Angelniemi
16.4   Silja-Rastit    Pemar
22-23.4   Finnspring    Lieto
29-30.4   Nationell    Lappo

6.5   Långdistans DM   Kristinestad
12.5   Medeldistans DM   Malax
13.5   Nationell    Jurva
21.5   Medeldistans FM G1   Kangasala
21.5   Medeldistans FM G2   Alavus
25.5   Vårsprätten    Meddelas senare
27.5   Stafett DM    Solf

4.6   Lakeuden viesti   Seinäjoki
10.6   Nationell    Kronoby
17-18-6  Venla & Jukola    Joensuu

1.7   Nationell    Kronoby
4.7   Ekorrstigsfinalen    Kronoby
8-9.7   Gotska 2-dagars   Gotland
11-13.7   Gotska 3-dagars   Gotland
10-15.7   Fin-5     Tammerfors
20-22.7   Kvarkenträffen    Korsholm, Vasa och Malax
23-28.7   O-ringen    Värmland
25-30.7   Kainuun Rastiviikko   Kuhmo

4-5.8   Nationell    Kankanpää
6.8   Nationell    Nykarleby
11-13.8   FSOM     Pedersöre
19.8   Nuorten Jukola   Borgå
26.8   Sprint DM    Närpes

2-3.9   Långdistans FM G1   Lapua
2-3.9   Långdistans FM G2   Alajärvi
8.9   Natt DM    Korsholm
16.9   Stafett FM G1    Esbo
16.9   Stafett FM G2    Hyvinge
17.9   Sprint FM    Helsingfors
22-23.9   Natt FM    Laihela
 
1.10   Oravatonni    Mynämäki
7.10   25-manna    Tumba/Tullinge
14.10   Ultralång FM    Loima
21.10   Halikko-viesti    Angelniemi
28.10   Jämi Suunnistusmaraton  Jämijärvi

K
lip

p
 u

t 
o

ch
 s

p
ar

a!

Tävlingskalendern 2017

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober
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Mera info på www.nok.fi

Datum Plats

11.5 
15.5
23.5
1.6
31.7
10.8
17.8
22.8

Skärmkuppen är en cup för juniorer i åldern 7-16 år
från föreningarna Närpes OK, OK Kristina,
Kauhajoen Karhu och Teuvan Rivakka.

Cupen består av 8 träningstävlingar där de 5 bästa 
resultaten räknas ihop. Vinnaren i varje klass vinner 
ett litet penningspris. Alla deltagare belönas.
Anmälan klockan 18:00, start från 18:30.

Vargberget 
Högåsen
Svartbäcken
Dagsläger i Kauhajoki
Skärmkuppen i Kauhajoki
Skärmkuppen i Nämpnäs
Sidbäck
Norrnäs
Ekorrstigsfinalen på Högåsen
Högåsen
Vargberget, avslutning
Juniorläger

21.4
28.4
12.5
15.5
19.5
26.5
2.6
9.6
12.6
16.6
23.6
1-2.7

Datum PlatsGrupper 2017:

Ekorrgruppen 7-9 år
- 2008-2010 födda
- Nybörjar- och fortsättningsgrupp
- Vi lär oss grunderna i orientering och de vanligaste 
karttecknen

Kompassgruppen 10-11 år
- 2006-2007 födda
- Har full koll på karttecknen och bekantar oss med 
kompassen
- Tränar övergången från RR-banor till vanliga banor

Teknikgruppen 12-13 år
- 2004-2005 födda
- Tränar på orienterings- och löpteknik i skog och 
mark
- Springer vanliga banor

Vi samlas klockan 18:00 på torsdagar!

Juniororientering 2017

Dra åt skogen - ORIENTERA!

Skärmkuppen 2017

Kauhajoki
Teuva
Kristinestad
Närpes
Teuva
Närpes
Kauhajoki
Kristinestad
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STYRELSEN
Christoffer Smeds, ordförande 050 3310905
Johan Hertsbacka, viceordförande 040 5907773
Suppleant Maria Sund  040 8604142
Karl – Gustav Norrgrann  0400 163122 
Suppleant Kenneth Smeds  050 3227093
Susanne Sandelin   050 5549471 
Suppleant Pia Nordin  040 5611264
Jens Perus   050 5884866 
Suppleant Hans-Erik Antfolk 050 0362488
Malin Haka   050 3421909
Suppleant Ann-Christine Häggkvist 050 5946941
Edd Grahn   050 4089121
Suppleant Anette Langels  040 8614276 
Annelie Glasberg, sekreterare 050 3772997
Maria Halonen, kassör  040 5273156

Närpes OK:s funktionärer 2017

MATERIALFÖRVALTARE
Lars Sandgren   

NYHETSANSVARIG
Annelie Glasberg 

STATISTIKANSVARIG
Mats Svedström  

MEDALJSTATISTIK OCH 
STIPENDIEUTRÄKNING
Sven Backlund  

TÄVLINGSANMÄLARE
Pernilla Backlund 

TRÄNINGSRESULTAT
Bror-Gustav Bärdén  

KARTUTSKRIFTER
Johan Hertsbacka  

INTRANET OCH WEBMASTER
Christoffer Smeds  
Patrik Backlund 

FOTOALBUM
Annelie Glasberg  

URKLIPPSBOKEN
Karl–Gustav Hertsbacka 

VERKSAMHETSGRANSKARE
Matts Kronman    
Suppleant Jonny Ehrs

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN
Karl – Gustav Norrgrann  
Viljam Grahn 
Heidi Smeds
Mats Nordin 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN
Kenneth Smeds    
Björn Forsén
Malin Haka 

