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Orientering (också) en elitidrott
Från andra sidan Östersjön nåddes vi av uppseendeväckande nyheter då Svenska Folkhälsomyndigheten förbjöd
anordnandet av natt-SM med motiveringen att ingen
tävlingsidrott under elitnivå är tillåten av smittskyddsskäl.
Beslutet mottogs med bestörthet i orienteringskretsar
och som ett hån mot orienteringssporten och elitlöparna.
Senare backade riksidrottsförbundet och kom fram till att
elitidrotts-begreppet inte bara handlar om huruvida man
tjänar pengar på sin idrott eller inte.
***
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Orientering på elitnivå är stenhård elit-idrott. Det krävs tusentals timmar av varierande träning, uthållighet, styrka,
spänst och snabbhet, löpning på omväxlande underlag,
hårt, mjukt, uppför och nerför, stenigt och blött. Allt för att
förbättra olika fysiska egenskaper. Löpfarten hos en topporienterare är nära nivån på en banlöpare, orienterarna
Topi Raitanens och Maja Alms framgångar på löparbanan
ger en indikation på hur fort orienterare faktiskt springer
då man släpper ut dem på tartanen. Därtill behöver du på
elitnivå skaffa dig oändligt med kunskap om olika terrängtyper; hur du ska tolka höjdkurvor i Schweiz, tät skog i Lettland eller stenstoder i Tjeckien. Det är något som inte görs
i en handvändning och elitorienterare slipar minutiöst på
sin orienteringsteknik vid sidan av den fysiska träningen.
Därtill räcker det inte alltid ens med att vara i toppform på
den viktigaste tävlingen. En fem sekunders tankepaus i ett
kritiskt ögonblick kan leda till ett tidstapp på en, två eller
fem minuter och hela loppet är förstört. Den mentala biten
spelar en stor roll i prestationen och kräver också en hel
del träning.
Orientering på elitnivå är således långt ifrån något som
utövarna håller på med som hobby. Elitorienterarna satsar hängivet för att nå toppen, precis som inom alla andra
idrottsgrenar, med skillnaden att inom orientering finansierar löparna oftast sina satsningar med egna medel och de
stora prispengarna kan man bara drömma om.
***
Orientering är en fantastisk hobby. Du behöver inte vara
en elit-idrottare för att kunna orientera, det finns inget
bäst-före-datum, du behöver inget lag, inga speciella redskap eller speciella förhållanden. Det behövs bara en karta
och en terräng. Dessutom är det en rätt förmånlig hobby
att hålla på med. Och i dessa tider: Det är Coronasäkert.
Välkommen med i orienteringens fantastiska värld! Här
finns rum för alla; gamla, unga, kvinnor, män, motionärer
och förstås; den grupp som väljer att satsa stenhårt för att
nå toppen; elitidrottarna.
Text: Mia Smeds
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NOK har sin egen
uppfinnar-Kotti
Alla föreningar har sina fixare och där är Närpes OK
inget undantag – vi har Bror-Gustav Bärdén alias Kotti. Han har varit medlem i Närpes OK sedan 1999.
Alltid då något skall tillverkas, repareras eller annars
fixas går tankarna och budet till Kotti, och i de flesta
fall fixar han det- utan knot!
Bror-Gustav har en lång karriär på NTM att falla tillbaka på, under 44 år har han upplevt många skeden
i verkstadsbranschen. Under senare år har han varit
hydraulikmontör inom sopbilssektorn och för närvarande jobbar han som verktygskonstruktör, där han
verkligen får användning för sitt innovativa tänkesätt.
Kotti hör till dem som tänker funktionellt och praktiskt, oberoende om manicken är stor eller liten, om
det är en grävmaskin eller en emitbricka spelar ingen roll. Detta resulterar i ett brett intressespektrum.
Som exempel kan nämnas att Kotti har konstruerat
en egen grävmaskin! Han har reparerat ett antal högtryckstvättar, olika småmaskiner och eletroniska apparater. Registret är brett!
Inom NOK har han under många år haft ansvar för
träningarnas data-och resultatservice , start- och
målenheter och fixat krånglande emitenheter. Inför
alla tävlingar och publika aktiviteter har han tillverkat
olika dekaler och skyltar. Inför praktiska problem har
han aldrig stått handfallen – snarare brukar han vara
mera exalterad ju svårare problemet är!
I sitt garage på gården har han tillverkat kompassrosor i betong, stenfåglar, vilostolar, ljuskronor, ja
allt mellan himmel och jord! Klubbkompisar, grannar
och bekanta känner till hans kapacitet och vet att han
tycker om praktiska utmaningar vilket de också utnyttjar. Han är omtänksam och en stor optimist och
hans enda svaghet är oförmågan att säga nej!

Uppfinnaren Bror-Gustav ”Kotti” Bärden

Som ett exempel på hans tankeresonemang kan jag
berätta en kort historia från denna vinter. Kotti och
undertecknad hade varit på vår traditionella motionsrunda på Vargberget. Det var kallt, - 10 grader. Då
vi kom tillbaka till bastun mötte vi en frusen Christer
Becker , han hade skidat och då han skulle fara hem
fick han inte bilens dörrlås att fungera. Min första tanke var att han kunde få lifta hem med oss efter bastun
och hämta bilen senare på något sätt. Kotti tänkte
annorlunda! Han uppmanade Christer att sätta bilnyckeln 5 minuter in i bastun. Sagt och gjort – efter
5 minuter gjorde Christer ett nytt försök, och bildörrarna öppnade sig utan problem. Så enkelt kan det
vara om man har ett praktiskt tänkesätt!
Text: Björn Forsén

Garaget på gården är stället där teorin blir till praktik
och där Kottis olika tankeprojekt konkretiseras.
Orienteraren 1/2021
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Påskpyssel
av Ellinor Halonen & Johanna Häggqvist

Måla

Hjälp kycklingarna
genom labyrinten
påskägget
Hjälp
kycklingarna
tilltillpåskägget

En rosa kluring

I ett enplanshus finns en rosa
gumma, en rosa katt, en rosa fisk,
en rosa dator, en rosa stol, ett rosa
bord, en rosa tv, en rosa dusch –
allt i huset är rosa. Vilken färg har
trapporna?
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Kryssa

Rebusen

Lös mattegåtan
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>NOK-Profilen

HEIDI SMEDS

Kommer du som ny orienterare till Närpes OK:s juniorträningar är Heidi Smeds den första du träffar. Hon
har varit med och hållit juniorträningar redan i tjugo
års tid. De senaste tio åren har hon haft en ansvarsroll. Det är oerhört viktigt att alla juniorer känner sig
välkomna till träningarna och tycker det är roligt att
utforska skogen och upptäcka tjusningen med orienteringen. Största belöningen är att kunna dela en
orienteringsupplevelse med en junior. Att se barnen
knäcka orienteringskoden och efteråt kunna berätta
om sin bana ger så mycket, säger Heidi. De senaste
åren har 50-60 barn och unga deltagit i NOK:s juniorverksamhet. En dröm är att kunna utveckla ungdomsverksamheten inom NOK.
Uppvuxen i orienterarfamilj
Heidi är uppvuxen i en orienterarfamilj. Hennes pappa Karl-Gustav Norrgrann är en riktig veteran i orienteringssammanhang. Hon är således en andra generationens orienterare. Även hennes båda systrar Mia
Smeds och Saara Norrgrann är kända ansikten inom
sporten. Orienteringen har varit en naturlig och rolig
del av livet sedan barnsben. Heidi framhåller att det är
hennes eget val att satsa på orientering och hon har
en personlig passion för idrottsformen. Hon var sex
år då hon för första gången deltog i NOK:s juniorträningar. Några år senare ställde hon upp i sina första
tävlingar och på den vägen är det. Under högstadietiden började hon träna mer strukturerat. Riktigt intressant blev träningarna i 17-årsåldern då den blivande
maken Kenneth hörde till samma träningsgäng.
6
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Enligt Heidi har hennes egen orienteringskarriär idag
en mer sekundär betydelse. I stället går största delen av tiden till familjen och jobbet. I familjen ingår
maken Kenneth som delar orienteringsintresset samt
barnen Maya och Leo. Barnen går i Mosebacke skola. Till vardags jobbar Heidi vid Högstadiet i Petalax
och undervisar i textilslöjd och hälsokunskap. Hennes arbetstitel avslöjar också ett intresse för kreativt
skapande och hantverk. Just nu får hon utlopp för sin
inredningsiver i samband med flera renoveringsprojekt vid familjens fritidsställe i Parra. Där gillar familjen att åka slalom tillsammans.
Regelbundna simhallsbesök ingår även i familjens
veckoprogram. Då tid finns beger sig Heidi gärna ut
på skid- eller löplänkar. En långlänk på skidor i soligt vårvinterväder eller en löplänk i krispig höstluft
ger en härlig endorfinkick. Förra året hakade hon på
en löputmaning och vid årsskiftet kunde hon glatt
konstatera att hon nått sitt mål. Att ha någon form
av målsättning är viktig för träningen. Familjen gillar
också utflykter och resor. Förrän de åker iväg kollar
de alltid om det finns någon intressant orienteringstävling som de kan delta i eller om det finns en orienteringskarta som de kan utforska. Vad gör då denna
aktiva dam då hon riktigt ska koppla av? Jo, då läser
hon en god bok eller handarbetar. Just nu har hon en
Strömsö-tröja på stickorna.
Kartorna har utvecklats
Skribenten som är novis i orienteringssammanhang
vill gärna veta hur idrotten har utvecklats under Heidis
år som aktiv. Heidi berättar att hon lärde sig orientera
på kartor med skalan 1:15000. Detta i jämförelse med
att de flesta kartor för juniorer idag har skalan 1:7500.

