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Favorit i repris...

Foto-orientering!

För de yngre:

Påskpyssel

Ut och vandra med familjen!

Hinderloppet
TOUGHEST

Roadtrip till 
Nord-Norge
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Det finns en Eden för alla! Byggd med kvalitet i alla led, en 
säng som inte gör någon besviken – din första riktiga säng. 

Självklart närproducerad i Närpes!

Kraftigt rabatterade priser på 
Aina och Eden sängar

Närpes, Nixvägen 28
(bredvid ST1)

Öppet: to-fr 12-17, lö 12-15

Smedsby, Marknadsvägen 1
(mittemot Vallonia hotellet)

Öppet: to-fr 12-18, lö-sö 12-16

Luftig
Oiva kudde

(norm. 69€)

50€

Eden

Företag kan fråga offert 
vid större beställningar!

Fri frakt och installation! 
(109 km radie)

Eden sängarna är tillverkade av Hilding Anders som är 
ledande inom sovkomfort och erbjuder inom varje 

prissegment de bästa sängar som finns att få.

Aina

Ställbara 
sängar

NÄRproducerade sängar

-20%
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Öppet: to–fr 12–17, lö 10–15Öppet: on–fr 12–18, lö 11–16, sö 12–16

Närpes OK har under några år 
utfört flera flyttalkon i samarbe-
te med Transport Kent Wikman. 
Vanligen är det privatpersoner 
som anlitat NOK-Wikman för 
flyttningar, men även organisa-
tioner har varit kunder. Om man 
har mycket pick och pack och sa-
kerna skall bäras i trappor är det 
skönt att anlita konditionsstarka 
flyttare som hjälp. Våra kunder 
har varit mer än nöjda!På bilden är NOK:s flyttjobbare i färd med att fylla Kent Wikmans lastbil. Fr.v. Karl-Gustav 

Norrgrann, Bror-Gustav Bärdén, Johan Wikman, Hans-Erik Antfolk, Mats Svedström, Lars 
Sandgren, Johan Langels och Björn Forsén.    Foto: Karin Lipkin-Forsén

Alltid redo att flytta! Omtyckt
flyttservice
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En av mina semesterveckor i sommar, kommer jag 
att tillbringa på svenska femdagarsorienteringen, 
O-ringen, i Örnsköldsvik. Jag ser fram emot härli-
ga dagar fyllda av tuff och utmanande orientering i 
den vackra höga kusten-terrängen. Minst lika myck-
et ser jag fram emot att tillbringa en vecka med fa-
miljen, både min egen men också med min ”andra 
familj”; mina klubbkamrater i Närpes OK. 

Under hela min uppväxttid har vi varit ett sam-
mansvetsat gäng, som hängt tillsammans. Vissa av 
oss har ränt landet runt på diverse tävlingar, både 
sommar och vinter, medan andra i gänget har nöjt 
sig med att springa torsdagsträffen. I bakgrunden 
har vi haft det ”äldre gardet” som servat och drivit 
föreningen. De har hejat längs målsnitslingen och 
ställt upp på talko. Dessutom har de bidragit till 
stämningen och samvaron på träningar och tävling-
ar, då man fått diskutera bommar och vägval över 
generationerna. De är också en viktig del av min 
andra familj. 

Nu börjar jag närma mig en ny fas i livet då mina 
barn ska ta de första trevande orienteringsstegen. 
Det är så otroligt spännande att som förälder vara 
med!  Dels för att få dela glädjen som jag vet att 
man känner vid en upphittad kontroll, men också 
för de vänskapsband som jag hoppas mina barn 
kommer att knyta och självklart redan har hunnit 
knyta med sina klubbkompisar. 

Min andra familj, den växer så det knakar. Inte bara 
med mina egna och mina vänners barn, utan med 
alldeles nya bekantskaper. Det är många som de 
senaste åren upptäckt – eller återupptäckt – orien-
teringen. Nya klubbkamrater, nya mammor och 
pappor med sina barn som kommit med i Närpes 
OK och förstorar och förstärker min fina andra fa-
milj. 

Till O-ringen i sommar är vi över 70 närpesoriente-
rare anmälda! Den yngsta har väl inte ens fyllt ett år 
och den äldsta kommer att söka kontroller i klassen 
H75. Tävlingsklasser finns det så det räcker åt alla, 
oavsett kondition eller erfarenhet. Klubben har hyrt 
en hel lägergård under O-ringenveckan, så att vi 
alla kan bo på samma ställe. 

Det blir en hel semestervecka tillsammans med min 
andra familj, Närpes OK.

Text: Mia Smeds

Semester med orienteringsfamiljen
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Det optimala vägvalet

I orientering har olika analyser av prestatio-
ner, vägval och tekniker blivit en allt viktiga-
re del av sporten, för mången är även detta 
halva nöjet. Istället för att fila bort gram för 
gram på utrustningen, som en viss skidåka-
re gjorde i tiderna filar orienterarna meter 
för meter på sina vägval, i jakten på det op-
timala vägvalet.

Ny teknik har gett fantastiska möjligheter att följa 
med orienterarnas framfart i realtid med GPS-sän-
dare. Likt jakthundar forcerar världseliten fram i 
den ställvis svårforcerbara terrängen mot sitt mål, 
kontrollen, samtidigt som publiken vilt spekulerar i 
vilket vägval som är det bästa. Även för motionärer-
na har de mer lättanvända GPS-klockorna blivit po-
pulära och torsdagsträffarnas motionsbanor analyse-
ras vanligen vid köksbordet på bästa sändningstid.

Ett kännetecken för en inbiten orienterare är att 
den ständiga analysen över vilket vägval som är 
snabbast har lämnat i ”on-läge”.  De av er som har 
en inbiten orienterare i bekantskapskretsen känner 
säkert igen den ständiga analysen. Trafiken är ett 
bra exempel, här brukar funderingarna över vilken 
fil som ”drar” bäst, vilket vägval lönas i rusnings-
tid, vilket vägval är mest optimalt på tur- respektive 
returresan, med alla högersvängar beaktade till att 
mynna ut i att hitta den perfekta parkeringsplatsen.

1

2

3
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Text: Viljam Grahn

Att kontrollera sin egen GPS-rutt är som att 
spola tillbaka bandet och löpa banan en 
gång till. Alla funderingar och tankar kom-
mer tillbaka, nästan även svetten. För de 
mer teknikintresserade finns det förstås alla 
möjligheter att analysera sina banor med 
mer avancerade verktyg t.ex. ”3D-rerun”.

Jakten på det optimala vägvalet börjar som 
ni kanske redan har listat ut med försök och 
misstag. Det handlar om att kunna analysera 
sina egna prestationer, gå igenom banan en 
gång till och bilda sig en uppfattning om sina 
egna styrkor och svagheter. Ett optimalt väg-
val ser olika ut för varje orienterare och beror 
på ens egenskaper som löpare, men också 
tankesätt.

Nu är det dags att testa dig själv! I kart-
klippen som följer ses två olika förslag 
på vägval, grönt och blått. Din uppgift 
blir att avgöra vilket av dessa som är kor-
tare. Titta fem sekunder på vägvalen och 
skriv sedan ner ditt svar under följande 
fem sekunder och fortsätt sedan till nästa 
kartklipp. Facit finns på sidan 19.

Det finns mängder av olika träningar man 
kan ta till för att förbättra orienteringstek-
niken. Allt från att tillverka specialträningar 
i OCAD och orientera kilometer efter kilo-
meter. Soffpotatisarna som sitter hemma 
och kör ”torr”-träningar tillsammans med 
kaffe och bullar, eller folk som är ute på länk 
med näsan i en bok.

4
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Krönika: Orientering – en livslång träning i att lyckas

Tankarna dyker upp under en löptur i fjällen. 
Orienteringen har alltid funnits i mitt liv, den 
har varit självklar men så klart har den påver-
kat vem jag är.

Orienteringen har gjort mig kaxig. Jag vet att jag kla-
rar av saker. Det har gjort mig benägen att prova nya 
grejer – oftast utan att tveka. Ingen bestämmer var 
jag ska springa. Jag sätter min fot där jag vill. Små 
mysiga stigar i all ära, men som orienterare är jag fri 
att upptäcka naturen även utanför dem.

Orienteringen har gjort mig trygg. Oavsett var jag 
befinner mig känner jag mig helt lugn med att sticka 
ut och springa, på stig eller i terrängen. Med eller 
utan karta. I dagsljus eller mörker. Många har undrat 
hur jag vågar dra ut själv. Men ärligt talat, vem hop-
par på någon med pannlampa mitt ute i skogen en 
mörk kväll? Det är människor som utgör anledning-
en till oro. Människor finns i samhällen. Skogen är en 
trygg plats.

Orienteringen har gjort mig nyfiken. Varje gång jag 
springer en orienteringsbana möts jag av nya utma-
ningar. Även om jag befinner mig i ett skogsområ-
de som jag har besökt tidigare, så är banan och de 
tekniska svårigheterna nya. En helt annan sak än att 
springa samma runda på det lokala elljusspåret tre 
gånger i veckan.

Orienteringen har gjort mig stresstålig. Att tävla 
i orientering är en avvägning mellan att springa så 
fort det bara går och ändå hålla huvudet kallt. Inför 
varje sträcka skapar jag en plan som jag sedan utför. 
När kontrollen inte finns där jag tänkt mig, krävs pro-
blemlösning – omedelbart. Jag måste fatta de rätta 
besluten under hög press.

Orienteringen har gjort mig självständig. Jag fick ti-
dig träning i att lösa situationer på egen hand. Till ex-
empel vid starten på belgiska 3-dagars, då jag som 
ensam 11-åring möts av en annan startprocedur än 
den jag är van vid hemifrån. På franska. Det är upp till 
mig att reda ut exakt när jag ska gå fram till starten. 
Det blir till att våga fråga okända människor, att våga 
ta reda på det jag behöver veta. Från unga år var jag 
också iväg på läger, resor och tävlingar utan mina för-
äldrar. Visst fanns det vuxna med, men jag tror ändå 
att det gav en självständighet som har präglat mig. 
Jag fick tidigt uppleva tillfredsställelsen av att uppnå 
resultat på egen hand.