VARGBERGETS FRITIDSCENTRUM
Karl–Gustav Norrgrann    
Suppleant Håkan Nissén 
Robert Kuuttinen     
Suppleant Edd Grahn 
Bror-Gustav Bärdén    
Suppleant Lars Sandgren 

BUFFÉKOMMITTÉN
Susanne Sandelin 
Karl-Gustav Norrgrann

KARTKOMMITTÉN
Mats Svedström
Johan Hertsbacka 
Karl – Gustav Norrgrann
Kenneth Smeds
Eskil Grahn

TIDNINGSKOMMITTÉN
Mia Smeds
Johanna Svedström – Söderman
Sara Hertsbacka
Johan Hertsbacka 
Emma Buss

NYBÖRJARKOMMITTÉN
Malin Haka
Heidi Smeds 
Malin Blomberg
Caroline Sandelin

TJEJMILENKOMMITTÉN
Mia Smeds
Björn Forsén
Sandra Sved
Annelie Glasberg

MATERIALFÖRVALTARE
Lars Sandgren

NYHETSANSVARIG
Annelie Glasberg 

▲  Styrelsen fr. v. Hans-Erik Antfolk, Annelie Glasberg, Christoffer Smeds, Susanne Sandelin, Edd Grahn, Karl-Gustav Norrgrann, Maria Halo-
nen, Jens Perus, Maria Sund, Johan Hertsbacka och Ann-Christine Häggkvist. På bilden saknas Malin Haka, Kenneth Smeds, Pia Nordin och 
Anette Langels.
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NÄRPES

Ny besiktningsstation 
öppnad i Övermark

i anslutning till Röös Verkstad Kb
Vi besiktar alla fordon under 3500 kg

Pris från 45 €
Boka tid via nätet, 

ring eller skicka e-post
www.cpt.fi • info@cpt.fi

050-307 8098

Källmossvägen 109, Övermark
Ab CPT Besiktning-Katsastus Oy
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Juniorlägret 2016
Lägret hölls 9-10.6. 21 juniorer och ett tiotal orienteringsledare stortrivdes i skogarna på 

Vargberget och i Svartbäcken. Foto: Emma Buss
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Juniorlägret 2016
Lägret hölls 9-10.6. 21 juniorer och ett tiotal orienteringsledare stortrivdes i skogarna på 

Vargberget och i Svartbäcken. Foto: Emma Buss
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FSO:s juniorläger på Solvalla

En fredag förmiddag samlades vi på busstationen 
i Näsby. Vi påbörjade resan ner till Solvalla med 
matpaus i Björneborg och kaffepaus i Forssa. Då vi 
anlände till Solvalla och vi hade fått våra nycklar till 
rummen, bytte vi om och for ut på en bana. Den gick 
bra trots att vi inte hade orienterat på länge. Efter 
maten var det dags för följande träning, som inne-
bar labyrintorientering i den stora arenahallen. Det 
fanns sju olika banor med snabba beslut om vägval 
och kontrollernas placering. Nästan alla fick någon 
bana underkänd vilket tydde på att kartläsningen be-
höver övas. På lördag morgon var det tidig väckning 
och efter frukosten packades Närpesbussen full med 
andra deltagare på lägret. Vi styrde färden mot Kasa-
berget i Grankulla.

Varierande teknikträning
Där hade vi en tredelad orientering framför oss. Vi 
började med korridororientering, som vi trodde skul-
le vara svårare än det var. Vi hade hela tiden koll på 
kartan och visste var vi befann oss. Träningen fortsat-
te med stjärnorientering på samma område. Den var 
också rolig. Sista momentet var en bana, som bestod 
av kontrollplock. Efter denna tvåtimmars träning var 
vi nöjda att återvända till Solvalla för mat och dusch. 
Eftermiddagen startade med en lektion där Ida-Ma-
rie Skogvik berättade om hur vi kan undvika skador 
och att hålla oss friska. 

På dagens andra träning gick bussfärden längs en 
smal, backig och isig skogsväg. Det var en liten ut-
maning vilket orsakade lite rädsla bland föräldrarna 
i bussen då den började halka och slira. Vår duktige 
chaufför Hans-Erik klarade uppgiften galant. Träning-
en bestod av en kortare eller längre bana uppe på 
bergen. Den snöiga terrängen gjorde kartläsningen 
till en extra utmaning och alla lyckades inte med felfri 
orientering. Alla tog sig dock i mål och fick sina irrfär-
der utredda. 

Matens betydelse för idrottare
Kvällsprogrammet bestod av en lektion om matens 
betydelse för en idrottare. Den hölls av näringste-
rapeut Nina Westerback som pratade om hur vi ska 
äta för att inte få problem med hälsan. Hon lärde oss 
vad riktig mat eller ”tosi-ruoka” är. Efter denna lek-
tion gick barnen till arenan för bollspel och styrke-
träning samt muskelvård. Föräldrarna fortsatte med 
att lära sig att planera olika träningar och banor för 
barn. Denna intensiva dag närmade sig sitt slut och 
vi somnade ovaggade. 

Sprintorientering i huvudstaden
På söndagen hade vi ett spännande äventyr framför 
oss. Vi började dagen med en lektion i sprintoriente-
ring. Vi for med bussen in till centrala Helsingfors för 

▲  Fr. v. Johanna Häggkvist, Ellinor Halonen, Minea Antfolk och Ludvig Nordin orienterade vid domkyrkan
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att öva sprintorientering i praktiken. Vi sprang 
runt domkyrkan, Senatstorget, presidentens 
slott och ortodoxa kyrkan. I början trodde vi att 
det skulle vara svårt med så många gator och 
byggnader, men i slutet visade det sig att det 
mest bara var roligt och inte så svårt. Det var 
precis som om vi skulle ha orienterat var som 
helst bara att det var lite större och mera trafik. 