Nu kan man också räkna med att tävlingskartorna är
nyligen uppdaterade och korrekta. Tidigare tryckte
man upp kartor som användes flera år och terrängen kunde förändras en hel del, till exempel tillkom
kalhyggen. Sporten har också blivit mer publikvänlig
på senare tid, mycket tack vare GPS-uppföljning på
löparna i samband med tävlingar.
Vad motiverar Heidi att säsong efter säsong snöra
på sig orienteringsskorna? På första plats kommer
gemenskapen i NOK. Orienteringsgänget är som en
stor familj. Förutom det får man vänner över hela Finland. Oberoende av ålder kan man efter en tävling
samlas kring en karta och fundera över vilka vägval
som var de bästa. Orienteringen har fört Heidi kors
och tvärs över Finland flera gånger om. Hon konstaterar med ett skratt att oftast har stadsmiljöerna lämnat obesökta medan hon känner till skogsterrängen
på olika orter desto bättre. Förutom gemenskapen
lockar även den fysiska och mentala utmaning som
en tävling innebär samt jakten på den perfekta prestationen. Heidi nämner Venla, FSOM, FM samt vårtävlingarna i Åbotrakten som säsongens höjdpunkter. Hon anser att FM är roligt eftersom man vet att
det är välvald terräng, utmanande och genomtänkta
banor, ordentlig konkurrens och hög standard på
tävlingsarrangemangen överlag. Heidi gillar att tävla, men hon inte har så stark tävlingsinstinkt. Hon har
heller ingen speciell uppladdningsstrategi. En riktig
grötfrukost lägger en bra grund, sedan läser hon tävlingsdirektiven och kollar startlistorna för att kalkylera
sina chanser.
Läger och tävlingar utomlands
Då undertecknad ber Heidi berätta om de bästa
orienteringsupplevelserna lyfter hon fram olika läger
och femdagars tävlingar såsom O-ringen i Sverige.
Tack vare dem har hon besökt olika länder, bland annat deltog hon tillsammans med flera klubbkompisar
i en sexdagars tävling i Schweiz år 2006. Det var en
häftig upplevelse att orientera i Alperna med totalt

annan terräng än hemma. På kartan fanns bland annat en glaciär. Heidi drar sig till minnes att alla deltagare fick en visselpipa inför start att blåsa i om de fick
problem med den tunnare luften på högre höjder.
Ett annat speciellt orienteringsminne är från då det
ordnades Jukola i Asikkala år 2002. Venla-gänget bestod av många unga löpare och de hade ingen speciell målsättning. Plötsligt befann sig laget bland de
100 bästa. Då det var dags för Heidis etapp låg de på
30:nde plats. Från att ha åkt till tävlingen utan desto
större förväntningar orienterade hon jämsides med
bland annat Vroni König Salmi, en schweizisk orienterare med flera internationella mästerskapsmedaljer.
Terrängen var gropig och Heidi minns ännu hejaropen från Jukola-gänget då hon kom till växling.
Åter till juniororienteringen som Heidi brinner mest
för. Skogen kan vara väldigt spännande för barn, till
exempel kan det kännas som att de springer i en tunnel om det är väldigt tät skog eller så hittar de en blåbärstuva och stannar upp för att mumsa i sig bären.
Charmen med orientering i den här åldern är prestationslösheten. Ibland händer det att någon förälder
blir orolig och tycker att barnen varit ute i skogen för
länge. Heidi tar det oftast lugnt och vet av erfarenhet att alla hittar ut. Hon kan berätta några trevliga
anekdoter, till exempel då några juniorer kom springandes ur skogen och glatt ropade: Vi har hittat ett
människoskelett! Så var inte fallet, men onekligen en
spännande skogsupplevelse för barnen.
Undertecknad tackar för en trevlig, lärorik och intressant pratstund som i coronapandemins kölvatten
hölls digitalt. Heidi sammanfattar vår diskussion med
orden: Det fina med orientering är att alla kan få ut
något av den oberoende om man är en vanlig motionär eller om man vill satsa på en proffskarriär. Hon
betonar att som juniorledare är det viktigt att skilja
på person och prestation och att komma ihåg att utvecklingskurvan kan se väldigt olika ut.
Text: Pia Nordin

Namn: 			
Heidi Smeds
Familj: 		
Gift och har två barn
Bästa medaljen:
Den väntar jag på!
Värsta bommen:
På FSOM i Ribäcken, då hade jag lust 		
			
att trycka ner gps-trackern i kärret.
Godaste grillkorven: Säsongens första ”kisamakkara” är 		
			alltid godast
Sprint/långdistans:
Långdistans
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> NOK-Juniorerna

LEA & MAJA SNICKARS
Lea Snickars är tolv år och bor i Övermark. Hon gillar
att orientera, springa, skida, dansa och spela gitarr. Hon
tycker om att vara med kompisar. Lea beskriver sig själv
som en nyfiken, snäll och framåtsträvande person.
Lea började orientera som 5-åring. Hon ville då testa
på något nytt tillsammans med pappa och tyckte att
orienteringen var en lämplig familjegren. Det roligaste med orientering, enligt Lea, är att man verkligen
måste tänka till lite. Om det är knepig orientering
måste man tänka lite extra och det är roligt.
Lea valde att fortsätta med orienteringen, eftersom
det är roligt. Hon vill bli bättre och ju längre man håller på desto bättre blir man. Man lär sig hela tiden
nya saker, tänker hon.
Hennes styrka som orienterare är att hon hittar snabba lösningar på hur hon ska ta sig till en kontroll. Hon
vill bli noggrannare med att kolla koden på stämplingsenheten.
Leas bästa orienteringsminne är från augusti 2019
Maja avslöjar en hemlis...
”Lea är väldigt smart så där överlag
läser jättemycket.”
10
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och

då hon blev första
på FSOM vid Verkan
i Norrnäs. Det hon
kommer ihåg speciellt mycket är det fina
resultatet och loppet
överlag, som gick bra
i och med att hon
gjorde snabba vägval.
Lea beskriver Närpes
OK på följande sätt:
bra, rolig och många
vänner. Många vänner inom föreningen
gör att orienteringen
blir ännu roligare.

Förra säsongen var toppen
tyckte Lea: ”När torsdagsträffen höll på hela veckan, så
hann man springa flera banor”

Förutom orienteringen är skidåkningen
ett stort intresse för Lea. Hon tycker att skidåkning är
en rolig sport och hon har många vänner inom föreningen. Hon tycker att det är roligt att tävla. Skillnaden
mellan skidåkning och orientering beskriver Lea så
här: mera styrka och teknik i skidåkning och huvudet
mera med i orientering.

Maja Snickars fyller snart nio år och hon tycker om
orientering, skidning, löpning och att vara i skogen.
Hon tycker att hon är en rolig person, som tänker positivt.
Maja tycker om att vara med i jakten med pappa. Det
är roligt att träffa andra människor, man ser många
djur och det är roligt att gå med hunden. Maja berättar att familjen har två hundar, som pappan i huset jagar med. Hyypiä är en gråhund och jagar älgar.
Aragorn är en wachtelhund och jagar vitsvanshjortar,
rådjur och harar. Båda hundarna är snälla, men skäller
mycket.
Maja började med orienteringen som 5-åring. Orsaken till att hon började var att Lea hade orienterat tidigare. Det bästa med orienteringen, enligt Maja, är att
man får vara ute i naturen och lär sig att använda kartan. Hon ser fram emot att få börja använda kompass
för då måste hon börja tänka lite mera.
Hon har fortsatt med orienteringen för att det är roligt. Hon vill fortsätta att träffa vänner från Närpes OK
och andra föreningar. Det är roligt att lära sig vissa
tecken på kartan och att gå framåt.
Majas styrkor är löpningen och att förstå kartan. Hon
vill bli bättre på att komma ihåg hur hon skall springa.
Majas bästa orienteringsminne är Ekorrstigsfinalen
2020 i Öjskogsparken. Att hon minns tävlingen så väl
beror på att det gick mycket bättre än det brukar gå
för henne på just det kartområdet när hon blev trea.
Frisbeekorgarna och tågspåret brukar fånga hennes
uppmärksamhet och då går orienteringen inte så bra.