Orienteringen har gett mig självförtroende. Sedan 
jag var sju–åtta år, har jag fått uppleva känslan av att 
lyckas, flera gånger i veckan. På varje orienteringsträ-
ning tar man ett antal kontroller. Varje enskild kontroll 
jag hittar är en bekräftelse på att jag har lyckats. Lyck-
ats genomföra sträckan, tänka rätt och läsa kartan. 
Känslan när jag planerar sträckan mellan två kontrol-
ler, genomför den enligt min plan och utan tvekan 
springer rakt på kontrollen. Det är att lyckas och ett 
upprepat framgångsmönster skapar ett gott självför-
troende.

Orienteringen har lärt mig att tänka positivt. Jag har 
även fått öva på att misslyckas. På att resa mig ur 
besvikelse, hantera att det inte blev som jag hade 
hoppats, lära mig av vad som inte blev bra och se 
framåt.

Det arrangeras en mängd orienteringstävlingar i 
Sverige varje år. På varje tävling finns banor som inte 
kräver föranmälan och som passar nybörjare. Det är 
dags att göra upp med minnena från skolorientering-
ar med dåliga kartor, obegripliga instruktioner och 
hällregn!

Ge dig ut och lyckas!

Elisabeth Hansson

Ps: Kom ihåg att även om du missar eller kanske inte 
ens hittar alla kontroller första gången, så har du ga-
ranterat funnit några av dem – det betyder att du har 
lyckats!

Skribenten är en svensk elitorienterare som repre-
senterar IFK Lidingö. Hennes kolumn har ursprungli-
gen publicerats på trailrunningsweden.se. 

▲  Foto: Johan Hertsbacka
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Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster 
för privatpersoner, företag och organisationer. 
Boka tid till allmänläkare eller specialläkare! 
Tel. 06 781 2080  
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes
Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med 
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.

   

– ger en meningsfull fritid

Närpes Stad
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Tel. +358 (0)6 224 9111
staden@narpes.fi • www.narpes.fi

wellnessfysio.fi



8 Orienteraren 1/2018

AutoForum • tel 06-224 1877, Östralinjen 7, 64200 Närpes
www.autoforum.fi   I   Café   I   Må - Fre 7:30 - 17:00 

Bilverkstad
* Service & reparationer
* Krockskadereparationer
* Feldiagnoser
* För alla bilmärken

Biltvätt

Oljebyte och spolning av                    
automatväxellådor med ATF 
spolmaskin

NOK-profilen: Britt-Marie Mylläri

Britt-Marie Mylläri är ett energiknippe som 
hinner med mycket 

Född i Jakobstad 1963

Bor i Pörtom och jobbar på Pörtehemmet

Familj: maken Martin och sönerna Robin 26 
år, Andreas 20 år, Lucas 17 år och Victor 15 
år

På fritiden: motionerar för eget välbefin-
nande och studerar till sjukskötare

Faktaruta:
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Britt-Marie har alltid tyckt om att vara aktiv och röra 
på sig. Skolgymnastiken tyckte hon om som barn. 
Det var dock hästarna som var hennes stora intresse 
och hon hade två egna hästar. Hon var mycket i stallet 
hos Magnus Lillqvist. Efter högstadiet for Britt-Ma-
rie till Sibbo och jobbade ett år på ett stuteri. Sedan 
åkte hon till Ypäjä och utbildade sig till ridinstruktör 
och efter det for hon till Forssa och jobbade där ett 
år som ridinstruktör. 

Tillbaka i Jakobstad studerade Britt-Marie till mer-
kant. Hon jobbade flera år hos Magnus Lillqvist både 
med att träna hästar och med kontorsarbete, efter-
som familjen också sålde hästfoder. Hon tävlade ock-
så i hoppning och dressyr. Hon tyckte också om att 
vara ut på länk och att styrketräna. Det behövdes bra 
kondition för att orka med det krävande arbetet med 
hästarna.

Efter att Robin föddes bodde Britt-Marie i Gerby un-
der tre års tid. Då fick hon också möjlighet att utbil-
da sig till närvårdare åren 1994-1997. Först valde hon 
inriktningen sjukvård och omsorg och direkt efteråt 
byggde hon på med mun- och tandvård. Efter det 
hann hon också arbeta inom åldringsvården i Vasa 
stad.

När Britt-Marie hade träffat Martin flyttade hon till 
Pörtom år 1997. Det kom flera barn och under små-
barnstiden hann hon inte motionera så mycket. Löp-
ningen har hon dock hållit på med hela tiden. När 
Robin var i lågstadieåldern och började pröva på 
orienteringen följde Britt-Marie med och blev biten 
av sporten. Alla barnen har prövat på orienteringen, 
men sist och slutligen var det Britt-Marie som tyckte 
bäst om sporten. Hon började också skida tillsam-
mans med Robin och det gör hon gärna ännu. 

”Alla barnen har prövat på oriente-
ringen, men sist och slutligen var det 
Britt-Marie som tyckte bäst om spor-

ten”
Britt-Marie är tävlingsinriktad, men tränar främst för 
att må bra. Hon tycker om att ha större tävlingar som 
mål. Hon har en syster som bor i Norge som också 
skidar och de brukar följas åt på stora skidtävlingar. 

I FSOM har hon kammat hem en del medaljer ock-
så, brons i D45 år 2008 och silver i samma klass år 
2009. År 2013 tog hon guld i D50. Dessutom har hon 
åtminstone ett brons och två silver från FSOM-stafet-
ter. Från DM har hon många medaljer.

”I FSOM har hon kammat hem en 
del medaljer”

När löpningen fungerade som bäst sprang Britt-Ma-
rie flera halvmaraton och Lidingöloppet (30 km) år 
2013 på tiden 3.08. 

Britt-Marie har känt av en del skador i knä och rygg 
och det gör att hon inte gärna springer på hårt under-
lag mera. I skogen går det däremot bra att springa. 
Hon bor granne med ”Göstan lenkki” där hon brukar 
springa, men nu har vargarna lagt beslag på den sti-
gen.

För tillfället viker hon sin fritid åt studier till sjuksköta-
re. Hon studerar vid Öppna yrkeshögskolan, Novia, 
Centret för livslångt lärande. Studierna tar hon i den 
takt som skiftesarbetet på Pörtehemmet tillåter. 

Över sportlovet åker Britt-Marie med maken och de 
två yngsta sönerna till Ukkohalla för att skida. Själv 
tänker hon hålla till i längdspåret medan pojkarna 
åker slalom. 

Text och foto: Märta och Sven Backlund

Bland större tävlingar hon deltagit i kan nämnas:

Vasaloppet 2 gånger

Finlandia loppet 3 gånger

Marcia Longa i Italien 1 gång

50 km:s lopp på Island 1 gång

Botniavasan flera gånger

FIN-5 och Kainuun Rastiviikko många gånger

O-ringen 1 gång
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INHEMSK,
TRYGG & SÄKER
LYFTDÖRRSLEVERANTÖR

• Garagedörrar
• Halldörrar
• Automatik
• Service

 

OBS!
Ny adress:

 Nixmossvägen 2,
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THOMAS INGBERG
ROBERT KARLSSON

95.GUBBARNA@GMAIL.COM

Algotsvägen 2

10:30-14:30

• GYM 
• GRUPPTRÄNING 

• PERSONLIG TRÄNING

www.powerzonefitness.fi
Tel. 0503631889

• Närpes centrum • Pörtom
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Hinderloppet Toughest

Julen 2016 fick jag en julklapp som jag inte 
visste att jag önskade, men som verkligen var 
den perfekta julklappen för mig: nämligen en 
startplats till hinderloppet Toughest. Loppet 
skulle gå av stapeln i mitten av september 
i Umeå, så med andra ord hade jag god tid 
att träna och förbereda mig. Men, som van-
ligt går tiden allt för fort och snart satt vi på 
båten till Umeå. Tränat hade jag nog, en mas-
sa orienteringsbanor hade jag sprungit, men 
specifikt hinderträning eller styrketräning var 
det verkligen sämre med. Det är lätt att vara 
efterklok, då ångesten kommer krypandes…

Hinderlopp var sedan tidigare bekant för mig då 
jag två år i rad deltagit i Wolfrace som arrangeras 
på Vargberget. Men nu var vi alltså på väg mot hin-
derloppens mecka, där standarden nog skulle vara 
snäppet högre. Med mig hade jag min man, han har 
större muskler än mig och skulle således få se till att 
jag kom mig upp och över väggar. Sedan är det ju 
alltid bra att ha med någon som kan massera sjuka 
muskler dagen därpå eller bära väskan då man själv 
inte orkar. 

Till Umeå anlände vi dagen innan loppet och vi tog 
oss genast till tävlingsarenan för att bekanta oss. 
Dumt gjort! Hade vi inte varit nervösa före, så var 
vi det verkligen nu! Ändå var det bra att få se hur 
arenan var uppbyggd, få en uppfattning om hur hin-
dren fungerade samt även tjuvträna lite. Inför ett hin-
derlopp finns det några saker gällande utrustningen 
man kan tänka på. Det kan vara bra att ha långärmat, 
eftersom vissa hinder kan vara vassa och hårda. Dess-
utom använder jag själv alltid handskar, för jag tycker 
att jag får ett bättre grepp på hindren. Det är även 
bra med skor som sitter tajt på fötterna och som man 
inte halkar så lätt med. 

Långärmat, handskar och bra skor!