Lägret avslutades och vi satte oss glada och 
nöjda i bussen hemåt. Vi som deltog i lägret 
från NOK var Ludvig, Minéa, Johanna och El-
linor med föräldrar. Ledare för lägret var Kris-
tian Forsell, Tarja Krum, Ida-Marie Skogvik 
och Christoffer Melin. Det var ett lärorikt och 
roligt läger. Följande läger är på Norrvalla i 
juli och det åker vi gärna på. Vi rekommen-
derar nästa läger för alla andra NOK-juniorer 
också. 

Text och foto: Ellinor och Maria Halonen

Övermark, Närpes
044-3401281 (Dan)   0400-931151 (Albin)

▲  Fr. v. Ellinor Halonen, Hans-Erik Antfolk, Johanna Häggkvist och Minea Antfolk

”Vi sprang runt domkyrkan, 
Senatstorget, presidentens 

slott och ortodoxa kyrkan.”
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Orienteringsskytte VM

Sommaren 2016 blev jag uttagen till oriente-
ringsskytte-VM i Tjeckien. 6 damer och 10 
herrar deltog från Finland i tävlingarna. Ut-
tagningen skedde efter FM-tävlingarna i Vim-

peli, sprint och masstart som var i maj. 

Det krävs lite förberedelse när man skall resa med 
ett gevär. Det skulle ordnas med ett separat pass för 
bössan från polisen och en vapenlåda i aluminium 
enligt bestämda mått. Största antalet deltagare kom 
från Finland, Sverige, Danmark och Tjeckien. Resan 
mot Tjeckien började torsdagen den 30 juni med 
samling i Jalasjärvi för samkörning till Hämeenlinna 
där vi övernattade på brigaden, eftersom många av 
deltagarna hör till det militära. 

Fredag 1.7 var det tidig väckning för att fortsätta 
resan till Vanda flygfält och morgonflyget mot Prag. 
När vi kom till Prag väntade en lång väntan innan vi 
alla hade varit igenom olika kontroller på flygfältet. 
Från Prag körde vi med hyrbilar till Jáchymov där täv-
lingarna skulle ske. Jáchymov ligger nära den tyska 
gränsen. 

Lördag 2.7 var första hela dagen i Tjeckien. Under 
den här dagen besökte vi tävlingsområdet. Där kun-
de vi provskjuta på de tavlor, som skulle användas 
under tävlingarna. Vi hann även med en ”modello-
rienteringsträning”, som tävlingsarrangörerna ord-
nat för att vi skulle kunna bekanta oss med den tjeck-
iska terrängen som består av betydligt mer backar än 
vi har hemma. På kvällen var det öppningsceremoni 
och diverse praktiska saker, som gicks igenom. 

Söndag 3.7 var första tävlingsdagen och det var 
sprintdistans. Det går till nästan som i en vanlig orien-
teringstävling. Man startar och springer en bana, 
kommer in till skyttebanan och tar sitt gevär från va-
penställningen som är på skjutbanan för att sedan 
skjuta fem skott liggande, lägger tillbaka geväret på 
sin plats och springer en orienterings runda till för att 

▲  Fr. v. Johanna von Frenckell och Caroline Sandelin med sina VM-medaljer
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sedan komma och skjuta fem skott stående efter det 
springer man i mål. Resultatet blev en nionde plats 
och banans längd var 3,5 kilometer. 

Måndag 4.7 var det dags för klassisk distans. Där 
startar man också med karta i hand men ingen bana 
finns inritad. I stället är det punkter i skogen, som 
skall prickas in på kartan med en nål. Punkten som 
skulle prickas in kunde vara exakt på den plats där 
man var, men också ett par hundra meter bort från 
platsen där man stod. Om man prickade in fel fick 
man tidstillägg, som var en minut för varje fel prick-
ad millimeter. Banan var snitslad med band mellan 
de olika punkterna som skulle prickas in. När denna 
del var över väntade en helt vanlig orienteringsba-
na dock med betydligt flera backar än vad vi är vana 
med. Orienteringen följdes sedan upp med tio lig-
gande skott på skjutbanan. Efter det fortsatte en kort 
orienterings runda och sedan blev 
det tio skott stående och efter det 
var det bara att springa i mål. Den här 
dagen blev det stora kast i resultat-
listorna, eftersom man lätt kunde få 
extra minuter under orienteringsrun-
dan där man prickade i kontrollerna 
och varje bom i skyttet gav dessutom 
två minuters tidstillägg. Resultatet 
blev en elfte plats och banans längd 
var 6,3 kilometer vanlig orientering 
plus en 4 kilometers runda att pricka 
i kontrollerna på. 

Tisdag 5.7 var både sista tävlingsda-
gen och dagen då vi for hem. Den 
här dagen tävlade vi i parstafett. Det 
går ut på att man är två personer i 
ett lag. Den som startar i laget börjar 
med att springa en orienteringsba-
na, kommer sedan in till skytteba-
nan och skjuter fem skott liggande, 
springer eventuella straffrundor och 
fortsätter sedan på en ny oriente-
ringsrunda. Innan den första löparen 
växlar över till nästa löpare skjuter 
den fem skott stående och spring-
er därefter eventuella straffrundor. 
Den andra löparen springer också 
på samma sätt. Denna gång lycka-
des både jag och min lagkamrat Jo-
hanna von Frenckell bra och tog en 
andra plats, endast några sekunder 
från första platsen. Resultatet blev 
en andra plats och banans längd var 
fem kilometer. 

Terrängen i Tjeckien var betydligt mera kuperad, 
med högre och brantare berg, än vad vi är vana med 
i Finland. Skogen var för det mesta lövskog eller så 
var det ängar.

Direkt efter att vi hade kommit i mål och varit på pris-
utdelningen var det bara att packa ihop och bege 
oss mot Prag för att sedan flyga hem på kvällsnatten.