Maja bygger en stege till sitt rum. Undrar ni över
hennes val av mössa? När det kommer till skidåkning
hejar Maja i första hand på Norge.

Lea avslöjar en hemlis...
”Maja är jätteduktig på matematik och
pysslar mest hela tiden.”

Text: Sara Hertsbacka

Nya skolkartor till Närpesskolor
Närpes OK har under slutet av 2020 uppdaterat skolkartorna i Pörtom, Övermark, Yttermark, Norrnäs,
Kåtnäs och Pjelax. Skolkartorna är av typen gårdseller lärkarta. Kartskalan varierar mellan 1:1000 och
1:2000, vilket betyder att 1 centimeter på kartan är
10-20 meter i terrängen. Det innebär att bl.a. träd,
buskar, lampstolpar och gungor finns utmärkta på
kartorna. Närpes OK hoppas att kartorna ska komma till nytta i skolgymnastiken eller i andra ämnen!
Text: Kenneth Smeds
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Björn Forsén, Karl-Gustav Norrgrann, Mats Svedström och Bror-Gustav Bärdén

OL-GUBBARNA ELLER NÄRPIÖN HUIPUT
- Måndag eftermiddag, det plingar till i telefonens
WhatsApp och på ikonen Ol-gubbarna står texten:
”Kl. 17 på EePees parkering”. Meddelandet innebär
att Ol-gubbarna skall samlas för avfärd och samkörning till kvällens skärmträff, denna gång Parra.
Ol-gubbarnas kärntrupp består av ynglingarna
Bror-Gustav Bärdén och Mats Svedström, 70-plussarna Karl-Gustav Norrgrann och dito Hertsbacka samt
nestorn Björn Forsén. Alla är de lika ungdomliga
i sinnet! Måndagsorienteringen ingår i NOK:s träningskalender, ställena varierar, men Ol-gubbarnas
ritualer är desamma. De daglediga har packat väskan redan på morgonen, medan de som ännu jobbar
packar på rutin i sista minuten – med bättre och sämre framgång. Deltagarmoralen är hög – det skall vara
en verkligt bra orsak för att utebli från måndagens
skärmträff.
Vem har glömt vad ikväll?
Vi stuvar in oss i Björns bil, sittplatserna är standard.
Alla är lika talträngda och det är alltid problem med
att höra och få sin egen röst hörd. Resan till Teuva
går i ett huj. I kväll är det KGH från Rangsby som pratar mest – han brukar inleda med ” helt kort..”och
sen kommer ett 10 minuters anförande. Vi är alla lite
hesa och har kramp i skrattmusklerna då vi anländer
till Parra. Det är alltid lika spännande att se vem som
har glömt vad då vi byter om till träningen. KGN brukar glömma kalsongerna och Björn glömmer ofta
springskorna. Uppladdningen är viktig, trots att det
endast är en skärmträff är det ”blodigt allvar” när vi
skall starta.
Vi väljer vanligen samma bana, men startar på olika
tider. Detta för att bättre kunna jämföra vägval, tider
12
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mellan kontroller och slutresultat. Vi träffas ofta i skogen under tävlingens gång, men samlöpning är förbjudet. Det är dock tillåtet att hjälpa varandra!
Ol-gubbarna är välsedda deltagare i Teuva. Vi kommunicerar otvunget med teuvaborna, som vi känner
bra till utseendet och delvis till namnet. Pratsamma
KGH har lärt sig flera finska meningar som han använder med god framgång. KGH har givit vår grupp
namnet ”Närpiön Huiput” vilket sätter en viss respekt i medtävlarna.
Skvaller och hänt i veckan
Orienteringen i all ära, men den sociala samvaron
efteråt har en mycket stor betydelse för vår grupp.
Denna kväll far vi till KGN:s fritidsstuga på Parra – där
byter vi om, bastun är varm och endorfinerna får flöda fritt. Snacket efter tävlingen handlar om det mesta
mellan himmel och jord. Först avhandlar vi kvällens
orientering med analys av lyckade och mindre lyckade vägval. Sen blir det dags för ”hänt i veckan” med
skvaller och fakta. Åsikterna är lika många som deltagarna. Grillkorven smakar underbart och sköljs ner
med Parras godaste öl. Vi känner oss styrkta till kropp
och själ.
Kvällen börjar skymma och det är dags att fara hemåt. Som pricken på i:et brukar vi stanna i Teuva centrum och besöka K-affären. Damen i kassan börjar
känna till oss och vi köper alltid samma sak: 5 Kunginatar-glass. KGH har på finska ingående förklarat för
henne att det är prispokaler som vi vunnit på Parra,
men bekostar själva – och damen tycks förstå och
tycker att det är välunnat åt ”Närpiön Huiput”.
Text: Björn Forsén

TOP-5 träningar med flest registrerade
prestationer
1. Vargberget, v. 17		
2. Öjskogsparken, v. 18
3. Vargberget, v. 16		
4. Högåsen, v. 20		
5. Högåsen, v. 19		

149 prestationer
140 prestationer
137 prestationer
125 prestationer
117 prestationer

CORONA-STYLEORIENTERING
GAV MERSMAK
Under vårvintern 2020 blev vi alla bekanta med
Covid-19, eller Corona, som spred sig över världen
som en löpeld. Skolorna stängdes, folk uppmanades
jobba på distans och diverse hobbyverksamheter lades på is. Efter en mycket snöfattig vinter fanns det
alla förutsättningar för en fin vårsäsong, men alla tävlingar ställdes in och osäkerheten kring kommande
tränings- och tävlingsverksamhet var mycket stor.
Närpes OK hamnade att tänka om inför den kommande säsongen och efter snabba beslut stod det
klart att vårens första torsdagsträffar skulle arrangeras ”Corona-style”. Det betydde i praktiken att alla
som ville springa en bana antingen kunde skriva ut
den själv från NOK:s hemsida eller ta en karta ur
Corona-lådan som fanns vid startplatsen. Banorna
och kontrollerna fanns tillgängliga från tisdag till
söndag, och nya banor publicerades följande veckas tisdag. Skärmar med kodnummer fanns utsatta i
skogen, men inga stämplingsenheter. Om man ville
kunde man efteråt meddela att man deltagit, vilken
bana man sprang och en eventuell sluttid.
Många nya deltagare
Det som verkligen var positivt med att många föreningar i nejden ändrade sina normala veckoträffar
till Corona-anpassad träning, var att deltagarna fritt
kunde välja när det bäst passade att springa en bana.
Kanske en onsdagsförmiddag, fredagskväll eller som
söndagsprogram för hela familjen? Man hade också
bättre möjlighet att testa flera olika banor och svårighetsgrad, jämfört med en ”normal” torsdagsträff
där kontrollerna och banorna finns ute endast under en torsdagskväll. En annan positiv sak med att
springa utanför den sedvanliga torsdagskvällen, var
att man ofta fick vara hyfsat ensam i skogen och på
så vis slapp att påverkas av andra orienterare (som

kan både hjälpa och stjälpa dig...). Antalet deltagare
överträffade nog allas förväntningar och då var det
troligtvis inte heller alla som registrerade sitt deltagande. För nya intresserade utövare kan det ibland
vara ett hinder att ta sig till en torsdagsträff med ”inbitna” orienterare, man kanske känner sig malplacerad i sammanhanget? Men i och med att man nu på
egen hand kunde ta sig ut, var det också många fler
som tog chansen och upptäckte vilken förträfflig motionsform orienteringen är!
Orientering utanför den egna kommunen
En annan positiv aspekt av att kunna orientera när
det bäst passar, var möjligheten till att utöka det område man orienterar inom. Grannkommunerna och
-föreningarna bjöd också på Corona-anpassade träningar, och ville man springa flera orienteringsbanor
under en och samma vecka, så var det fullt möjligt.
Orienteringen är en tacksam idrottsform på så vis att
föreningarna ofta samarbetar, och det är ingen ovanlig syn med orienterare från flera olika föreningar vid
veckoträningarna. För att få lite mer utmaning i sin
orientering är det bra att springa banor på andra
ställen än den egna hemma-terrängen.
Text: Johanna Svedström-Söderman

Vad är bra med Corona-orientering?
• orientera när det bäst passar dig och din familj
• chansen att springa i egen takt och inte
störas av andra löpare i skogen
• möjlighet att springa flera olika banor
• utvecklas som orienterare genom att dra
nytta av grannföreningarnas banor

Orienteraren 1/2021
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ELINSTALLATION T MALM AB

Elarbeten
Värmepumpar
Solpaneler

In- &
utrikestransporter
0400 160 833
info@nixell.com

Alla sorters jordbyggnadsarbeten

Såsom husgrunder, infrabyggande samt miljöbyggande.