På tävlingsdagen tog vi det lugnt från morgonen, vi 
hade nämligen starttid först på eftermiddagen. Vi 
tog oss ändå till tävlingsarenan i god tid, dels för att 
vi ville se då eliten sprang och dels kunde man ju få 
lite sista-minuten-tips på hur hinder skulle bemäst-
ras. Det var intressant att se eliten, de klarade alla 
hinder snabbt och lätt, de såg ju knappt andfådda ut. 
Därefter var det vår tur att ställa oss i startfållan, fram-

▲  Toughest i Umeå Foton: Annelie Glasberg
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för oss hade vi 8 kilometer och 40 hinder. På förhand 
hade jag väntat mig att det skulle bli trångt längs 
banan, då startgrupper med ca 50 personer startade 
med fem minuters intervall. Vi hade bra flyt och där 
vi hamnade att köa en kort stund, var det bara skönt 
med en andningspaus. 

Hinderloppet var, precis som vi hoppats på, riktigt ro-
ligt! Alla möjliga hinder fick vi ta oss igenom. Ibland 
skulle vi över och  ibland under. Emellanåt fick vi bära 
saker och på andra ställen skulle man balansera. Vis-
sa av hindren utmanade även ens mod. En stor del av 
hindren baserade sig på armstyrka och det var oftast 
här mina muskler inte räckte till. Om man inte klara-
de ett hinder så sprang man en straffrunda på några 
hundra meter, innan man fick lov att fortsätta tävling-
en. Något som jag inte väntat mig var att vissa hinder 
blev väldigt hala, dels hade det regnat och dels gick 
banan genom diken och mossar.  Så det hinder jag 
trodde skulle vara lätt, blev verkligen svårt: att balan-
sera över en gungbräda med noll fäste under skorna 
är verkligen utmanande. 

Ett hinder jag sett fram emot med iver, medan den 
höjdrädde mannen haft ångest över, var hindret där 
man skulle hoppa från fyra meters höjd (helst via en 
trampolin) ner i en urgrävd vattengrop. När vi kom 
fram till hindret klättrade jag snabbt uppför nätet och 
sedan var det bara att hoppa ut i det fria och vän-
ta in det kalla vattnet. Jag var tyvärr inte förberedd 
på att gropen skulle vara så grund att man kom ner 

till botten. Så när jag kom ner hade jag ena foten 
lätt inåtvriden och *AJ* där fick jag en rejäl stukning. 
Det var riktigt, riktigt sjukt till en början och jag hann 
redan tänka tanken att avbryta med endast två kilo-
meter till mål. Men envis som jag är tog jag mig vi-
dare, till en början blev det att gå och sedan gick det 
att springa tack vare högt adrenalin. Även de kvar-
varande hindren var lite mer skonsamma mot foten, 
så snart tog vi oss in på målrakan och det sista tuffa 
hindret: rampen. 
Jag gjorde ett halvhjärtat försök, men visste att jag 
nog skulle få ta straffrundan in till mål. Mannen gjorde 
ett bra försök och kom rätt nära, men sedan tog han 
straffrundan så att vi därefter kunde springa hand i 
hand över mållinjen. Och vilken glädje efteråt! Vi var 
överlag nöjda med vår insats. Visst fanns det hinder 
jag gärna skulle ha velat klara av och stukningen av 
foten var förstås onödig, men vi fick nog blodad tand 
att delta i fler lopp. Mannen blev t.o.m. så ivrig att 
vi hann knappt hem innan han började bygga egna 
hinder på gården. 

Hinderlopp rekommenderar jag till sådana som vill 
ha det lilla extra, som inte vill nöta väg hela tiden, 
utan som vill utmana sig själv. Alla klarar ett hinder-
lopp, man kan alltid springa straffrundan ifall hindret 
blir för svårt. Själv skulle jag träna mer styrka och slipa 
på tekniken och så fort jag har gjort det, ser ni mig på 
startlinjen i ett nytt hinderlopp. 

Text: Annelie Glasberg

▲  Tomas och Annelie Glasberg  Foto: Toughest
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Ut och vandra med familjen

När vårsolen smälter bort den sista envisa 
snön är det perfekt att planera in en vand-
ring, antingen nära hemknutarna eller så lite 
längre bort. En som verkligen kan detta med 
vandring är Eva Ramstedt, trebarnsmamma 
från Molpe, som gillar alla de slag av frilufts-
liv. Vandring passar alla åldrar och man stäl-
ler målet enligt dagsformen. Hela familjen kan 
delta i denna härliga motionsform!

Det första Eva tipsar om är att inte har för höga för-
väntningar, särskilt inte i början. Man ska gärna utgå 
från barnens ålder och motionsvana. En 4-åring klarar 
kanske galant av en fem kilometers vandring, medan 
nästa 4-åring är nöjd efter en kilometer. Så länge man 
tar vandringen i barnets eller barnens takt, så brukar 
det mesta gå bra. Under de första vandringarna lär 
man sig snabbt vad som fungerar och vilka mängder 
mat och dryck man behöver ta med sig. Just mäng-
den vatten är något som kan vara svårt att beräkna 
och Eva berättar att även hennes familj har missbe-
räknat och haft med för lite vatten någon gång. 

Maten det viktigaste
Det allra viktigaste på en vandring, oavsett om den är 
lång eller kort, är maten. Mat som värms eller tillreds 
ute i det fria smakar så mycket godare än inomhus! När 
man har med sig mat och tillreder denna med hjälp av 

t . e x . 
trangia-kök, så går 
skogspromenaden från en vanlig skogspromenad 
till att bli en vandring. Barn som kanske annars ryn-
kar på näsan äter med god aptit av det som serve-
ras direkt från elden.  Eva rekommenderar friluftskök 
av trangia-typen för tillredning och uppvärmning av 
mat, men att värma över öppen eld fungerar också. 
Familjen Ramstedt brukar ofta förbereda maten, el-
ler så tar man med tetra-pack med t.ex. linser och 
bönor som man kan hälla i den medhavda soppan. 
Färdigt kokat ris, frysta grönsaker och kokosmjölk 
fungerar också jättebra som bas till maten man äter 
under en vandring. Sen ska man heller inte glömma 
snacks! Det är jätteviktigt, speciellt för barnen. Korta 
snackspauser med jämna mellanrum håller alla vand-
rare nöjda och glada. Passliga snacks är olika torkade 
frukter, kex, morötter, myslistänger, o.s.v.  

Utrustning
Om man är ovan att röra sig i skog och mark behöver 
man ändå inte i början satsa en massa pengar på det 
allra senaste inom utrustningsväg. Bra skor, en be-

▲  Vandring tillsammans med familjen Foton: Eva Ramstedt
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kväm ryggsäck och kläder i lager-på-lager-principen 
räcker bra. Om man blir en riktigt inbiten vandrare 
och vill utmana sig själv och övernatta ute, så är en 
bra sovsäck följande på inköpslistan. 

När man startar sin vandring är det alltid bra att ha 
koll på varifrån man startar, särskilt om man är på ett 
nytt ställe. Eva tipsar om att alltid fotografera kartan 
över vandringsleden samt att ha appen ”maastokar-
tat” i telefonen. I ryggsäcken kan det vara bra att ha 
lite extra kläder för pauserna, sittunderlag, wc-pap-
per, torra tändstickor, en liten yxa, tidningspapper 
och annat att elda med. Om man vandrar med lite 
mindre barn, som 4-5 åringar, så kan det vara behän-
digt att ha en sparkcykel med sig om terrängen är 
sådan så det fungerar vill säga. 

Om man vill vara spontan går det bra att utan desto 
mer planering bege sig iväg på vandring. En dags-
vandring kräver inte så mycket mer än mat och vat-
ten för dagen, medan en vandring innehållande en 
övernattning kräver lite mer tanke, fundering och 
packning. Oavsett vad man bestämmer sig för så är 
det bara att snöra på sig skorna och bege sig ut i 
naturen!

Text: Johanna Svedström-Söderman

▲  Tillredning av mat  Foton: Eva Ramstedt

Evas tips för nybörjare och vana vandrare:
1. Sök inspiration på www.utinaturen.fi

2. Regnkläder andas inte, så använd andra regntåliga 
kläder istället

3. Ladda ner en geocaching-app och sök cachar på 
er vandring

4. Risnäs, Vargberget och Kajane är bra nybörjarleder 
i Närpes. 

5. Har man inte tid att åka i väg på vandring så räcker 
det med att gå ut och värma maten över öppen eld 
bakom husknuten!

6. Ta med en annan familj som sällskap, ju fler vand-
rare desto roligare!

Tips på bra vandringsmat:
1. Soppor, kan varieras i det oändliga med t.ex. linser 
och bönor.

2. Påsar med (frysta) grönsaker, färdigt kokat ris och 
koksomjölk blir en god risotto

3. Plättsmet om man har tillgång till muurikka, fär-
digstekta plättar går också snabbt att värma

4. Grönsaker och tacoplättar blir goda tortillas

5. Värm piroger på grillgaller

6. Färdiga folieknyten med t.ex. potatis och morötter
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Skogsvårdsföreningen Österbotten  •  Nybrovägen 7 A 4   •    64200 Närpes
www.svf.fi  •  fornamn.efternamn@svf.fi  •  010 581 8400

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

3 SKÄL
- att välja -

HEIMSKOGEN
1. Du har din skogsbruksplan från Skogsvårdsför-
eningen i fickan var du än är och vart du än går.

2. Du kan se råar samt en prick där du är. Risken att 
du röjer i grannens skog minimeras.

3. Du kan spela in ditt rörelsemönster i skogen. 
Följande gång hittar du enkelt till områden som 
ännu ej röjts. 

Har du en en gällande skogsbruksplan från oss? 