Text och foto: Caroline Sandelin

▲  Karta

”Denna gång lyckades både jag och 
min lagkamrat Johanna von Frenck-
ell bra och tog en andra plats, endast 
några sekunder från första platsen.”



32 Orienteraren 1/2016



33Orienteraren 1/2016

VI HAR ÖPPET MÅN-FRE 9.00-17.00. LÖ STÄNGT

SYNCENTERNÄRPES
NÄRPESVÄGEN 14 64200 NÄRPES TEL(06)2241138 www.nygardsoptik.fi

ANVÄNDER DU KONTAKTLINSER
NÄR DU IDROTTAR ?
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www.servitrade.fi

City Dental påväg

Kontaktuppgifter:
Närpesvägen 16 H 
Mittistan, våning 3
64200 Närpes
info@citydental.fi

Tandläkare
VERONICA LINDQVIST

TANDKLINIK
HAMMASKLINIKKACity Dental

Vi erbjuder bl.a. följande:
• Undersökning

• Tandröntgen

• Tandutdragning

• Parodontologisk                                 

behandling

• Fyllningar

• Rotbehandling

• Bettfysiologisk                                      

behandling

• Bettskena

• Protetisk behandling

Citydental - tandläkare i Närpes
CityDental är en nyöppnad tandklinik i centrum av Närpes. I nya fräscha utrymmen 
och med den senaste tekniken tar vi hand om Dina tänder. Vi erbjuder Dig en pro-
fessionell tandvård i en lugn miljö. Det är viktigt för oss att Du ska känna Dig trygg 
under besöket. Vi vill ge alla en kvalitativt god och professionell tandvård, som ska 
vara centralt belägen, lättillgänglig och i en trygg miljö.

Boka tandläkare:
Du kan i lugn och ro planera 
och boka ditt besök via vår 
internetbokning eller om 
du hellre vill ringa, så tar vi 
gärna mot ditt samtal varda-
gar kl. 9-15. Vi erbjuder även 
kvällsmottagning.
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T I D S B O K N I N G  •  0 4 5 - 6 0 5  4 7  4 8  •  W W W. C I T Y D E N TA L . F I Kontaktuppgifter:
Närpesvägen 16 H 
Mittistan, våning 3
64200 Närpes
info@citydental.fi

Tandläkare
VERONICA LINDQVIST

TANDKLINIK
HAMMASKLINIKKACity Dental

Vi erbjuder bl.a. följande:
• Undersökning

• Tandröntgen

• Tandutdragning

• Parodontologisk                                 

behandling

• Fyllningar

• Rotbehandling

• Bettfysiologisk                                      

behandling

• Bettskena

• Protetisk behandling

Citydental - tandläkare i Närpes
CityDental är en nyöppnad tandklinik i centrum av Närpes. I nya fräscha utrymmen 
och med den senaste tekniken tar vi hand om Dina tänder. Vi erbjuder Dig en pro-
fessionell tandvård i en lugn miljö. Det är viktigt för oss att Du ska känna Dig trygg 
under besöket. Vi vill ge alla en kvalitativt god och professionell tandvård, som ska 
vara centralt belägen, lättillgänglig och i en trygg miljö.

Boka tandläkare:
Du kan i lugn och ro planera 
och boka ditt besök via vår 
internetbokning eller om 
du hellre vill ringa, så tar vi 
gärna mot ditt samtal varda-
gar kl. 9-15. Vi erbjuder även 
kvällsmottagning.

T I D S B O K N I N G  •  0 4 5 - 6 0 5  4 7  4 8  •  W W W. C I T Y D E N TA L . F I

Närpesvägen 16 H
(Mittistan)
64200 Närpes

Tidsbokning - Ajanvaraus:
www.citydental.fi
045-605 47 48 
(vardagar/arkisin kl. 8–16) 

Tandläkare 
Hammaslääkäri
VERONICA LINDQVIST

Tandläkare - Hammaslääkäri
VERONICA LINDQVIST

Närpesvägen 16 H (Mittistan)
64200 Närpes

Tidsbokning - Ajanvaraus:
www.citydental.fi

045-605 47 48
(vardagar/arkisin kl. 8-16)
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Sista säkra
Orienteringshoroskop
Hetsarens stjärntecken: ta det lugnt i starten, det 
finns stress så det räcker åt alla.

Spurtarens stjärntecken: dra nytta av din omgivning, 
din tid kommer

Chansarens stjärntecken: kör hårt. Nån gång lyckas 
du. Kanske. 

Gubbvadens stjärntecken: golfklass. Ni kör alla med 
handicap.

Vinnarens stjärntecken: Du är på väg att bli ett eget 
stjärntecken på orienteringshimlen

Sprintorienterarens stjärntecken: Runda Stockman 
om det pågår ”galna dagar”. Att dra rakt igenom kan få 
ödesdigra följder.  

Kontrakursens stjärntecken: Det är inte dethär som 
menas med ”självvald väg i okänd mark” och det är en då-
lig form av eget vägval.

Den förnöjsammes stjärntecken: Du räknar inte seg-
rar, det räcker med upplevelsen.

Ständige bommarens stjärntecken: största tävlings-
klassen, räkna med hård konkurrens om att vara värst.

Källa: kartbosse.se

Du vet att du är en orienterare om ...

...du kan rabbla upp din EMIT-nummer i sömnen 
trots att du kan ha svårt att komma ihåg din tele-
fonnummer.

...det pinsammaste som kan hända är att du kör vil-
se på väg till en tävling.

...ditt femåriga barnbarn ritar en orienteringskarta 
till dig som födelsedagskort.

...dina barn har lärt sig karttecknen innan de har 
lärt sig bokstäverna i alfabetet.