Stenmaterial
Transporter

Monipuolisia maarakennustöitä
Kuten perustuksia, infra- sekä ympäristörakentamista.
Kiviaineet
Kuljetukset
Terminalvägen 4, 64200 Närpes
020 7939 670, 040 0563 285
info@simonstransport.fi
www.simonstransport.fi

FYSIOTERAPI MITT I STAN
Joanna 050 4631922
Josefin 040 8655326
Rosanna 050 4631923

www.wellnessfysio.fi

Försäljning av
fotvårdsprodukter
Handvård - Vaxning
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VÄGHYVLING
J. ÖSTERDAHL
040 513 1779

Färger, kakel, mattor, parkett, tapeter m.m.

ings
n
d
e
r
In

affär

Från oss får du de
smakrikaste grönsakerna
- 365 dagar om året!

0400 955 317 955317 0 Närpes@nargolv
narpesgolv@gmail.com
@narpesgolv
Maalit, kaakelit, matot, parketit, tapetit

y.m.

www.närpesgrönsaker.fi

Andelslaget Närpes Grönsaker | Kristinestadsvägen 375 | 64200 Närpes

050 378 7698

P. HANNUS
INHEMSK,
TRYGG & SÄKER
LYFTDÖRRSLEVERANTÖR
• Garage- & halldörrar
• Vikportar
• Automatik
• Service

P. HANNUS

- grävning
-Grävning
slyröjning
-Slyröjning
transporter
Transporter
040 590 7774

utföres

040-590 7774
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Skogsägarna

Gör en bra virkesaffär

– och förverkliga dig själv!
D e bä sta virke saffär erna
m ed vå r h jälp
Skogsvårdsföreningen omfattande virkeshandelstjänster:
www.mhy.fi/sv/osterbotten/virkeshandel
Skogsvårdsföreningen Österbotten Rf Nybrovägen 13 64200 Närpes tel. 010 581 8400
www.svf.fi facebook.com/skogsagarna
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NÄRPES

Besiktningsstation
Besiktningsstation i
i Övermark
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

Ab CPT Besiktning-Katsastus Oy
Källmossvägen 109, Övermark
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VAR & NÄR?
FÖR VEM?
Orienteringsskolan riktar sig till barn födda mellan
2007-2013.
Grupper 2021:
Skärmjägarna - Nybörjargrupp 8-9 år
Skogslöparna - Nybörjargrupp 10-14 år NYHET!
Stigsökarna - Fortsättningsgrupp 9 år
Höjdletarna - Fortsätttningsgrupp 10-11 år
Bergsbestigarna - Fortsättningsgrupp 12-14 år

Varje vecka är vi på olika håll i
Närpes. För att hitta rätt brukar
arrangören hänga upp orienteringsskärmar för att visa vägen. Första
gången den 10.6 är vi på Vargberget. Skogslöparna, stigsökarna och
bergsbestigarna börjar kl. 18:00.
Skärmjägarna och höjdletarna börjar
kl. 18:30. Ett tillfälle tar 1-1½ timme. Hela programmet hittas i denna
tidning.

Juniororienteringen
2021

ANNAT KUL

Varje juniororienterare får ett orienterarpass att samla poäng i. Förutom juniororienteringen får man poäng för alla andra
orienteringsaktiviteter man deltar i. Skolgårdssprinten, torsdagsträffen, läger och
tävlingar ger alla poäng i passet.

Till årets höjdpunkt hör lägret på Parra den
(9)10-11.7. Förutom kompishäng och tältmys, utlovas många kontroller och ett och
annat dopp i sjön.
Vid årets slut är det dags för premieringar. Har man deltagit i Juniororienteringen
4 gånger eller fler får man en liten pokal,
6 gånger eller fler en större pokal. Är du
någon av de tre bästa i skolgårdsserien får
du en belöning och har du samlat många
poäng i orienterarpasset får du ett pris från
den nivå du uppnått.

18
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BEHÖVER MAN KOMPASS?
EMIT?
Alla som är med på juniororienteringen ska
ha en emitbricka. En sådan kan man hyra i
samband med att man anmäler sig till juniororienteringen. Emitbrickan tar tid och visar att
du besökt alla kontroller på din bana.
Kompass kan man börja träna med i 11-12 års
åldern. Konsultera gärna en erfaren orienterare när du köper kompass, en bärplockarkompass från lokala marketen duger tyvärr inte i
på orienteringsbanan.

VAD GÖR VI?
Nybörjargrupperna fokuserar
på att lära sig karttecken, att
tolka kartan och att känna
sig trygga i skogen. I fortsättningsgrupperna funderar
vi kring vägval, kompassanvändning och hur man bäst
reder upp en bom.

VAD KOSTAR DET?
Juniorienteringen kostar 15 €
Ev. hyra av emit 20 €/säsong
Juniorlägret 35 €
Alla NOK-juniorer tävlar gratis.
Blir du medlem i NOK är avgiften
10 € eller 30 € per familj

Varje tillfälle inleds med lek
eller uppvärmning, följt av
orienteringsteori och orienteringsbana.

ANMÄLAN
Anmälan ska göras senast
24.5 på www. nok.fi
Observera att vi inte tar emot
anmälan på plats.

VAD SKA MAN TA PÅ SIG?
Oömma träningskläder är att rekommendera, du
kan fastna i en kvist eller stryka ner med foten i en
mosse. Huvudsaken är att det är bekvämt och lätt
att röra sig.
Gympaskor, terränglänkare eller orienteringskor
är bra på fötterna. Stövlar är inte så bra, både tunga
och klumpiga. Hellre då ett par torra skor och strumpor att byta till i bilen.

Orienteraren 1/2021
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NOK INFORMERAR OM ÅR 2021
VERKSAMHETSPLAN
År 2021 blir Närpes OK:s 65:e verksamhetsår. Arrangemang under året kommer att bli Medeldistans DM samt
den årligen återkommande Tjejmilen i slutet av juni. I
övrigt kommer verksamheten att fortsätta enligt tidigare
modell med träningar, tävlingar, talkon, läger och god
sammanhållning.
Även i år skall vi vara en framgångsrik 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.

•

Tränings- och tävlingskommittén gör upp träningskalendern.

•

Träningsmixen, Närpes OK, Kraft Skidor och Kraft Friidrott ordnar tillsammans en gemensam träning per
vecka.

•

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 Kristihimmelsfärdsdagen. Förra årets vinnare.

•

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

KARTOR

•

200 deltagare på årets Tjejmilen. Tjejmilen-gruppen
ansvarar för arrangemanget.

•
•
•
•

•

Medeldistans-DM. Styrelsen leder arbetet.

•

ARRANGEMANG

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET
•

Deltagande i Jukola och i Venla i Rovaniemi.

•

Deltagande i FSO mästerskapen på Åland

•

Arrangera en skärmkupp och en sprintcup i samarbete med finska grannföreningar och en torsdagsträff
per vecka under sommaren.

Skolkartorna färdigställs
Mossbergskartan uppdateras
Väskusten kartan förstoras mot Strandvägen
Kalax-Nämpnäs-Norrnäs området utreds för potentiellt ny karta
Pörtom Centrum uppdateras

ÖVRIGT
•
•
•
•

Utgivning av Tidningen Orienteraren till Påsk. Tidningsgruppen ansvarar för utgivandet av tidningen.
Växthustömningstalko.
Plogkäppstalko, utsättning/tillverkning av plogkäppar
Övriga talkon, flyttning, grilla korv osv.

Nyhet!

VILSE PÅ EN SKOLGÅRD?
Eller går det överhuvudtaget att få till spännande orientering på en skolgård?
I vår nya sprintserie på skolgårdarna i Närpes får du veta! 6 veckor, 6 skolgårdar. Den med mest poäng vinner. Fri starttid mellan 18-19.
Klasser
GUL: Upp till 9 år
		SVART: 14+		

LILA: 10-13 år 		
TUMIS: Prova på-klass utan tid/press.