Ladda ner appen Heimskogen kostnadsfritt. Beställ 
aktiveringskod via members@svf.fi / 010 5818410.
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Årets junior: Jakob Gulin

En lördagseftermiddag i februari besökte un-
dertecknad familjen Gulin i Yttermark. Jakob 
bor på Orrgärdsåsvägen tillsammans med 
mamma, pappa samt bröderna Joel och Philip. 
Jakob är en halv timme äldre än sin tvilling-
bror Joel. Föräldrarna framhåller att tvilling-
arna alltid har fått vara sig själva. De tycker 
också att Joel är mera lik Philip än Jakob som 
person. Däremot har Jakob och Joel samma 
kompisar och spelar i samma fotbollslag. 

Jakob går i årskurs fyra i Yttermark skola och hans 
favoritämnen är slöjd, gymnastik och matematik. För-
äldrarna berömmer skolgymnastiken idag för att den 
är så mångsidig. Överlag tycker Jakob om att få göra 
något praktiskt. 

Jakob tycker om idrott för han tycker att det är ro-
ligt att röra på sig. Föräldrarna har alltid också viljat 
motivera barnen till att delta i fritidsaktiviteter. Som 
4-åring började han delta i knattefriidrott i Mosedal 
och som 6-åring började han på med knattefotboll. 
I årskurs ett kom han med i orientering. De första 
åren deltog han bara i föreningens juniororientering 
medan han senaste sommar började tävla lite mera. 
I somras kände han också att han blev en bättre kart-
läsare. Han förstod sig till exempel bättre på väder-
strecken. 

Senaste vår fick Jakob också möjlighet att delta i Yt-
termarks lag i Vårsprätten. På tävlingsmorgonen fick 
han veta att han skulle springa med Mats Svedström 
och Hans-Erik Antfolk. Bästa orienteringsminnet är 
från då han vann H10-klassen i FSOM i augusti. Han 
blev glad då han läste resultatlistan och märkte att 
han hade vunnit. 

”Senaste vår fick Jakob också möj-
lighet att delta i Yttermarks lag i 

Vårsprätten.”

För att vara elva år är Jakob väldigt aktiv. Vintertid 
spelar han fotboll tre gånger i veckan och trombon 
i skolmusikkåren två gånger i veckan. På helgerna 
åker familjen gärna till slalombacken eller skidspåret 
om tid finns. Dessutom lockar Närpes OK:s torsdags-
träning och innebandyträning på onsdagskvällar i 
Yttermark skola. Föräldrarna framhåller att ett barn 
behöver pausa några kvällar i veckan också så han 
måste välja vad han deltar i. Därför är det tur att det 
är paus från fotbollen i juli så han kan delta fullt ut 
i orienteringen då. Då Jakob inte är sysselsatt med 
idrott spelar han gärna TV-spel. 

Intresset för att röra sig i skogen fick han redan då 
han var hos sin familjedagvårdare i Perälä. Under 
åren hos familjedagvårdaren vistades barnen mycket 

▲  Jakob gillar fotboll, orientering och att spela trombon ▲  Joel o Jakob med en lotterivinst på Grönalund         Foton: Stefan Gulin 
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i skogen. Hos mormor var Jakob också ofta i skogen och lekte. Ja-
kob ville fortsätta med orienteringen, eftersom han märkte att han 
också då får röra på sig i skogen. Det roligaste med orienteringen 
är att hitta kontrollerna. 

”Intresset för att röra sig i skogen fick han re-
dan då han var hos sin familjedagvårdare i Pe-

rälä. ”
Favoritterrängen är ett område där det finns många backar och di-
ken att hoppa över. Sprintorientering har han däremot inte ännu 
fattat intresse för. Han tycker att det är knepigt att förstå sig på en 
sprintkarta. Då han jämför orienteringen med fotbollen säger han 
att det är tyngre att springa en orienteringsbana än att spela en 
fotbollsmatch. I fotbollen får man ta pauser, men det kan man inte 
i orienteringen. 

Framöver vill Jakob utvecklas genom att lära sig använda kompassen 
mera. I sommar springer han första året i H12. Han tror att det kom-
mer att gå bra utan snöre, eftersom han redan har sprungit D-ba-
nor. I juli kommer familjen Gulin att delta i O-ringen i Örnsköldsvik 
tillsammans med omkring 60 andra från Närpes OK. Ett mål långt in 
i framtiden är kanske att bli fotbollsproffs. Överlag tycker alla i famil-
jen Gulin att det är viktigt att man som barn och ungdom får testa 
på olika idrottsgrenar och se vilka som känns mest roliga.

Det är ju viktigt att idrott skall kännas roligt, intressant och vara so-
cialt uppmuntrande.

Text: Sara Hertsbacka
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Res på svenska med OT

Tel. 06- 318 4000

Alla resor på vår hemsida:
www.oravaistrafik.fi

Barcelona - Franska Rivieran 
Storstaden Barcelona, furstendömet 
Andorra och Europas äldsta turistmål 

– Franska rivieran. Resa 10-17.4. 
Boka genast!

Skåne
Med Kalmar, Öland och två heldagsturer

 i Skåne och Österlen. Resa 6-12.6.

I mitten av England
Liverpool, Lake District och Yorkshire. 

En innehållsrik resa med härliga 
städer och historiska platser på den 
engelska landsbygden. Resa 2-9.5.

Bornholm med Köpenhamn 
Tre nätter och två heldagsturer på 

Bornholm och en natt i Köpenhamn. 
Resa 9-15.7.

Normandie – Paris  
Normandie med invasionskusten, 

Bretagne, dagstur till Jersey och Paris. 
Resa 21-27.5.

Holland  
Vårens blomsterprakt i Holland med 

Amsterdam, Keukenhof och Den Haag.
Resa 26-30.4.

Samsö
Den lilla ön Samsö mellan Jylland och 

Själland är ett Danmark i miniatyr. 
Resa 30.6-6.7.

Gotland i sommarskrud  
Tre nätter i rosornas och ruinernas stad 

Visby, utflykter söderut och norrut 
med besök på Fårö. Resa 13-18.7. 

Geiranger – Trollstigen  
Resan med Norges kanske mest kända 

naturupplevelser! Resa 8-14.7. 

1. Kontroll 1-2
G 120 m (vänstra) B140 m (högra)

2. Kontroll 3-4
B 150 m (vänstra) G 130 m (högra)

3. Kontroll 7-8
G 220 m (högra) B 210 m (vänstra)

4. Kontroll 15-16
B 160 m (högra) G 180 m (vänstra)

5. Kontroll 16-17
G 350 m (högra) B 300 m (vänstra)

6. Kontroll 17-18
G220 m (vänstra) B260 m (högra)

Facit till det opti-
mala vägvalet
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1.
Kolla på nok.fi eller i Sydin var veckans Torsdagsträff arrange-
ras. 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 kon-

trollerna, 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 nummer-

ordning. 

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

År 2018 blir Närpes OK:s 62:e verksamhetsår. Arrangemang 
under året kommer att bli Stafett-DM samt det årligen åter-
kommande Tjejmilen i slutet av juni. I övrigt kommer verk-
samheten att fortsätta enligt tidigare modell med träningar, 
tävlingar, talkon, läger och god sammanhållning. 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 cykelorien-
tering. Klubben skall stöda och ge möjlighet för elitsatsning 
men även bedriva nybörjarverksamhet och motionsoriente-
ring.

Klubbens varumärke kommer att vara god gemenskap, tal-
koanda och tävlingsanda.

Nedan är verksamhetsmålen noggrannare specificerade.

Arrangemang

► 300 deltagare på årets Tjejmilen
Tjejmilen-gruppen ansvarar för arrangemanget

► Stafett-DM
Styrelsen utser tävlingsplats och ansvarspersoner

► World Orientering Day 24.5.2018
Arrangera sprintbanor för skolorna

Tränings- och Tävlingsverksamhet

► Klubbresa till Höga kusten O-Ringen. 
Klubben har bokat en lägergård för gemensamt boende under 
veckan.

► Två herrlag i Jukola och fyra damlag i Venla.

► Arrangera en skärmkupp i samarbete med finska grannfören-
ingar och en torsdagsträff per vecka under sommaren. 
Tränings- och Tävlingskommittén gör upp träningskalendern.

► Arrangera en kombinerad löpning/skidning och cirkelträning 
per vecka samt en träningsdag per månad under vintern. En löp-
träning per vecka i Vasa trakten. 

► Arrangera ett läger på våren för medlemmar.
Tränings- och Tävlingskommittén gör upp programmet.

► Arrangera nybörjarorientering en kväll i veckan samt ett läger 
på sommaren. 
Nybörjarkommittén ansvarar för skolningen.

► Arrangera byastafetten Vårsprätten på Kristihimmelsfärdsda-
gen.
Arrangör: förra årets segrare.

► Deltagande i 25-manna på hösten som avslutningsresa.
Styrelsen utser reseledare.

NÄRPES OK INFORMERAR OM ÅRET 2018

Så här går du till väga på
Torsdagsträffen

Kartor

► Påbörja uppdateringen av kartor inför FSOM 2019.
► Uppdatering av Öjskogsparkskartan till påsk.

Övrigt

► Påbörja förberedelser inför FSOM 2019.

► Utgivning av Tidningen Orienteraren till Påsk.
Tidningsgruppen ansvarar för utgivandet av tidningen.

► Växthustömningstalko. Ett kvällstalko på sommaren och ett 
dagstalko på hösten.
Styrelsen ansvarar för talkot.