...alla t-skjortor du äger är suvenirer från olika 
orienteringsevenemang.

...du dekorerar julgranen med små minioriente-
ringsskärmar.

...det är helt okej att springa med håliga skor, så 
länge sulan är hel.

...du tvingas försäkra andra om att du inte varit i 
knivslagsmål, blivit riven av en katt eller haft vilt 
sex förra helgen...utan att du bara varit och orien-
terat.

...du kan diskutera vägval i två timmar från en täv-
ling som tog en timme att springa.

...din bästa vän inte längre anser dig vara galen och 
du har också lyckats övertala ett par kompisar att 
joina dig på kärr- och hyggeslöpning.

▲  Yttermarkeleverna deltog i World Orienteering Day 2016 då över 250 000 orienteringsprestationer registrerades på en och 
samma dag över hela världen. Årets evenemang infaller 24.5.2017. Foto: Mats Svedström

Världsrekord
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 he je no bra ti ha
na på huve tå man e
såde gambel som 
 tu farbrorn.

jo, å e je bra ti
ha na I huve tå
man e såde ong
som tu...

papp, tu säir ju allti åt me ti lägg na 
på huve tå jag gar ut. men du har 
aldri na på de sjölv. men nu för-
står jag. E hjölper int na ti lägg na 
på huve om man it har na i a...

farbrorn.com

hänt i byjin

Årets finaste TC och årets mest 
karaktärsuppbyggande TC

▲  Medeldistans DM i Nykarleby 
▲  Jukola och Venla i Villmanstrand  

Av Charles Söderman

Foto: Annelie Glasberg
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60
Närpes OK 60 år
Närpes OK är nu inne på sitt 60:e verksam-
hetsår och detta firades i två omgångar un-
der hösten 2016. Först hölls en jubileumsfest 
för föreningens vuxna medlemmar i oktober 
och i november hölls sedan en avslutningsfest 
för de yngre medlemmarna. Jubileumsfesten 
ägde rum på Pörtom lokalen och ordförande 
Christoffer Smeds hälsade alla varmt välkom-
na till en kväll med mat, dryck, program och 
dans som avslutning. Som en glad överrask-
ning visades en inspelning på storbildsskärm 
där ingen mindre än världsmästaren Mårten 
Boström skickade en hälsning till jubilaren 

Närpes OK från Kinesiska muren.

Under de 60 verksamhetsåren har föreningen haft 
många olika tävlings- och träningskläder, vissa mer 
bekväma och färgglada än andra. Ett axplock av 
dessa visades upp under en modevisning. Den älds-
ta dräkten härstammar från 1970-talet, medan den 
nyaste dräkten, som visades upp, är från 2000-talets 
början. Modellerna fick endast fem minuter att för-
bereda sig, men detta räckte gott och väl då både 
manus och musik var uttänkta. Modellerna tog sitt 
uppdrag på fullaste allvar och medan en modell vi-
sade upp kläderna berättades kuriosa om just detta 
plagg. Före detta ordförande Björn Forsén tog oss 
sedan igenom de senaste 10 åren på en kvart. Det 
finns redan en tryckt historik över de första femtio 
åren, men en tilläggshistorik är på kommande.

Efter att festdeltagarna hade fått njuta av den goda 
maten och det trevliga sällskapet var det dags för 
premieringarna. Linnea Halonen fick motta fritids-
nämndens pris efter en säsong med flera framgångar 
och dessutom fina insatser i seniorklassen fastän hon 
normalt tävlar i 16-årsklassen. Tretton av klubbens 
seniorer och äldre juniorer fick stipendier uträknat 
från rankingen och mästerskapsmedaljer. Klubben 
uppvaktade också medlemmar, som fyllt jämnt under 
året.  Dessutom avtackades Märta Backlund för de 
femton år hon har haft uppdraget, som klubbens kas-
sör. Hon har skött sitt uppdrag exemplariskt under 
alla dessa år och haft god kontakt med såväl ordfö-
rande, styrelse som klubbens medlemmar. 
 
Den sista programpunkten under jubileumsfesten 
var ”På spåret”. Två lag fick genom video och led-
trådar luska ut vart orienteraren var på väg och där-
efter följde frågor med mer eller mindre anknytning 
till platserna. Lagen fick även dofta på en våt strumpa 
och äta flera olika sorters korvar. Arrangörerna hade 
verkligen satt ner mycket tid och planering på detta 
roliga inslag! Jubileumsfesten fortsatte sedan natten 
lång med dans till tonerna av Tremolo. Mellan dan-
slåtarna kunde festdeltagarna också kolla in gamla 
kartor, fotoalbum och urklippsböcker. Jubileumsfes-
ten var lyckad och klubben kommer att fortsätta sin 
verksamhet i många år framöver.

Juniorernas avslutningsfest, som arrangerades någ-
ra veckor efter jubileumsfesten lockade över 100 
barn och föräldrar. Kvällen på Fagerö inleddes med 
en diger pizza- och glassbuffé och avslutades med 
prisutdelning. Alla barn som deltagit i juniororiente-
ringen under sommaren 2016 belönades med varsin 

pokal. Juniorerna har under säsongen 
också samlat poäng genom att delta 
i träningar och tävlingar och fick fina 
produktpriser, som belöning för detta. 
Årets nybörjare 2016 blev Linus Lang-
els och Hanna Sand fick årets Intres-
sepokal. De snabbfotade tjejerna El-
linor Halonen och Johanna Häggqvist 
valdes till Årets juniorer.

Text: Johanna Svedström-Söderman 
och Annelie Glasberg

▲  Modevisning  Foto: Annelie Glasberg
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RENHÅLLNINGSBILAR 
SALES  Glenn Spåra 
& 0400-662 391

SLÄPVAGNAR & PÅBYGGNADER 
SALES  Simo Isohanni & 0400-378 855
SALES  Kent Borg & 040-4875 927

www.ntm.fi

Framtid redan nu!