Skolgårdssprinten bjuder på tempo och fart för den vana orienteraren och en
trygg prova-på-miljö för nybörjaren. Till skolgårssprinten är alla välkomna!
20
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JUNIORORIENTERING - orienteringsskola
DATUM

PLATS

10.6		
Vargberget
17.6		
Öjskogsparken
24.6		
Svartbäcken
1.7		 Norrnäs
8.7		 Högåsen
(9) 10-11.7
Parra			Läger
15.7		
Pörtom By
22.7		
Paus
29.7		
Nämpnäs
5.8		Vargberget		Junioravsl.

Grupperna samlas torsdagar med start
10.6 enligt nedanstående tider:
Skärmjägarna, kl. 18:30
Nybörjargrupp 8-9 år
Skogslöparna, kl. 18:00 NYHET!
Nybörjargrupp 10-14 år
Stigsökarna, kl. 18:00
Fortsättningsgrupp 9 år
Höjdletarna, kl. 18:30
Fortsätttningsgrupp 10-11 år
Bergsbestigarna, kl. 18:00
Fortsättningsgrupp 12-14 år

TORSDAGSTRÄFF
MÅNAD

DATUM

PLATS

APR/MAJ

15.4
22.4
29.4
6.5
13.5
20.5
27.5

Högåsen
Grahn & Helenelund			
Öjskogsparken
Antfolk & Sand			
Nämpnäs
Halonen, Ingberg			
Svartbäcken
Kuuttinen			
Paus			Byastafett
Vårsprättsplatsen
Häggkvist, Sund, Mylläri			
Vargberget
Svedström			

JUN/JUL

3.6
10.6
17.6
24.6
1.7
8.7
15.7
22.7
29.7

Mossberget
Norrgrann & Krook 			
Vargberget
AM & J Snickars 		
Junior
Öjskogsparken
Langels		Junior
Svartbäcken
M&C Smeds		
Junior
Norrnäs
Hertsbacka & Granlund		
Junior
Högåsen
AC & J Snickars		
Junior
Pörtom By
Sved		
Junior
Paus				
Nämpnäs
H & K Smeds		
Junior

AUG/SEP

5.8
Vargberget
12.8
Tjärlax
19.8
Mossberget
26.8
Sidbäck
2.9
Svartbäcken
9.9
Vargberget
		

ARRANGÖR

Forsén & Sandberg		
Junioravsl.
Sandelin			
Perus			
Haka			
Nordin		Dag/Natt
Sundholm & Mandell		
Dag/Natt		

SKOLGÅRDSSPRINT
MÅNAD

DATUM

PLATS

ARRANGÖR

MAJ

27.4
4.5
11.5
18.5
25.5

Pjelax skola
Stenbackens skola
Västra Närpes skola
Yttermark skola
Övermark skola

Nordin
Sandberg
Hertsbacka
Antfolk
Snickars

JUNI

1.6

Pörtom skola

Sved		

Orienteraren 1/2021
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TÄVLINGSKALENDER 2021
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MÅNAD

DATUM

TÄVLING

APRIL
		
		
		

11.4
17.4
18.4
18.4

Nationell
Viking-rastit
ÖIDM Sprint
Skärgårdsträffen

Raumo
Paimio
Kronoby
Pargas

MAJ
		
		
		
		
		
		
		

1-2.5
2.5
8.5
13.5
15.5
22.5
23.5
25.5

Nationell
Karhurastit
Kärppäjahti
Vårsprätten
Nationell
ÖIDM medeldistans
Slättlandskaveln
Nationell

Lappo
Björneborg
Karleby
Närpes
Kronoby
Närpes		
Kauhava
Pedersöre

JUNI
		
		

12.6
13.6
19-20.6

Nationell
Grano Games
Venla/Jukola

Jakobstad		
Tammerfors		
Rovaniemi		 buss

JULI
		
		
		
		
		
		

3.7
4.7
4-9.7
11-16.7
21-23.7
27.7
31.7

Botnia MBTO
ÖIDM-stafett
Kainuun Rastiviikko
Fin5
Kvarkenträffen
Ekorrstigsfinalen
Dubbel sprint

Botnia		
Solf		
Suomussalmi		
Kuusamo-Poiso		
Malax/Vasa/Korsholm		
Pedersöre		 buss
Seinäjoki		

AUGUSTI
		
		
		
		
		

6-8.8
21.8
22.8
22.8
27-28.8
28.8

FSOM
Ungdomens Jukola
Kultainen Kompassi
INOV-8 final
KLL, skolmästerskapen
ÖIDM långdistans

Åland		buss
Valkeakoski		 buss
Valkeakoski		 buss
Valkeakoski		 buss
Fredrikshamn		
Nykarleby		 buss

SEPTEMBER
		
		
		
		
		

4-5.9
11.9
12.9
17.9
19.9
24-25.9

FM-långdistans kval, WRE
FM-sprint
FM-Stafett
ÖIDM Natt
Ultralång-DM
Natt-FM

Saarijärvi
Juva
St. Michel
Vasa
Karleby
Vehkalahti

OKTOBER
		
		
		
		

2.10
3.10
9-10.10
17.10
24.10

Nuoriso Viesti
Oravatonni
25Manna
FM-Ultralång
Jämi Suunnistusmaraton

Åbo		
Mynämäki		
Huddinge		 buss
Tammerfors		
Jämi		
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NOK:S FUNKTIONÄRER 2021
STYRELSEN
Johan Hertsbacka, ordförande
Malin Haka, vicerordförande
Suppleant Maria Sund		
Kenneth Smeds			
Suppleant Karl-Gustav Norrgrann
Hans-Erik Antfolk			
Suppleant Pia Nordin		
Ann-Christin Häggkvist		
Suppleant Susanne Sandelin
Johan Snickars			
Suppleant Ingrid Sundholm
Johanna Svedström-Söderman
Suppleant Thomas Ingberg
Annelie Glasberg, sekreterare
Maria Halonen, kassör		

040 5907773
050 3421909
040 8604142
050 3227093
0400 163122
050 0362488
040 5611264
050 5946941
050 5549471
050 4443090
040 7498106
050 3643625
050 3138702
050 3772997
040 5273156

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN
Heidi Smeds
Mats Nordin
Ludvig Nordin
Ann-Christin Häggkvist
Jim Snickars
UTTAGNINGSKOMMITTÉN
Kenneth Smeds				
Björn Forsén
Malin Haka

BUFFÉKOMMITTÉN
Susanne Sandelin
Karl-Gustav Norrgrann
Ann-Christin Snickars
Ann-Sofi Långkvist
Linda Nordmyr
KARTKOMMITTÉN
Johan Hertsbacka
Mats Svedström
Karl-Gustav Norrgrann
Kenneth Smeds
Eskil Grahn
TIDNINGSKOMMITTÉN
Mia Smeds
Johanna Svedström – Söderman
Sara Hertsbacka
Johan Hertsbacka
Ann-Mari Snickars
NYBÖRJARKOMMITTÉN
Malin Haka
Heidi Smeds
Caroline Sandelin
Hanna Sand
Johanna Svedström-Söderman
Ann-Christin Häggkvist
Solveig Mandell
Ludvig Nordin
Veronica Lindqvist
Mia Sandberg

VARGBERGETS FRITIDSCENTRUM
Hans-Erik Antfolk				
Suppleant Karl-Gustav Norrgrann
Robert Kuuttinen					
Suppleant Johan Snickars
TJEJMILENKOMMITTÉN
Johan Langels				
Malin Haka
Suppleant Bror-Gustav Bärden
Mia Smeds
Björn Forsén
Sandra Sved
Annelie Glasberg

MATERIALFÖRVALTARE
Mats Svedström
NYHETSANSVARIG
Annelie Glasberg
STATISTIKANSVARIG
Mats Svedström		
MEDALJSTATISTIK
Annelie Glasberg
STIPENDIEUTRÄKNING
Maria Halonen
TÄVLINGSANMÄLARE
Pernilla Blomgren
TRÄNINGSRESULTAT
Bror-Gustav Bärdén		
KARTUTSKRIFTER
Kenneth Smeds
INTRANET OCH WEBMASTER
Christoffer Smeds		
FOTOALBUM
Annelie Glasberg		
URKLIPPSBOKEN
Karl-Gustav Hertsbacka

VERKSAMHETSGRANSKARE
Matts Kronman				
Suppleant Annika Wirén

Styrelsemöte i Coronatider
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Drömmen om Vasaloppet blev
en svensk klassiker
Det finns utmaningar och så finns det utmaningar.
Den kanske mest klassiska av alla utmaningar brukar kallas just för en svensk klassiker. Från början
var inte en svensk klassiker mitt första mål, men
det blev till en sådan när jag tog beslutet om att
drömmen om Vasaloppet skulle bli verklighet.
Min klassiker-resa inledde jag i september 2017 med
Lidingöloppet. Att göra en svensk klassiker var en fin
upplevelse. Det var bästa träningsåret i mitt vuxna liv,
mycket egentid, utmanande och roligt. Dessa lopp
har en härlig folklig känsla, där vanliga motionärer i
alla åldrar och med olika träningsbakgrund kan delta.
En svensk klassiker blir det men gör den till. Mitt mål
var att undvika krav på tid och placering. Huvudsaken
var att fullfölja alla lopp. När är man väl står där som
en i mängden av alla deltagare, inser man att alla kan
delta. Gör klassikern på ditt sätt och kasta dig in i ett
underbart fint träningsår. Jag väntar tills det år jag
igen får möjligheten att göra klassikern igen. Här får
ni en liten inblick i hur det hela var.