► Eventuellt övriga talkon.
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Datum Plats    Arrangör   Övrigt 

April

Maj

Juni

Juli

Torsdagsträffen 2018

19.4  Vargberget (junior)  Gulin/Svedström  
26.4  Högåsen (junior)  Snickars/Snickars/Norrgrann Långa avstånd

3.5  Svartbäcken (junior)   Langels      
17.5  Norrnäs (junior)   Forsén/Lindqvist  
24.5  Nämpnäs (junior)   DM-banläggaren  Gaffling
31.5  Sidbäck (junior)   Haka     

7.6  Högåsen (junior)  Antfolk/Sand/Norrgrann  Skärmkuppen
14.6  Tjärlax    Grahn/Helenelund  Kontrollplock 
21.6  Vargberget (junioravslutning) Sandgren   Junior
28.6  Bäckliden   Perus    Slingor

5.7  Valsberget   Bäckström/Sund  
19.7  Tjärlax    Smeds C&M   Korridor

2.8   Vargberget    Sandelin   Skärmkuppen
9.8  Norrnäs   Sandberg/Hertsbacka 
16.8  Sidbäck   Häggkvist   Kompass
23.8  Nämpnäs   Halonen   
30.8  Vargberget   Nordin   Dag och natt

6.9  Valsberget   Mylläri    

Augusti

September

Datum Plats    Arrangör  Program 

April

Juli

2.4  Vargberget      Inför säsongen
3.4  Kristinestad      Sprint-Cup del 1
10.4  Närpes (Mosebacke)  K&H Smeds  Sprint-Cup del 2
17.4  Jurva        Sprint-Cup del 3
21-22.4 Vargberget och Tjärlax    Hemmaläger
24.4  Kauhajoki      Sprint-Cup del 4

1.5  Teuva       Sprint-Cup delfinal
20.5  Nämpnäs      Stafett-DM
23.5  Skolorna i Närpes     World Orienteering Day

3.7  Vargberget   Backlund  Karvamossloppet
4.7  Mosedal      Tjejmilen

4.8      Fredric Portin  Träningsdag

Maj

Arrangemang 2018

Augusti
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Datum  Tävling    Plats  
24.3   Karhurastit sprint   Björeborg
30.3   Billnäsin medeldistans    Karis

1.4   Raseborg vårtävling    Raseborg
8.4   Nationell     Raumo
8.4   Skärgårdsträffen    Pargas
14.4   Silja-Rastit     Pemar
15.4   Ankkurirastit, WRE    Angelniemi
21-22.4   FinnSpring     Esbo
29.4   Medeldistans     Ylistaro

1.5    Minkens nationella    Nykarleby   
5.5    Powerpark sprint    Alahärmä
6.5   Nationell     Lappo
10.5   Vårsprätten     Närpes
12.5   IK Kronans nationella    Kronoby
20.5    Stafett-DM     Närpes
26.5   FM-medeldistans G1 & G2   Kouvola
27.5   FM-sprintstafett    Kerava
29.5   Ekorrstigsstafett    Vasa

9.6    Botnias nationella    Kronoby
9.6   FM-cykelorientering Sprint   Tammerfors
10.6   FM-cykelorientering Långdistans  Tammerfors
16-17.6   Jukola/Venla    Lahtis
27.6   Ekorrstigsfinal     Korsholm
30.6   Nationell     Solf

1-6.7    Kainuun Rastiviikko   Kajaana
11-13.7   Kvarkenträffen     Korsholm, Vasa och Malax
14.7    Slätlandskavlen    Kauhava
15-20.7   Fin5      Seinäjoki
21.7   FM-cykelorientering    Kuopio
21-27.7   O-ringen     Örnsköldsvik
28.7   Nationell     Kankaanpää

4.8   Långa DM     Pedersöre
10-12.8   FSOM      Grankulla
18.8   Ungdomens Jukola    Saarijärvi
19.8   Cykelorientering sprint och parsprint Kurikka
25-26.8   Långa FM G1 & G2    S:t Michel

1-2.9   FM i cykelorientering
   medeldistans och sprint   Kankaanpää
2.9   Sprint-DM    Karleby
7.9    Natt-DM     Kristinestad
9.9   Medeldistans-DM   Jakobstad
15.9   Stafett-FM    Rovaniemi
16.9    Sprint-FM     Uleåborg
21-22.9   Natt-FM     Hauho
30.9   Oravatonni     Mynämäki

6.10   25-manna     Barkarby
14.10    Ultralång-FM    Angelniemi
20.10    Jämi Suunnistusmaraton  Ikalis

K
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Tävlingskalendern 2018

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

Mars
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Mera info på www.nok.fi

Datum Plats
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 re-
sultaten räknas ihop. Vinnaren i varje klass vinner ett 
litet penningspris. Alla deltagare belönas.

Anmälan klockan 18:00, start från 18:30.

Datum Plats
Grupper 2018:

Ekorrgruppen 7-9 år
► 2009-2011 födda
► Nybörjar- och fortsättningsgrupp
► Vi lär oss grunderna i orientering och de vanligaste 
karttecknen

Kompassgruppen 10-11 år
► 2007-2008 födda
► Har full koll på karttecknen och bekantar oss med 
kompassen
► Tränar övergången från RR-banor till vanliga banor

Teknikgruppen 12-13 år
► 2005-2006 födda
► Tränar på orienterings- och löpteknik i skog och mark
► Springer vanliga banor

Vi samlas klockan 18:00 på torsdagar!

Skärmkuppen 2018

börjar 19.4.2018 kl.18:00

Grupper från 7 till 13 år
Hela programmet hittar du ovan eller på

nok.fi

Häng med på juniororientering!

21.5   Teuva
29.5  Kristinestad

7.6  Närpes
14.6   Kauhajoki

2.8  Närpes
9.8   Kauhajoki
14.8   Kristinestad
20.8  Teuva

19.4   Vargberget
26.4  Högåsen

3.5  Svartbäcken
17.5   Norrnäs
24.5   Nämpnäs
31.5   Sidbäck
 
7.6   Högåsen 
14.6   Kauhajoki 
21.6  Vargberget (avslutning) 
30.6-1.7 Juniorläger
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STYRELSEN
Christoffer Smeds, ordförande 050 3310905
Johan Hertsbacka, viceordförande 040 5907773
Suppleant Maria Sund  040 8604142
Hans-Erik Antfolk   050 0362488
Suppleant Susanne Sandelin 050 5549471
Kenneth Smeds   050 3227093
Suppleant Pia Nordin  040 5611264
Jens Perus   050 5884866
Suppleant Karl-Gustav Norrgrann 0400 163122
Malin Haka   050 3421909
Suppleant Ann-Christin Häggkvist 050 5946941
Edd Grahn   050 4089121
Suppleant Anette Langels  040 8614276 
Annelie Glasberg, sekreterare 050 3772997
Maria Halonen, kassör  040 5273156

STATISTIKANSVARIG
Mats Svedström  

MEDALJSTATISTIK OCH 
STIPENDIEUTRÄKNING
Mats och Pia Nordin

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 Annika Wirén

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

UTTAGNINGSKOMMITTÉN
Kenneth Smeds    
Björn Forsén
Malin Haka 

VARGBERGETS FRITIDSCENTRUM
Karl-Gustav Norrgrann    
Suppleant Hans-Erik Antfolk   
Robert Kuuttinen     
Suppleant Edd Grahn 
Bror-Gustav Bärdén    
Suppleant Johan Langels 

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
Mats Svedström

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.

Styrelsen och kommittér 2018
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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

Besiktningsstation i 
Övermark
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höga berg. Ni som har varit på Lofoten vet precis 
vad jag talar om. Även under dåligt väder kunde 
vi njuta av att vara i naturen.

Fløya befinner sig i närheten av Lofotens ”hu-
vudstad” Svolvær, som är ett känt turistställe. 
På vägen upp till Fløya kan man kliva upp på ett 
stort stenblock, Djevelporten, för att ta häftiga 
bilder. Även om vägen upp var brant och hal, var 
det värt mödan.

Efter Fløya fortsatte vi färden mot Henningsvær, 
en liten fiskarby längst ute på en udde. Det var 
den charmigaste lilla fiskarbyn jag sett. Hen-
ningsvær sägs också ha världens finaste fotbolls-
plan och ja, det var den verkligen. Stället är även 
känt för sina fantastiska klättringsmöjligheter.

Till Lofoten kan man lätt åka med färja om man 
inte vill åka fram och tillbaka längs med ögrup-
pen. Man kan åka till exempel Bodø-Å, Løding-
en-Bognas eller Svolværi-Skutvik. 

Länge har jag haft en dröm om att få åka en 
längre tur till norra Norge och uppleva dess 
vackra vyer. Jag har flera gånger besökt Nor-
ge och sprungit i de norska skogarna, men då 
har det alltid varit på idrottens villkor. Ing-
et illa med det, men nu vill jag leva friluftsliv 
och ha en avslappnad inställning till resandet. 
Augusti förra sommaren blev en bra månad, 
då sambons viktigaste tävlingar för säsongen 
var över och även han kunde hålla sommar-
lov. Huvudmålet för resan var Lofoten, men 
vi hann dessutom utforska Senja, Tromsø och 
därifrån vidare upp till Haldefjäll och Treriks-
röset. Här följer en kort resumé om vår resa 
och jag hoppas kunna inspirera någon annan 
till att besöka norra Norge.

Niesby City - Lofoten
Vår resa startade en söndag i augusti och framför 
oss hade vi 13 dagar på fri fot. Det enda vi hade 
bokat var biltåget från Rovaniemi hem till Åbo. 
Via Haparanda, en pisspaus vid polcirkeln och 
lunch i Gällivare började vi så småningom se allt-
mer renar och lappländska berglandskap. Med 
sikte på Lofoten hade vi nu kommit till national-
parken Abisko, där den berömda vandringsle-
den, Kungsleden (425km) börjar. Sent på kvällen 
vandrade vi fem kilometer in mot skogen för att 
hitta en tältplats. Allting var lugnt och stilla.

Efter en natt i Abisko var vi redo att anta Lofoten, 
som imponerade med spektakulära, branta och 

Nord-Norges guldkorn

▲  Vandring i solnedgången i Abisko nationalpark

▲  Vid Djevelporten påväg upp till Fløya

▲  Lite armhävningar vid utsikten över Djävul-

ständerna
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I juli månad är Lofoten en väldigt turistfylld plats 
och därför var augusti en bra månad att åka, 
även om nätterna redan då känns lite kallare.