Andelslaget Närpes Grönsaker, Kristinestadsvägen 375, 
64200 Närpes. Tfn. 020 1160 600

www.narpesgronsaker.fi

- TRADITIONER SKAPAR VINNARE -
NÄRPES GRÖNSAKER 60 ÅR

Möjlighet att hyra utrymmen för er privata fest, möte eller konferens! 
Kontakta oss på Tel. 040 016 9645 • info@fagero.fi • www.fagero.fi

3.6   Fagerö Festival
  One Desire, Bastupojkarna och Lasse Eriksson Band

24.6  Midsommardans 
  San Marino & Linda och Gents

12.7  Barnfest
  Mästerkatten och Apan Anders

15.7  Grisfest
  Nya Vikingarna och Fernandoz

12.8  Fagerö Rockabilly
  Svenne Rubins och John Lindbergs Trio

9.9   Fagerödans
  Black Jack och Tomas Fantz

30.9  Höstdans
  Matz Bladhs och Tommys

Sommardanser • Restaurang • Café • Pizzeria 
Simstrand • Småbåtshamn • Beachvolley • Minigolf

SOMMAREN 2017SOMMAREN 2017

Välkomna också på
Skärgårdsloppis 29.7-2.8
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* Elinstalationer
* Nybyggen & Renoveringar

* Brandlarm / Larmsystem

Ring för snabb service !

40 ÅRS ERFARENHET

Nyheter från NB:
- Havrebröd
- Skivat havrebröd
- Skivat lantbröd
- Lantbatong

Nybrovägen 8 A, 64200 Närpes
Tel: 06-3474800 info@narpesbrod.com
Fax: 06-3474801 www.narpesbrod.com                         

& 06-8238 400

Koppla av, ät & drick gott!

www.hotelredgreen.fi

Välkommen till Närpes - besök oss på www.hotelredgreen.fi
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Yrkesfiskare och fritidsfiskare, se hit!
Vi saluför sjöfärdiga fiskenät, nätslingor,
telnar och monteringstillbehör till konkur-
renskraftiga priser.
Besök vår webbsida eller kom och bekanta
er med vårt sortiment!
På hemsidan hittas också uppgifter om vilka
erbjudanden som gäller.

www.tritonnets.fi
Gårdsbutiken
öppen enligt
överens-
kommelse

Einarsgården,
Nämpnäs-

vägen 157,
64510 Nämpnäs

Tel. Patrik  050 5027069
M-L  040 8357569.

Snabb och smidig betjäning.
Tag kontakt så funderar vi tillsammans!
ML-Pokalprint, Maria Lindell, Österlandsv. 400, 

66270 Pörtom, Tfn 040 723 8299

•  Idrottspriser
•  Graveringar på glas mm
•  Numreringar av båtplatser/bryggor 
 till sommaren
•  Presentartiklar till sommarens händelser

8.00-20.00

6.30-21.00

06-224330

VÄLKOMMEN!

  

 
 

ONEIL´S                 KITCHEN

LUNCH MÅ-FR 
kl. 11-14

A LA CARTE fredagar 
kl. 17-21

SÖNDAGSLUNCH 
kl. 11.30-16
CATERING

BESTÄLLNINGAR

Simhallsvägen 1, Närpes  
tel. 06 2241933, Lotten 0409605028   

www.oneils.fi    info@oneils.fi

SYNVISC ONE® är ledvätskeersättning som gör det lättare för dig att röra dig 
och främjar din rehabilitering. En injektion lindrar smärtan i 6–12 månader.*

Läs mer om SYNVISC®- behandling synvisc.fi.

Boka tid
KBF Medi
Björn Forsén  045 1080 608

* SYNVISC® och SYNVISC ONE® -bipacksedel

SAFI.HYL.17.03.0192
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Vilket ord bildas i de färgade rutorna lodrätt?

PysseLPysseL
Hitta 15 ord som har att göra med orientering. Orden kan vara vågrätt, lodrätt eller snett. 

Orden är: 
VÅRSPRÄTTEN, SKOG, NOK, PANNLAMPA, ORIENTERA, EMIT, FSOM, VÄGVAL, BANA, KOMPASS, LÄ-

GER, KONTROLL, SKÄRMCUP, JUKOLA och KARTA

Lösningen hittas på s. 43.

Av Ellinor och Maria Halonen

P Y S S E L        
Hitta 15 ord som har att göra med orientering. Orden kan vara vågrätt, lodrätt eller snett. Orden är: 
VÅRSPRÄTTEN,SKOG,NOK,PANNLAMPA,ORIENTERA,EMIT,FSOM,VÄGVAL,BANA,KOMPASS,LÄGER
, KONTROLL,SKÄRMCUP,JUKOLA,KARTA 

Ö G R Z K P U C M R Ä K S S D 
S K T O T X L Ä G E R W A F U 
Y I N O Å D W E N B C X R D Y 
X J G T K A R T A S R N E S R 
A W E R O N O G A S K O T D S 
C V S N M Y F P P G A S N F G 
G Å G C P E U A M Y N L E R I 
H R M Y A O T N A U A A I I R 
T S P H S Y J N L O B L R T A 
Y P A L S U U A N S R O O I F 
M R S Ö R P K L N E M I T G F 
K Ä S S K O O A A F E S Q H H 
Ö T F F F H L R P R R R K U U 
O T R R T S A M G C W Z Ä O D 
Å E H U U K O N T R O L L S G 
P N Y T S X D M D N Y R V R R 
R D T Y R S R X R K T R W U E 
G R J V Ä G V A L O U R U W M 

 