Folktätt vid Lidingöloppsstarten.

> LIDINGÖLOPPET 30 km, terränglöpning
FÖRE
Lidingöloppet var det som jag på förhand bedömde
som lättaste loppet i klassikern. Jag visste vad som
väntade mig där sista helgen i september eftersom
det blev mitt andra Lidingölopp. Trettio kilometer
som löps uppför och utför på skogsstigar, grusade
24
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vägar och lite asfalt. Från april har jag sprungit tre
till fyra gånger i veckan, ibland lade jag in en längre söndagstur på en till två timmar. Under sommarmånaderna har jag bytt ut en del turer på grusvägar
mot spånbana på Vargberget. Mitt egna mått för träningsmängd inför Lidingöloppet är att den dag jag
klarar av att springa i en för mig bekväm fart dryg 20
kilometer i spånbanan på Vargberget, då är jag redo
för att möta Abborrbacken på Lidingö. För den oinvigde kan jag då meddela att Abborrbacken hör till
Lidingöloppets ”grand finale”.
UNDER
Lidingöloppet är ju inte en platt upplevelse. Har man
en helt normal dag är de första 16 till 20 kilometrarna en transportsträcka. Det kommer lite backe upp
och backe ner. Utgående från mitt perspektiv och
mål är det helt godkänt att gå med långa och raska
steg uppför backarna. På så sätt har jag kunnat hålla
samma eller en aning högre fart än de som envisas
med att springa och dra på sig mjölksyra. Första fem
kilometrarna är det trångt, gäller att inte ryckas med
i farten. Håll dig till din egen fart. Jag springer alltid
ensam, det är bäst så.
Längs med vägen finns det gott om drickastationer
med saltgurka och bullar, har man tur finns det kokosbollar på de sista stationerna. Energigivande gel
sitter inte helt illa andra halvan av loppet. Min känsla
är att beroende på dagsform så börjar loppet kännas
i benen vid Bosön/Grönsta, då har man 12 kilometer
och mindre kvar av loppet. Det är även på den biten
som hejaropen ekar allt tätare längs med banan och
den peppande musiken ljuder allt högre. Ta till dig
alla hejarop, kolla runt dig för det är på den avlutande delen banan är som vackrast. När du väl kommer
närmare målet hör du musikens dunk, stigen blir allt
lerigare och givetvis försöker man alltid tänka på att
höja farten sista femhundra metrarna, tror dock att
farthöjningen inte blir så värst stor. Men det är ju
tanken som räknas.
EFTER
En härlig känsla varje gång man tagit sig över mållinjen på den leriga gräsplanen. I målområdet plockar
jag på mig lite bulla och bananer som färdkost. Jag
beger mig iväg ut i folkhavet mot klädförvaringen
och den förutbestämda träffplatsen med resesällskapet och efterföljande tunga promenad till transporterna.

saltgurka. Liksom på Lidingöloppet plockades sportgel fram under andra halvan av loppet. Mitt fokus
låg på skidåkningen, jag minns knappt hur omgivningen såg ut. Tuffaste på hela loppet var dock den
evighetslånga långsluttande backen upp till Risberg.
Den tog som aldrig slut, den var fysiskt och mentalt
utmanande. Sista 10 kilometrarna var tunga, men
man tog sig ändå i mål där i Mora. Trött och frusen
efter drygta 8 timmar på skidor.
ETER
Mina lärdomar från Vasaloppet var att satsa på vallningen .Ha bra utrustning som tar dig hela vägen från
Sälen till Mora. Fokusera mer på parstakning än att
ha fäste, för fäste har man ingen nytta av när spåret
är söndertrampat i uppförsbackarna. Är man osäker,
res med en arrangör där allt är färdigt serverat. Du
behöver bara fokusera på dig själv, ladda, äta, vila
och sen skida. Vasaloppet blir det garanterat flera
gånger...

Kollar läget dagen före Vasaloppet.

> VASALOPPET,

skidor 90 km

FÖRE
Det klassikerlopp som för mig var mäktigast av dem
alla. Förväntningarna var höga och nervositeten var
stor. Jag deltog i en arrangerad resa tillsammans med
ett större sällskap av bekanta och obekanta skidåkare
och servicefolk. Lyssnade på alla tänkbara tips före.
Två tips lämnade kvar i minnet; ”det är farten som
dödar” och ”alla kontroller som slutar på berg är på
toppen av en backe”. Tränade stakning på rullskidor
hösten före, på snö hann jag skida drygt 500 kilomter av vilket Botniavasan på 50 kilometer var längst.
Försökte lägga in styrketräning från hösten och fram
till Vasaloppet. Längdskidåkning var bekant för mig
från tidigare, men vad gäller teknik fanns mycket
att förbättra. Balans och kraft att parstaka kom med
mera skidkilometrar. Anlitade ett vallarproffs i Närpes
som pudrade mina skidor rejält före, fästet gjordes
på plats.
UNDER
Det var en mäktig men ändå en aning skrämmande
känsla att stå där i startfållan i väntan på få åka iväg.
Dramatisk musik, folk som tappat bort sina skidor,
trängsel och en evig väntan. Man drog en lättnadens
suck när det långa äventyret började. Fästet var halvbra men vad gjorde det när glidet var toppen. Vilken
härlig känsla att susa om skidåkare på tröga skidor
utför. Igen livnärde jag mig på sportdryck, bulla och

Har man cyklat i 12 timmar är en selfie vid mål ett måste.

> VÄTTERNRUNDAN,

cykling 300 km

FÖRE
Efter fullföljt Lidingölopp var det då ”bara” att cykla och simma. Hur svårt kan det vara är det säkert
många som tänker. Det är ju det lättaste kvar, eller?
Nu började det på allvar, aldrig tidigare har jag haft
så svårt att finna träningsmotivation som inför Vätternrundan. Hade en ny cykel som kom med ”på köpet” när maken köpte sin cykel. Jag inledde träningen inomhus direkt efter Vasaloppet. Virtuell cykling
var inte kul. Försökte se på film och lyssna på musik
men inget fungerade. Våren kom och jag begav mig
nästan alltid ensam ut på vägarna. På söndagar blev
det långtur i ur och skur och i motvind och i medvind. Jag försökte variera rundorna och ibland blev
det transportcykling, men jag fann aldrig den riktiga
glädjen på cykel. Jag lyckades med nöd och näppe
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samla ihop 1500 kilometer före det blev dags för avfärd till Motala, igen följde jag med på en arrangerad
cykelresa.
UNDER
Det är lång väg runt sjön! Starttid tidigt på morgonen, men ändå så långt in på morgonen att belysning ej behövdes. Under den långa vägen ner mot
Jönköping hann man av farten äta mycket knott och
flugor. Första halvan av loppet är jag spänd, inte van
att cykla med så mycket folk och klungbildning. Ingen
man känner och kan lita på, försöker hålla mig på gott
avstånd till andra. Efter Jönköping började det på
riktigt, backarna ger sig tillkänna i benen. Jag hade
tagit med mig en större mängd sportgel, en till varje
station. Hinner mentalt sälja cykeln många gånger på
findit före jag når målet i Motala. Men det gick och
just den målgången har lämnat starkast kvar i minnet.
EFTER
Tog mig igenom folkvimlet och gick barfota två kilometer med cykelskrället till övernattningen. Känslan
var helt ofattbar att efter 12 timmar få stiga av cykeln.
Minns att jag under den långsamma promenaden tillbaka tänkte på om det gick att sälja cykeln på Blocket månntro. På något sätt lät jag den tanken förbli en
tanke för idag står cykeln fortfarande kvar i garaget.
Uppskattar att jag cyklat ca 100 kilometer totalt under dessa två år sen Vätternrundan. Huruvida den får
besöka Sverige igen är oklart. Vad jag dock lärt mig
är att OM det blir en tur runt sjön igen, ansluter jag
mig garanterat till det lokala cykelteamet för att lära
mig landsvägscyklingens vett och etikett. Vem vet kan
ju hända cykling är så mycket roligare om man är ett
gäng.