Lofoten är definitivt värt ett besök och man fas-
cineras av den ena vyn efter den andra. Lofotens 
”must see” ställen är enligt mig; Svolvær, Fløya 
+ Djevelporten, fiskarbyn Henningsvær, Gimsøy 
by + Storknubben, Haukland Beach, Å + Reine-
bringen, Kvalvika beach + Ryten.

Senja - Tromsø
Det var dags att lämna Lofoten och åka vidare 
norrut. Vi åkte via Narvik och besökte ett välkänt 
krigsmuseum, som beskrev den blodiga histori-
en om det som skett i nord-Norge under andra 
världskriget.

Vårt nya ”hem” för de följande dagarna blev 
Senja, som hade minst lika fina vyer som Lofo-
ten. Där fanns mycket mindre turister och Senja 
kändes mera ”wild life” i jämförelse till Lofoten. 
Vi båda förälskade oss i Senja och önskade att vi 
hade kunnat stanna en längre tid på ön. Fredos 

löpturer blev allt längre och det fanns stunder 
då jag trodde att han aldrig skulle återvända till 
tältet.

Breidtinden, Senjas högsta berg, var ett av hela 
resans bästa ställen. Vandringen upp dit var krä-
vande och brant. Jag var faktiskt lite rädd då jag 
klättrade upp på ställen där passagen var smal 
med stup på sidorna. Utan klätterutrusning kän-
des livet skört för en stund. Men den rädslan 
glömde jag snabbt bort när vi såg utsikten från 
toppen. Det var nog det finaste jag har sett i hela 
mitt liv! Men höjdskräcken kom snabbt tillbaka 
då vi skulle klättra ner. Det var verkligen värre att 
ta sig ner än upp!

Från Senja tog vi färjan vidare från Brensholmen 
till Sommarøy. Det regnade och vi hade lite en-
ergi att bygga upp tältet. Istället sov vi i bilen, 
men det var mysigt att höra regnet smattra mot 
vindrutan. Följande dag skulle vi springa upp för 
Store Blåmannen, eller Fredo skulle springa upp 
för den. Veckan innan ordnades Tromsø skyrace, 
där en av distanserna var ”Vertikal-Km”. Banan 
är 2,7 kilometer och höjdskillnaden är 1044 me-

ter. Vädret var fort-
farande dåligt med 
hård vind och sido-
regn. Fredos inoffi-
ciella sluttid förblir 
vår hemlighet, men 
motivationen till att 
springa ett Vertical 
run tändes nog hos 
den lille alpfödde 
pojken.

▲  Fiskarbyn Henningsvær
▲  På Henningsvær fotbollsplan

▲  Lycklig och glad uppe på Reinebring-
en

▲  Lite armhävningar vid utsikten över Djävul-

ständerna
▲  Ett sista kliv upp till toppen av Senjas högsta topp, Breidtinden
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På toppen av Finland och Treriksröset
Efter Tromsø började en ny etapp; mot Finland 
och Haldefjäll. Haldefjäll ligger inte så långt från 
Tromsø men terrängen förändrades från kraftigt 
kuperade och branta bergstoppar till plattare 
och långsluttande fjälltoppar. Här kunde man ju 
faktiskt springa utan att behöva klättra upp till 
toppen.

Vi åkte till Kåfjorddalen, där vi skulle vandra till 
Haldefjäll, från den norska sidan. Uppe på fjället 
mot Guolasjávri träffade vi två samer, som var på 
väg för att ringmärka sina renar. Paret var väldigt 
trevligt och berättade att den kalla sommaren 
hade försenat märkningen av renkalvarna. Vi sat-
te också upp tältet mitt på kalfjället och tvätta-
de oss i den iskalla sjön. Hittills hade vi klarat av 
nätterna relativt bra, men nu låg vi båda och frös 
hela natten.

Efter otaliga kilometrar med stenåkrar nådde vi 
äntligen toppen. Det var visserligen ingen brant 
topp, men de stora stenarna gjorde att man var 
tvungen att se var man satte sina fötter. Men vi 
nådde toppen (1324 m ö.h.), och vilken härlig 
känsla det var! Det skall väl inte vara lätt att ta 
sig upp på Finlands högsta punkt? Självklart ville 
vi också bestiga den högsta toppen av fjällmas-
sivet, Ráisduattarháldi (1361m ö.h.), som ligger 
en bit borta på den norska sidan. Den delen som 
det ryktades om att Finland skulle få till gåva i 
100-års present.

Efter Haldefjäll började vår resa snart lida mot 
sitt slut och det var dags att ta sig över mot Fin-
land. Vi åkte mot Kilpisjärvi där vi skulle stanna 
över natten. Till Treriksröset kan man vandra ge-
nom Malla naturreservat, som fram och tillbaka 
blir 23 kilometer. Vid det här laget kändes 23 
kilometer som en ”piece of cake”. Treriksröset 
är den punkt där länderna Finland, Sverige och 
Norge gränsar till varandra, världens nordligas-
te trelandspunkt. På vägen dit såg jag för första 
gången i mitt liv en helvit ren. Det var den vack-
raste och ståtligaste renen jag någonsin sett!

Slutet gott, allting gott!
Efter Treriksröset hade vi endast en dag kvar inn-
an vi skulle köra upp vår bil på tåget och luffa 
ner mot Åbo. Vi åkte från Kilpisjärvi längs med 
Finlands arm några timmar. Skogen såg ut som 
ett drömscenario för en orienterare. Det här 

▲  Fredo och Tromsø stad

▲  Påväg mot Haldefjäll och framför oss hade vi en iskall natt

▲  Njuter av utsikten 
i Malla naturreservat

►  Glada 
och nöjda vid 
Finlands topp, 
Haldefjäll!
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blir perfekt, här skall vi tälta! 
Det var vindstilla, inte ett ris på 
marken och så där lagom tätt 
mellan träden. Ja, det var per-
fekt...– NOT! Det var ett paradis för myggorna, 
ett riktigt mygghelvete för oss! Här hade vi cam-
pat i lugn och ro i snart två veckor utan att ens 
ha tänkt på ”de där myggorna” som våra vänner 
hade varnat oss om innan vi for.

På fredagsmorgonen packade vi ihop tältet för 
sista gången. Vid det här laget hade vi blivit 
ett riktigt superteam på att smidigt packa ihop, 
samtidigt som gröten kokade på trangian. Efter-
som vi var bara ett stenkast från Pallas-Yllästun-
turi, kunde vi inget annat göra, än att ta en sista 
löptur längs med Pallasfjällets toppar. Från att 
ha vandrat i branta berg i Norge och i steniga 
Haldefjäll, var det fantastiskt att kunna springa 
hela vägen upp till toppen. Vi såg renar på nära 
håll och det finska fjället var minst lika fint som 
i Norge. Fast med en helt annan karaktär. Jag 
log hela vägen och jag kände hur endorfinerna 
rusade i kroppen.

Totalt hade vi avverkat ca 3300 kilometer. Det 
skulle man inte tro, men underhållningen har ju 
varit den bästa. Jag är så glad över denna resa. 
Så mycket fint som vi har sett och så mycket som 
vi har undrat över naturen. Att dagligen få vand-
ra flera timmar har väckt vår nyfikenhet. Frågor 
om geografi och arktiska regioner, biologi och 
klimat, historia och till och med reflektion över 
människans plats i universum. Flera gånger öns-
kade jag att min f.d. biologilärare Ingmar hade 
varit med oss och besvarat mina frågor.

Jag hoppas att vår resa har inspirerat någon att 
åka på semester till Lappland. Det är otroligt 
fina vyer vi har i Finland, Sverige och Norge. Vi 
kommer definitivt att åka igen om något år, ef-
tersom Nordkapp och Nuorgam förblev osedda. 
År 2020 ordnas Jukolakavlen (Arctic Circle – Ju-
kola) i Rovaniemi och förhoppningsvis kommer 
vi båda att springa då. Det är en bra målsättning 
för er som någon gång haft i tankarna att springa 
Jukolakavlen.

Text och foton: Saara Norrgrann

▲  Fredo och Tromsø stad

▲  Påväg mot Haldefjäll och framför oss hade vi en iskall natt

▲  Här står Fredo bokstavligen i tre 
länder; Finland, Sverige och Norge

▲  Våra 3300 kilometer på kartan

▲  Sista kvällen och vi blev påminda 
om att Finland är ett myggparadis
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Här får vi träffa 22-åriga kartritaren Caj Snickars, numera Esbobo, men hemma från Solf. Caj 
har ritat kartor sedan år 2013 och hunnit med ett 15-tal kartor sedan dess. Caj studerar en-
ergi- och miljöteknik vid Aaltouniversitetet och kommer att specialisera sig inom lantmäteri. 

Kartan - orienterarens viktigaste redskap

Skogen är orienterarens idrottsarena och 
kartan en väsentlig del av den. Dagens 
orienteringskartor är mycket detaljerade 
kartor av verkligheten och framställs i hu-
vudsak i skalan 1:10 000. Med det menas 
att en centimeter på kartan motsvarar 100 
meter i verkligheten. Sprintkartor är i ska-
lan 1:5000 och i vissa tävlingar används 
även skalan 1:15 000. 

Orienteringskartan har oftast sex färger; 
gul, brun, svart, blå, grön och grå.

I Finland framställs ca 330 orienteringskar-
tor, 50 lärkartor, 25 skidorienteringskartor 
och 10 cykelorienteringskartor per år. Årli-
gen kartläggs ca 1800 km² och antalet kar-
tor som trycks uppgår till en miljon. 

Orienteringskartan:

▲  Caj Snickars
Foto: Privat

►  Kartbotten

Vad är det första man gör när man ska börja rita 
en orienteringskarta?