Vilket ord bildas i de färgade rutorna lodrätt 

                                      E & M Halonen 

P Y S S E L        
Hitta 15 ord som har att göra med orientering. Orden kan vara vågrätt, lodrätt eller snett. Orden är: 
VÅRSPRÄTTEN,SKOG,NOK,PANNLAMPA,ORIENTERA,EMIT,FSOM,VÄGVAL,BANA,KOMPASS,LÄGER
, KONTROLL,SKÄRMCUP,JUKOLA,KARTA 

Ö G R Z K P U C M R Ä K S S D 
S K T O T X L Ä G E R W A F U 
Y I N O Å D W E N B C X R D Y 
X J G T K A R T A S R N E S R 
A W E R O N O G A S K O T D S 
C V S N M Y F P P G A S N F G 
G Å G C P E U A M Y N L E R I 
H R M Y A O T N A U A A I I R 
T S P H S Y J N L O B L R T A 
Y P A L S U U A N S R O O I F 
M R S Ö R P K L N E M I T G F 
K Ä S S K O O A A F E S Q H H 
Ö T F F F H L R P R R R K U U 
O T R R T S A M G C W Z Ä O D 
Å E H U U K O N T R O L L S G 
P N Y T S X D M D N Y R V R R 
R D T Y R S R X R K T R W U E 
G R J V Ä G V A L O U R U W M 

 

Vilket ord bildas i de färgade rutorna lodrätt 

                                      E & M Halonen 

Källa: Pinterest

Hur många
påskharar

hittar du i tidningen? 
(Med denna inräknad)
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Ekorrstigsfinalen på Vargberget 12.6.2016

Special RR, fr.v. Adam Simons, Linus Langels och 

Lea Snickars

D10 RR, fr.v. Johanna Häggkvist, Ellinor Halonen och Inez Sandberg

Foto: Annelie Glasberg

Guldet till Frida Häggkvist i D13 och...

Ludvig Nordin tog silver i H13

... Linnea Halonen i D16

Minea Antfolk i D12 stämplar vid sista kontrollen

Isak Hertsbacka påväg mot mål i H8 RR

Joar Wiren i Special RR stämplar

Beredda deltagare vid startstrecket
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METSÄ GROUP. FÖR DIN SKOGSEGENDOM.

SKOGSEXPERTER 
I DIN TJÄNST 
Skall vi gå och se på hur din skog mår? Kom överens om 
ett kostnadsfritt gårdsbesök. Vi utför också plantskogs-
röjningar, markberedning och planteringar fråga mera 
av din kontaktperson:

VIRKESHANDEL OCH SKOGSTJÄNSTER
SÖDRA KRISTINESTAD: Kaj Träskvik t. 0500 563 399
VÄSTRA NÄRPES: Johan Langels t. 050 305 8607
ÖSTRA NÄRPES, TJÖCK: Ronny Westerback t. 050 917 9525
KORSNÄS, PÖRTOM, TÖJBY: Alf Salmela t. 050 433 6785

SKOGS- OCH NATURVÅRDSTJÄNSTER
Roger Granholm t. 0500 319 831

Gamla Strandvägen 282
66290 Harrström
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Din leverantör inom farmnäringen 

Fångstfällor för mink 
och mårdhund 
Galler för farm och fritid 
olika mått i lager 

leksaker - brett urval i lager 

V G R Z K P U C M R Ä K S S D 
S K T O T X L Ä G E R W A F U 
Y I N O Å D W E N B C X R D Y 

X J G T K A R T A S R N E S R 
A W E R O N O G A S K O T D S 
C V S N M Y F P P G A S N F G 
G Å G C P E U A M Y N L E R I 
H R M Y A O T N A U A A I I R 
T S P H S Y J N L O B L R T A 
Y P A L S U U A N S R O O I F 
M R S Ö R P K L N E M I T G F 
K Ä S S K O O A A F E S Q H H 
Ö T F F F H L R P R R R K U U 
O T R R T S A M G C W Z Ä O D 
Å E H U U K O N T R O L L S G 
P N Y T S X D M D N Y R V R R 
R D T Y R S R X R K T R W U E 
G R J V Ä G V A L O U R U W M 
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Y P A L S U U A N S R O O I F 
M R S Ö R P K L N E M I T G F 
K Ä S S K O O A A F E S Q H H 
Ö T F F F H L R P R R R K U U 
O T R R T S A M G C W Z Ä O D 
Å E H U U K O N T R O L L S G 
P N Y T S X D M D N Y R V R R 
R D T Y R S R X R K T R W U E 
G R J V Ä G V A L O U R U W M 
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Saknar du 
ännu bergvär-

me?

Stefan Storvall
Tel. 040 1956 994
stefan.storvall@ksgeokonslut.fi
www.ksgeokonsult.fi

Vi tar fram 
solenergin ur 

berget.

Facit

12 st 
påskha-

rar
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1 pris  30 euro köpkort2 pris  20 euro köpkort3 pris  Hantverk

Fyll i rätt bokstav i rätt ruta!
Det finns 3 st extra rutor.
Skicka denna sida till följande adress:
Mats Svedström, Ingelsvägen 55, 64220 Yttermark senast 15.5.2017.