Härligt med egen hejarklack längs med älven på klassiker-resans sista lopp.

> Vansbrosimningen 3 km, öppet vatten
FÖRE
Förkunskaperna var att jag kunde simma bröstsim
och att 45-60 minuter i simhallens bassäng var helt
ok. Simmade inledningsvist i simhallen fem gånger
och 1-2 kilometer varje gång. Köpte en våtdräkt och
simglasögon, simmade fem gånger i havet vid sommarstugan, varav längsta sträcka låg på en kilometer.
Träningsmängden var således inte så stor när jag tillsammans med familjen begav mig iväg till Vansbro
på klassikerns sista lopp.
UNDER
En solig och varm dag i juli hoppade jag i älven, det
var svag vind så ypperligt för ett dopp. Igen en folkfest, men avsevärt mindre trängsel än vad jag var
van vid. Jag hade på förhand läst lite tips och trix
på vilken sida man ska simma i älven och när det
blir motströms. Igen ett lopp där jag valde att undvika trängseln, höll mig på min sida och lät snabba
crawlare passera. Publiken spelade musik och det
var en harmonisk stressfri känsla att plaska på där i
älven. Ingen kramp, ingen trötthet utan det var tre
kilometer av ren och skär njutning. Härligt att därtill
för första gången ha familjen med som hejade längs
med bryggan.

Cykeln finns kvar...
26
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EFTER
Lite svajigt med balansen när jag steg upp ur vattnet,
men annars pigg. Klassikern var fullföljd och Vansbrosimningen kändes som lätt lopp jämfört med övriga
lopp. 				
Text: Mia Snickars
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Växter för ett
trivsamt hem

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

Korsnäsvägen 204, 64610 Övermark
010 271 0990 • info@soderlunds.fi • www.soderlunds.fi

LUNCHBUFFÉ
må-fre kl. 11-14.30
* ät på plats
* hämta som take away
* beställ lunchleverans

www.maxilaser.fi

Snabb och smidig betjäning.
Tag kontakt så funderar vi tillsammans!
ML-Pokalprint, Maria Lindell, Österlandsv. 400,
66270 Pörtom, Tfn 040 723 8299

BERGSKROSS
jord- & kalktransporter
från E. Nyman Kb

FREDAGSBUFFÉ
kl. 17-21

olika bufféer varje fredag
CATERING OCH BESTÄLLNINGAR
Simhallsvägen 1, Närpes
tel. 06 2241933, Lotten 040 9605028
www.oneils.fi • info@oneils.fi

ONEIL´S

www.enyman.fi

KITCHEN

Jonas: 050 3482741 Jens: 040 1431341
Stina: 050 036 6516 Roger: 050 523 4941
stina@enyman.fi

>Övervakningskamera
>Viltkamera

�ll specialpris

Gullans
Närköp
050 372 9354

• kemtvätt
• vattentvätt
• mattvätt

Även
arbetskläder,
ar
-handsk
och
-skor
Högback Industriv. 12, Närpes
Öppet mån-fre 9-17
Tel. 224 2626 el. 050 364 3636
Välkommen!

De lokala
orienteringsreferaten
läser du i Syd-Österbotten
– på papper eller digitalt
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Övermark, Närpes
044-3401281 (Dan) 0400-931151 (Albin)

Uthyres 9 personers bil
och paketbil.
Flyttransporter
Bär-och flytthjälp med
NOK:s talkogäng.
Billigt och bekvämt!

Kent Wikman Oy Ab
044 706 8870

FIX

Load Securing

Surrning av last
snabbt, enkelt
och säkert med
FIX Road duk
eller
FIX Strap linor.

Gamla Strandvägen 282
66290 Harrström

NWE Network Engineering Oy Ab
Uppstutåget 2
www.nwe.fi
64200 NÄRPES
info@nwe.fi

BYGGVARUHUSET

HYR FRÅN OSS!

Byggmaskiner & utrustning
64200 NARPES, INDUSTRIOMRADET
VALKOMMEN TILL BYGDENS EGET VARUHUS

LAMMI TASSU
GRUNDBLOCK
STENHUS
TRÄDGÅRSSTENAR

$-ttA, ><l;J!\IH!h1!il

rUU(l(I

HUSHALLSMASKINER, BYGGMATERIAL, VERKTYG,
MASKINER, MALFiiRGER, MASKINUTHYRNING

More with metals

90
Tel vaxel
Fax
Ole
Sture
Therese
Henrik

347 5700
347 5701

041 4429122
050 5644387
050 3421157
045 6121789
Jens Magnus 0400 262504
Tony
040 5255503
sandmarketing@netikka.fi
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Annorlunda orienteringsvecka i Lappland
Banlängd: 		
420 km fågelvägen
Kontrollavstånden: 2–52 km långa
Tid att genomföra: 120h
Och som grädde på moset; ingen service från
arrangörerna, utan all utrustning och mat måste
man bära med sig. Pontus och Minttu berättar om
ett äventyr utöver det vanliga.
Lapland Wilderness Challenge (LWC) är en ny typ av
långdistansevenemang som kombinerar orientering,
vandring och vildmarksöverlevnad. Första upplagan
arrangerades i början av augusti 2020 i Enare i norra
Finland med cirka 100 deltagare från Finland. Trots
pandemin blev det även en internationell tävling, eftersom ett lag från Lettland deltog. Konceptet går
ut på att man deltar i lag på 2–5 personer som ska
försöka hinna hitta så många kontroller som möjligt
under 5 dygn eller 120 timmar. Kontrollerna ska tas i
ordningsföljd och man måste komma i mål före maxtiden uppnåtts för att undvika minuspoäng – en försening på mer än sex timmar leder till diskvalifikation.
Kontrollerna i sin tur ger poäng enligt hur långt det
är mellan dem fågelvägen – kortaste avståndet mellan två kontroller i den första upplagan låg på 2 kilometer medan det längsta kontrollavståndet var 52 (!)
kilometer. Den totala banlängden uppgick fågelvä30
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gen till 410 kilometer, men eftersom all orientering
sker i terrängen som i denna del av Lappland består
av tusentals sjöar av varierande storlek samt miljoner med stenar så var den optimala rutten minst 500
kilometer lång, vilket automatiskt innebar att inget
lag hade någon chans att hinna med alla kontroller.
Svårigheten låg därmed i att försöka hinna med så
många kontroller som möjligt utan att överskrida
maxtiden. Det fanns även bara tre klasser i tävlingen
– herrlag, damlag och mixade lag, så jämfört med
orientering så spelade åldern ingen roll här, så länge
alla deltagare hade fyllt 18 år.
10 kilo packning
För att göra det hela lite mer utmanande så erbjöd
arrangörerna ingen service under tävlingens gång
utan som deltagare var man tvungen att själva bära
med sig all nödvändig utrustning och mat för att klara sig på egen hand i fem dygn. Den obligatoriska utrustningen inkluderade bland annat tält, sovsäck och
liggunderlag, medan till exempel egna kartor eller
GPS naturligtvis inte fick tas med. Vatten finns i överflöd i Lappland sommartid så viktmässigt var mat för
fem dygn kanske den tyngsta delen av packningen.
Det är upp till varje deltagare att välja hur mycket man
vill bära med sig – den lättaste ryggsäcken vid kontrollvägningen före start låg på 8,5 kilogram medan

Det här var betydligt lättare vid torrt väder.

den tyngsta vägde nästan 30 kilogram. Vi låg bägge
två kring 10–11 kilogram, vilket gjorde att vi hörde till
lagen med lägst startvikt. Hemligheten bakom den
låga vikten för vår del var lätt utrustning och energität mat. Vår dagliga diet hade inspirerats av kostcirkelns favoriter och bestod därför av gröt, nötter, en
chokladplatta per person och dygn, ugnstorkat älgkött samt pulvermos och pasta med en målsättning
på minst 3000–4000 kilokalorier per dygn. Det här är
ett evenemang där man inte behöver oroa sig för att
gå upp i vikt.
Ett kilo kartor
Vi lämnade katterna hos Minttus föräldrar på torsdagen och anlände efter en lång biltur och övernattning i Kuusamo till Sanilas renfarm vid norra stranden
av Enare träsk. På kvällen delade arrangörerna ut alla
kartor utom den första 12 timmar före start och sen
var det fritt fram att planera rutten så gott man kunde. Kartans skala var 1:25 000 (1 cm = 250 meter) och
med tanke på att tävlingsområdet täckte hundratals
kvadratkilometer så uppgick antalet kartor till cirka
50 av storleken A3 som bara de vägde kring ett kilogram. Precis som vanligt så orkade vi inte planera
så mycket utan utgångspunkten var att vi skulle ta det
ganska bekvämt utan att stressa över placeringen. Vi
tänkte även bara satsa på vandring – att löpa med
en packning på drygt 10 kilogram skulle bara bränna
onödigt med energi och köra slut på musklerna.