När man ska påbörja ett kartritningsprojekt be-
höver man allra först skaffa sig ett bottenmate-
rial och bekanta sig med terrängtypen och ter-
rängen. Då man bekantar sig kan man använda 
sitt bottenmaterial eller en gammal karta över 
området. Speciellt om man är ovan med ter-
rängtypen, bör man även bekanta sig med andra 
närliggande kartor, för att få en överblick över 
den typiska kartritningsstilen, säger Caj Snickars.
Grundmaterial får man i Finland lättast av Lant-
mäteriverket och det är i huvudsak laserskan-
ningsmaterial av terrängen. Därefter bearbetar 
man laserskanningsmaterialet för att få fram 
höjdkurvorna ur laserskanningen, så att höjd-
kurvorna skall kunna flyttas över till ett kartrit-
ningsprogram. Snickars använder sig av Jarkko 
Ryyppös ”karttapullautin” för att fixa till höjdkur-
vorna. Därefter kombinerar han materialet med 
lantmäteriverkets terrängdatabas och bestånds-
gränser. Alla dessa är gratis att hämta från Lant-
mäteriverkets öppna filservice. Om man i stället 
uppdaterar en gammal orienteringskarta så an-
vänder man den gamla kartan som grundmate-
rial.

I praktiken består arbetet av skrivbordsarbete 
och terrängarbete. Vid skrivbordet sitter man då 
man arbetar med bottenmaterialet och under 
renritningen. 

I terrängarbetet rör man sig alltså i terrängen och 
ritar in detaljerna på kartan. Caj Snickars berättar 
att han använder sig av en dator med ”touch-
skärm” (hybrid) och GPS då han ritar ute i sko-
gen. Men det finns flera kartritare som också an-
vänder sig av papper och penna. - För mig som 
ritar med dator ute i skogen blir det betydligt 
mindre arbete sedan vid skrivbordet. Förutom 
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bottenmaterialet som görs hemma vid skrivbor-
det räknar jag med ca en timme renritningstid 
för varje 15 timmar ute i skogen. Skrivbordsarbe-
tet utgör ca 20 % av hela kartritningsprocessen, 
säger Caj. – Att rita en karta i storleken A4 i ska-
lan 1:10 000 tar ca 40-70 timmar i anspråk, bero-
ende på  hur stor del av A4:an området är. Om 
terrängen består av detaljerade bergsområden 
eller annars är mycket detaljerat tar det självklart 
också längre tid. Att rita en sprintkarta tar kanske 
30 timmar, men där gör man nästan hela arbetet 
vid skrivbordet. 

Caj Snickars menar att kartorna nog blir exaktare 
idag tackvare tillgången till bättre bottenmate-
rial. En del områden, speciellt detaljfattiga om-
råden med dålig sikt är också både lättare och 
blir exaktare med GPS. Nackdelen är att dagens 
kartor lätt kan göras för detaljerade. 

Caj Snickars använder sig i huvudsak av kartrit-
nings- och banläggningsprogrammet Ocad, 
men det många kartritare också använder är 
gratisprogrammet OpenOrienteeringMapper 
(OOM). OOM fungerar speciellt bra vid kartlägg-
ning av sprintkartor, då man kan installera den till 

android-operativsystem, t.e.x. smarttelefoner. 

Att rita en skogskarta görs bäst när 
det är snöfritt, medan sprintkartor 
går att rita året runt. Caj Snickars 
brukar göra bottenmaterialet un-

der vinterhalvåret och börja rita i skogen när 
snöläget och temperaturen tillåter. – Min dator 
fungerar inte särskilt lång tid om det är kallare än 
+ 5 grader så det begränsar en del. 

I framtiden tror Caj att andelen skrivbordsarbe-
te av kartritningsprocessen ökar i och med att 
flygbilderna och lasermaterialet blir bättre. - När 
priset på drönare sjunker kommer säkert någon 
på hur man kan ta den till hjälp. Men det ligger 
väldigt lite pengar i kartritningsbranschen så ty-
värr misstänker jag att professionella kartritare 
kommer att försvinna när kartorna blir bättre och 
kan användas längre, säger Caj Snickars.

Caj Snickars trivs med att rita kartor. -Förutom 
frisk luft så får man bra kondition och man orkar 
koncentrera sig länge. På sommaren brukar min 
dagliga stegmängd ligga på 30-40 tusen steg 
(träningarna medräknade). – Är du det minsta 
intresserad så prova gärna på eller delta i en kar-
tritningskurs, uppmanar Caj Snickars. 

Text: Mia Smeds

Orienteringskartan:

▲  En vanlig dag på jobbet för en kartritare  Foton: Caj Snickars
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Mobil:040 5380603
Även hembesök
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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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Närpesvägen 16 H
(Mittistan)
64200 Närpes
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Tandläkare 
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VI HAR ÖPPET MÅN-FRE 9.00-17.00. LÖ STÄNGT

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

Närpes OK invaderar Aggösund
Under sommarens femdagars orientering i 
Sverige, O-Ringen, som går av stapeln i Örn-
sköldsvik, i juli, deltar Närpes OK på bred front. 
Klubben har bokat en hel lägergård och över 
70 hugade klubbmedlemmar i åldern 1-75 kom-
mer att ta sig an orienteringsveckan. 

Bland Närpesorienterarna finns både rutinera-
de O-ringenlöpare och för flera kommer det att 
bli tävlingspremiär. 

SistaSäkra utropar hurra och lycka till! O-ringen 
har redan nu 10000 anmälda så tävlingsveckan 
lär bli en folkfest utan dess like. 

Dags för guldkaka?
Närpes OK:s Ann-Ma-
ri Sandgren har under 
årens lopp hunnit sam-
la på sig en hel massa 
medaljer från finska 
mästerskapen. Hela tio 

stycken faktiskt. I prisskå-
pet ligger fyra silverme-
daljer och sex brons. Ifjol 
kom hon hem med ett 
brons från långdistan-

sen i Soini. Men nu tyck-
er SistaSäkra redaktionen 

#TB Vårsprätten
SistaSäkra redaktio-
nen drömmer sig 
gärna tillbaka till en 
av orienteringssä-

songen 2017 höjdpunkter, nämligen Vårsprätten, som ifjol ar-
rangerades av Pörtomborna på Malaxsidan i Ribäcken. Finby-
borna for iväg med segern, men kampen om andra platsen blev 
en verklig thriller som slutligen avgjordes i en rafflande spurt-
duell mellan Yttermarks Hans-Erik Antfolk och Näsbys Caroline 
Sandelin. Publiken fick njuta av idrottsunderhållning på hög nivå 
där Antfolk drog det längre strået! Som vanligt bjöd Vårsprätten 
på stor dramatik då flera av de allra mest rutinerade oriente-

rarna hade svårt hålla nerverna i styr och bommarna 
blev både många och stora. Alla lag tog sig dock 
godkända i mål och det har inte hänt på några år. 
SistaSäkra ser med spänning framemot Vårsprät-
ten 2018!

Intressanta klassbyten
När säsongstarten närmar 
sig märks det att en och an-
nan börjar lägga på ett extra 
kol på träningsfronten. Vis-
sa kanske tänker på sin häl-
sa, vill må bra och så, andra 
kanske vill laga sig i form till 
beachsäsongen, men speci-
ellt i oldboysklasserna häng-
er ökad träningsmängd ofta 
ihop med klassbyten. Sista-
Säkra konstaterar att en viss 
Rangsbybo höjt ribban mar-
kant sedan i somras. Medalj-
regn att vänta i H40 alltså!

Säkra
att minsann kunde börja vara dags med ett 
guld och håller tummar och tår för 
att vi ska få fira med guldtårta i 
sommar. 
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ekomiddag

© charles söderman/farbrorn.com

Sauli, Saara och Jenni
Närpes orienteringsstjärna i exil, Saara, fick 
i somras hänga med presidentparet. De har 
ju träffats förr i tävlingssammanhang och 
kunde chitchatta med Sauli och Jenni som 
gamla bekantingar. Nu behövs bara en full-
träff så vi kan få med Saara på slottsbalen 
också. 

Hårda duster på badminton-
träningarna
SistaSäkras utsända spion kan rapportera 
att på klubbens inofficiella badmintonsek-
tions träningar är det ord och inga visor som 
gäller. Regelboken följs till punkt och pricka 
så att nätet spänns till exakt rätt höjd och 
spelarna smörjer in sig med liniment både 
före och efter match. Det kan förvisso vara 
en alldeles utmärkt idé med tanke på att 
spelarna tänjer sig i diverse akrobatiska rö-
relser -som spagat- allt för att vinna sin boll. 

Orienteringsordspråk från 
Kartbosse.se

Den som inte ser gropen, faller själv däri

Tanken när du ser stupet: Hoppet är det sista 
som överger människan

I krig och kärlek är allt tillåtet, liksom i sta-
fett och gemensam start

Många ställer upp – men få vinner

En liten ås gör ingen mjölksyra

Den som gapar efter mycket sväljer kanske 
en geting

Bättre tio kontroller i skogen än en i staden
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ha skidor som skulle fungera bra 
hela turen. Vi skulle ha med rygg-
säck med extra kläder, dricka och 
någon vallaburk. Loppet gick lite 
uppför de första kilometrarna. Jag 
började kämpa mig framåt, men 
skidornas klisterfäste frös delvis så 
det var ganska jobbigt i uppförs-
backarna, men härliga långa fina 
nerförsbackar. Sedan var det kulle 
upp och kulle ner och stämningen 
var god bland deltagarna. Efter 
halva etappen ville jag få bättre 
fäste under mina skidor. Vallan jag 
hade i väskan hjälpte inte. Det var 
flera, som hade problem med fäs-
tet. Jag stannade då en man höll 
på att sätta på klister på sina ski-

dor. Jag frågade ”Could I have some?” Jag fick 
lite valla och jag önskade honom ”Good luck!” 
varefter jag såg att han hade en svensk flagga 
på dräkten. Jag log för mig själv och fortsatte 
färden. Skidorna fungerade lite bättre ett tag. 
Jag började bli trött och tänkte snart är det bara 
tio kilometer kvar då det kom en flera kilometer 
lång bit uppför fjället. Det blev emellanåt att gå 
”fiskebein” uppför backen men när man väl kom 
upp så var det att glida ner i flera kilometer till 
målet. 