Dragning av vinnare sker på Vårsprätten 25.5.2017. Rätta lösningen 
och vinnarna publiceras på www.nok.fi 26.5.2017

Foto-orientering

K
lip

p
 u

t 
hä

r!
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,
Derbi
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 ragnildnahröfenåL
 naffos i ammeh

 
 åp avörP

 tetanapetom/fi.po

 

www.mgdepan.com 
- Gruppträning - Gym - Solarium  - Tel.044 3417764 

 

RESEBYRÅ     INGVES & SVANBÄCK

Företag, föreningar och grupper!   
• Vi arrangerar och säljer upplevelserika gruppresor, både 

kortare och längre

• Under våra många år i branschen har vi samlat på oss 
guldkorn från olika håll i världen

• Självklart skräddarsyr vi ett arrangemang som är anpassat 
till era unika förutsättningar och behov

Låt oss ta hand om ert researrangemang 
- vi har något för alla. 
 KONTAKTUPPGIFTER

Korsholm: 020 7434 520
Närpes: 020 7434 530
Nykaleby: 020 7815 360 
www.ingsva.fi
    Vi finns även på facebook!
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Bygger högkvalitativa och
moderna bostäder åt Dej

Renoveringsarbeten

Nyckeln i hand 

Fastighetsservice

Gräsklippning

Kontakta oss: Mats 050-4411254  Dan 044-3246202

Se kompetensområde www.finas.fi
& 06-347 4250  
www.hortilab.fi

Sakkunnig 
       inhemsk service!

ALLA
näringsanalyser för jordbruks- 

och trädgårdssektorernas 
behov!
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www.martekons.fi

individuella &
Inflyttningsklara

egnahemshus

E T T  H U S .  M E d  pa S S i o n .

FRÅGA MERA:

HANS MONTIN, 050 383 8656



50 Orienteraren 1/2016

Närpes OK tackar alla annonsörer
och hoppas läsarna stöder dem

95. Gubbarna   11
Advokatbyrå Becker & Becker  46
Alanko    43
Apoteket   32
AquaTex   36
Arom    38
Autoforum   8
Backholms Verkstad  47
Backman H.G.   32
Becker fastighetsförmedling 38
Bema System   10
Best Bokföring  46
Bettes Taxi   10
Bistro    11, 39 
Bränsletjänst Johnny & Kent 46
BT Trailerparts   48
Byggbotnia   49
Cadora   11
Caritas Kläder    46
Casa Pizzeria   46
CB Däck   48
Christel’s fotvård  11
City Brasserie   39
City Dental   33
CPT Besiktning-Katsastus 25
Dama Consulting  25
David Johansson  10
Dermoshop   33
Design Talo    49
Dynamo   33
Dynamo Net   37
Ecomont   16
eepee Agri   43
Elhuset    47
El Malm   11
ElectroTeam   10
Engelqvist   49
Fagerö    37
Granbäck M. Elinstallationer 46
Granlidens Trä   16
Granskogs El   38
Gullans Närköp  39
H.E.M Produkt   48
Hannus Peter   51
Helle    46
Hällströms plåt  8
Holmback T & J  10
Hortilab  påväg  48
HTR Taxi   16
Indevit Solutions  2
Ingves & Svanbäck  47
Johnnys Rör & Ventilation 46

Katarinas Massage & Fotvård 32
KBF-Medi   32
Keltamäki    49
KKK Supermarket, Närpes 25
KK Möbler   2
Klemets / IVT   2
Kristina Medi   32
KS Geoenergi    43
Lassas    49
Lindeman J & A  11
LokalTapiola   51
Lugna Händer Snickars G. 32
Läkarna-Lääkärit  33
Lärka    48
Lönnqvist Kent  11
Martekons   49
Maskinservice Söderman 46
Mediling   32
Mekoma   38
Metsä     42
MG-Depån    47
Mickelsén Taxi   37
ML Pokalprint   39
Mr Motors   10
NapraRehab   32
Nestepaine   49
Noname   42
NS Bygg & Bo   48
NTM    37
NWE Network Engineering 42
Nygårds Ur & Guld  48
Nygårds Kurt   51
Nygårds Optik   33
Nyko    2
Nylunds Handelsträdgård 46
Nyman E.   39
När-Bok   37
Närdent   32
Närpes Bilcentral  48
Närpes Bilhall Westerback 38
Närpes Bröd   38
Närpes Fysioterapi  32
Närpes Grönsaker  37
Närpes Renhållning  10
Närpes Skylt & Dekal  38
Närpes Sparbank  52
Närpes stad   2
Närpes Tryckeri  25
OK-Plan   38
Oneil’s kitchen   39
OstroCenter   43
Planora   51

Plasma Steel    39
Pool    39
Powerzone fitnessclub 11
Pörteborg   37
Pörtom Bil & Traktor  25
Pörtom Taxi   10
Pörtom Vattenandelslag 11
Red & Green   38
Reo Tuote   25
Retex    36
RJ Wood   25
Rosenqvist Johan  16
ROVS      47
S. Sax Elinstallation  11
SagaFurs   11
SanCon   38
Sand’s Marketing  42
Sandgren A-M   33
Schetelig   49
Servi-Trade   33
Sigg Oil   39
Sigg Plant   19
Simons L. Transport  11
Sjöbloms Golv   46
Skogsägarna Österbotten 17
Smått & Co    25
SSC Heating Systems  33
Stenbacks gård  36
Stores Färg   37
Svalan     10
Svartgrund J. Sprängning 42
Sydmedi   2
Syd-Österbotten  36
Synsvic    39
Tawi    46
Teboil Smeds Transport 38
Tjärdalen   19
Transport T-E Antfolk  48
Triton Nets   39
Träskböle Trädgård  43
Turun Asennus   25
UPM    38
Vasa Andelsbank  47
WBD     11
Wikman Kent Transport 48
Wikmans Autoservice  38
Värme-ekonomi  16
Ytmek    51
Österås entreprenad  16
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 RADLIBTU IV
 RATLÄJH RELF
 DNALNIF RÖF

  
 hco tesroK adöR dem iv ratebramas 7102 rednU 

 .nepläjh atsröf ednaddärvil i resruk airfstfigva redujbre
 negninloksetläjH llit jed lämna hco rem säL

 fi.gninloksetlajh åp
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