Efter skidturen bjöds alla på ”kakefest” av ar-
rangören nere i Isafjördur. Det var invånare i sta-
den som hade lagat rejält med knytkalaslikt bord 
av både salt och sött. Vi hade äran att sitta vid 
samma långbord som Petter Northug. Där var 
också prisutdelningen.

Följande dag bar det av till Reykjavik, där vi tit-
tade runt i den mysiga och sevärda staden. Dag 
två i Reykjavik var vi på rundtur till Blå lagunen, 
Gullfoss vattenfall och varma källor som kokade 
ur marken. 

Det blev en trevlig resa att komma ihåg.

Text och foto: Britt-Marie Mylläri

Detta är en reseberättelse från en skid- och 
semesterupplevelse till Island i slutet av april 
2017.

Det var jag, Britt-Marie Mylläri, min skidintresse-
rade syster och fyra likasinnade som ville göra 
något utöver det vanliga. Vi bestämde oss för 
en skidupplevelse till Island. Spänningen var stor 
den morgonen när jag for från Vasa via Stock-
holm och Oslo till Reykjavik. Det var planerat ett 
inrikesflyg till Isafjördur varifrån skidloppet på 50 
kilometer avgick, men flyget var inställt på grund 
av för dåliga väderförhållanden så det blev efter 
en god stunds väntan till en bussfärd på ca. 400 
km. Detta tog 6 timmar längs slingriga vägar i en 
mycket öppen och karg natur. Längs kusten var 
det många vikar att runda. När vi körde längs en 
havsvik såg jag något som såg ut som en fontän 
i havet och någon sekund efter kom en valstjärt 
upp ur vattnet. Vi var flera som fick se denna na-
turupplevelse.

Följande dag var det dags att testa skidor och se 
var starten gick. Vallahjälp fick jag också för det 
var ganska varmt så det var inte lätt att få fäste 
som fungerade. På kvällen blev det mat på en av 
de många fiskerestaurangerna som fanns.

Tävlingsdagen var fin med sol och lite vind. Vi 
samlades alla vid starten och jag hoppades på att 

En reseberättelse från Island

▲  Bild från Isafjördur varifrån skidloppet Fossavatnsgangan gick.
Uppe på det lägre fjället till vänster på bilden var start och mål.
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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

MADE IN NÄRPES

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

2.6   Fagerö karneval
23.6   Midsommardans
14.7   Grisfest
28.7-1.8  Skärgårdsloppis 
11.8   Rockabilly
8.9   Fagerödans
29.9   Höstdans

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

SOMMAREN 2018SOMMAREN 2018



38 Orienteraren 1/2018

arom.barcafe@gmail.com

* Elinstalationer
* Nybyggen & Renoveringar

* Brandlarm / Larmsystem

Ring för snabb service !

40 ÅRS ERFARENHET

& 06-8238 400

Koppla av, ät & drick gott!

www.hotelredgreen.fi

Välkommen till Närpes - besök oss på www.hotelredgreen.fi

 

 

Tegelbruksvägen 4A, 64200 Närpes 

Tel: 06 2243 016 

Email: info@rorteam.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

  

 
 

ONEIL´S                 KITCHEN

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

Hur många
kycklingar 

kan du hitta 
i tidningen? 
(Med denna 

inräknad)

Hitta följande ord som har att göra 
med olika karttecken. Orden kan hittas 

lodrätt, vågrätt och diagonalt.

Beståndsgräns, Höjdkurva, Kal-
hygge, Sankmark, Byggnad, Sta-
ket, Grop, Dike, Sten, Stig, Sjö, 
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Finn åtta fel
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En tillbakablick 
till säsongen 
2017

Foton: Annelie Glas-
berg, Malin Haka, 
Johan Hertsbacka, 
Bror-Gustav Bärdén, 
Kaj Smeds och Matti 
J Koski
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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 

brett urval i lager 

Populärt rökgaller 
för rökugn i lager 

Saknar du ännu 
bergvärme?

Stefan Storvall
Tel. 040-1956944
stefan.storvall@ksgeokonslut.fi
www.ksgeokonsult.fi

Vi tar fram 
solenergin ur 

berget.
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I tidningen
finns det 

17 st. kyck-
lingar
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Fyll i rätt bokstav i rätt ruta!

Det finns tre extra rutor.
Skicka denna sida till följande adress:
Mats Svedström, Ingelsvägen 55, 64220 Yttermark senast 15.5.2018.

Dragning av vinnare sker på Vårsprätten 10.5.2018. Rätta lösningen 
och vinnarna publiceras på www.nok.fi 26.5.2018. K

lip
p

 u
t 

hä
r!

Foto-orientering

1:a pris  30 euros köpkort
2:a pris  20 euros köpkort
3:e pris  Hantverk

Namn:

Adress:

Telefon:
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,
Derbi, Aprilia
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 ragnildnahröfenåL
 naffos i ammeh

 
 åp avörP

 tetanapetom/fi.po

 

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

 

CHARTER- OCH RESEBYRÅ- 
TJÄNSTER I ÖSTERBOTTEN 

Låt oss ta hand om ert researrangemang!

RESEBYRÅ INGVES & SVANBÄCK

www.ingsva.fi • info@ingsva.fi • 020 743 4520

Charter-resor åt företag och grupper • 60 bussar •  
Resebyrå i bl.a. Närpes • Skräddarsydda resor till 
Europa på svenska • Stort reseutbud på ingsva.fi

OY GULIN AB
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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

RENT•A•CHEF
events - food - staff - music

Allt du behöver för 
en lyckad tillställning!

Vi levererar helheten till dina tillställningar. 
Allt från dukningen, livemusiken, maten
 till städningen och ordningsvakterna.

Catering • Bröllop • Kalas • Firmafest

Du kan ringa oss vardagar: 8.00-18.00 • Tel. +358 0 40 7058 890 
info@rentachef.fi • www.rentachef.fi

Tel. 0400 324 200
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Närpes OK tackar alla annonsörer och hoppas läsarna stöder dem

95. Gubbarna   11
Advokatbyrå Becker & Becker  46
Alanko    43
Apoteket   32
AquaTex   39
Arom    38
Autoforum   8
Backholms Verkstad  47
Backman H.G.   32
Becker fastighetsförmedling 38
Bed Invest   2
Bema System   10
Best Bokföring  46
Bettes Taxi   11
Bistro    11, 39 
Bränsletjänst Johnny & Kent 39
BT Trailerparts   48
Byggbotnia   49
Cadora   11
Casa Pizzeria   10
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
Dynamo   33
Dynamo Net   37
Ecomont   16
Elhuset    47
El Malm   11
ElectroTeam   10
Engelqvist   49
Fagerö    37
Granbäck M. Elinstallationer 10
Granlidens Trä   16
Granskogs El   38
Gulin Oy Ab   47
Gullans Närköp  39
H.E.M Produkt   48
Hannus Peter   51
Helle    46
Hällströms plåt  8
Holmback T & J  10
Hortilab     48
HTR Taxi   16
Indevit Solutions  7
Ingves & Svanbäck  47
Johnnys Rör & Ventilation 46
Katarinas Massage & Fotvård 32

KBF-Medi   32
Keltamäki    49
KKK Supermarket, Närpes 25
KK Möbler   7
Klemets   7
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
NapraRehab   32
Nestepaine   49
Noname   42
NTM    37
NWE Network Engineering 42
Nygårds Ur & Guld  48
Nygårds Kurt   51
Nygårds Optik   33
Nyko    7
Nylunds Handelsträdgård 38
Nyman E.   39
När-Bok   37
Närdent   32
Närpes Bilcentral  48
Närpes Bilhall Westerback 38
Närpes Bröd   48
Närpes Fysioterapi  32
Närpes Grönsaker  37
Närpes Renhållning  10
Närpes Skylt & Dekal  38
Närpes Sparbank  52
Närpes Stad   7
Närpes Tryckeri  25
OK-Plan   38
Oneil’s kitchen   39
Oravais Trafik   19
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
Rent a Chef   49
Reo Tuote   25
Retex    39
RJ Wood   25
Rosenqvist Johan  16
Rör Team   38
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   43
Simons L. Transport  11
Sjöbloms Golv   46
Skogsägarna Österbotten 17
Smått & Co    25
SSC Heating Systems  33
Stenbacks gård  39
Stores Färg   37
Svalan     10
Svartgrund J. Sprängning 42
Sydmedi   7
Syd-Österbotten  39
Tawi    46
Teboil Smeds Transport 38
Transport T-E Antfolk  48
Triton Nets   39
Träskböle Trädgård  43
Turun Asennus   25
Vasa Andelsbank  47
WBD     11
Wellnessfysio   7
Wikman Kent Transport 48
Wikmans Autoservice  38
Wolfrace   46
Värme-ekonomi  16
Ytmek    51
Österås entreprenad  16
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LOKALTAPIOLAS 
SLÄCKARGRANSKNINGAR

Visste du att de flesta handbrandsläckare 
ska granskas med ett års mellanrum? 

Vi erbjuder avgiftsfri släckargranskning 
åt LokalTapiolas kunder samt 

för de som begär offert. 

 5.4 kl 12-16.30 Lappfjärd, brandstationen
10.4 kl 9-17 Närpes, brandstationen

11.4 kl 10-16.30 Kristinestad, 
LokalTapiolas kontor

Välkommen!
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GARDERA DIG &  
NÅ VÄLSTÅND MED 

LIVSKRAFT

För att livet inte är 
intresserat av våra planer.

GARDERA DIG &  
NÅ VÄLSTÅND MED 

LIVSKRAFT

För att livet inte är 
intresserat av våra planer.