Själva starten på lördag gick av stapeln klockan 12
med en kort kontrollplockning för att sprida ut lagen
lite så att inte alla skulle ta samma väg till den första kontrollen. Första kontrollen var bara 3 kilometer
bort, men naturligtvis var den på toppen av ett fjäll,
så det tog ändå en timme att ta sig dit. Kontrollpunkterna var överlag lätta så svårigheten låg i att hitta
en optimal rutt mellan dem – så rakt på som möjligt
oberoende av höjdskillnader och stenåkrar eller runda längs sjöstränderna och renstängsel där det ofta
fanns stigar som var lättare att följa. Vi valde att runda
på stigar när det var möjligt under de två första två
dygnen, men vi upptäckte att det ofta var snabbare
att bara köra rakt på när det orienteringsmässigt var
möjligt. Ett lag hade tagit med sig en ”packraft” för

Närmare än så här kom vi inte järven
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Kontrollerna var ofta strategiskt placerade

att paddla över större sjöar, men även om det lönade
sig ibland så gjorde den extra vikten på några kilon
att det inte var en vinnande strategi – i synnerhet när
vinnarlaget sedan valde att simma en sträcka på några kilometer.
Tävlingsinstinkten vaknar till liv
Vi nådde kontroll fyra som var den första bemannade
kontrollen efter cirka ett dygn och då låg vi ungefär i
mitten av resultatlistan. Följande dygn körde vi långt
in på natten, eftersom vi ville nå kontroll sex före vi
slog upp tältet och vi steg då samtidigt med nästan
tio placeringar i resultatlistan. Nu vaknade tävlingsinstinkten och vi valde att korta ner nattsömnen från
första nattens sju timmar; den som vaknade först efter minst tre timmars sömn väckte den andra eftersom det räckte till för att någorlunda återhämta sig.
Vi märkte genast att vi började passera ett flertal
lag – de låg och sov i sina tält när vi gick förbi sent
på kvällen och sedan steg vi upp och fortsatte vandringen före de hade vaknat. Vi hade också lärt oss
att tolka kartan bättre; om det fanns flera stenar på
kartan så betydde det att det inte fanns något annat än stenar där och redan en ensam sten innebär
fler stenar än som värst i Kvevlax. Vår andra snilleblixt
var att börja svalka oss regelbundet i de sjöar som vi
passerade – Minttu började med att ta en simtur mitt
under den tredje dagen när temperaturen säkert låg
en bra bit över 20 grader och det hjälpte så myck32
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et med återhämtningen att vi därefter regelbundet
doppade åtminstone våra ben i de kalla sjöarna. I det
här skedet hade vi redan börjat märka av att vi gått i
snart tre dygn och över 100 kilometer – fotbottnarna
började ömma och man såg fram emot nästa chans
att ta av sig skorna.
Kartorna blev brasved
Vi hade i alla fall tur med vädret i och med att vi mest
hade uppehållsväder men molnigt de fyra första dygnen. När det sista dygnet började kom dock en rejäl
urladdning med ett störtregn som varade i nästan
fyra timmar och som drog ner temperaturen med
minst tio grader. Att hålla pauser när det regnade
som värst var inte ett alternativ, eftersom det skulle ha varit omöjligt att hålla upp värmen samt att en
stor del av utrustningen skulle ha blivit våt och vägt
dubbelt så mycket efter det. Vi valde i stället att ta
en längre matpaus så fort regnet upphörde och göra
upp en brasa med hjälp av kartbladen över slutet av
banan som vi inte skulle hinna använda. Kanske något att ha i åtanke om det någon gång drar ut på
tiden vid Torsdagsträffen och kartan inte verkar stämma?
I och med att allt ännu var vått i skogen så beslöt vi
oss därefter att köra vidare utan sömn sista natten för
att försäkra oss om att vi skulle hinna ta de kontroller
som vi hade kvar och ändå hinna i mål i tid. I det här
läget hade vi under de första fyra nätterna totalt sovit

kompasskurs rakt ut mot vägen – mot slutet körde vi
till och med kompasskurs längs med en stig bara för
att försäkra oss om att vi skulle hitta ut ur skogen. När
vi äntligen kom ut till vägen så återstod bara dryga
6 kilometer längs den till mål, men det var nog de
längsta 6 kilometer som vi gått. Vi gick och halvsov,
fötterna värkte värre än någonsin tidigare på grund
av asfalten och vi kunde bara fokusera på att ta ett
steg i taget.

Sömnbrist och orientering passar inte bra ihop.

cirka 18 timmar och det var 15 timmar sedan vi sovit
senast. Orienteringsmässigt funderade det ändå rätt
bra – precis som under tidigare dagar så fokuserade
Pontus på grovorienteringen (välj rätt fjäll!) medan
Minttus uppgift var att sköta detaljorienteringen (runda nästa sten till höger eller vänster!). Nu när man var
såväl fysiskt som psykiskt trött så var det omöjligt för
en person att orka fokusera på bägge delarna.
Storbom på slutet
Efter vår sista kontroll och när vi bara skulle ta oss i
mål så gick det som med sista skottet i stående skytte i skidskytte – det blev en med orienteringsmått
episk miss på över 30 minuter. Klockan var kring tre
på torsdagsmorgonen och det återstod endast lätt
orientering – vi skulle följa en sjöstrand till en stig och
sedan längs med stig och väg till mål. Sömnbristen
märktes dock tydligt nu och i varje stigkorsning så
lyckades vi välja fel stig. Till sist gav vi upp och tog

Först efter så väl blod, svett som tårar under vad som
kändes som en evighet så nådde vi fram till målet.
Till vår förvåning så visade det sig att vi hade klättrat
rejält i vår egen klass och placerade oss som tredje
bland mixade lag och elfte totalt bland 33 lag. Det
här var över förväntan och möjliggjordes i praktiken av att vi minimerat sömnen och lyckats undvika
nästan alla större missar. På basen av arrangörernas
GPS-spårning så uppskattade de att vi totalt hade
vandrat cirka 215 kilometer, vilket med god marginal
är vår längsta tävling till fots.
Om man ska sammanfatta upplevelsen efter målgång
så var vi naturligtvis sömniga, men sova fick vi först
efter ett välförtjänt bastubad. Några timmars sömn
på eftermiddagen och sedan tolv timmars sömn på
natten räckte dock till för att man skulle kunna funktionera någorlunda normalt igen och orka köra ner
till Esbo. Fötterna och speciellt fotsulorna var dock
en annan historia. Under veckans gång hade vi fått
ett lager med nästan 1 centimeter död hud under
hälen och fötterna värkte speciellt nattetid så att
det ännu en vecka efter målgång var svårt att sova
ibland. Precis som vanligt under långa tävlingar så
hann vi flera gånger svära på att det här var första
och sista gången för vår del, men redan samma kväll
hade vi börjat fundera på vad vi kunde förbättra till
nästa upplaga som arrangeras i augusti 2022.
Text: Pontus Backlund & Minttu Mustonen
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3 frågor

TEMA:uppladdning & pannben
1. Vad är speciellt viktigt för dig i uppladdningen inför en tävling för att få till
en lyckad prestation?
2) Vad har du för knep för att hålla huvudet kallt och hålla ihop ett lopp? Kan också
vara något knep för att hitta fokus igen efter bom.
3) Berätta om om din värsta bom. Eller ett tillfälle när pannbenet inte höll :)
Text: Linnéa Halonen

BJÖRN FORSEN

1) Jag funderar på tävlingen på förhand. Finns det någon gammal karta
att studera? Jag läser inbjudan och tävlingsinstruktionerna. Jag studerar
startlistan, vilka är motståndarna? Jag äter ordentligt på tävlingsmorgonen, minst tre timmar före start. Jag packar i lugn och ro. Jag kommer till
tävlingen ca 1 timme i förväg. Jag kollar TC, sista kontrollen och vägen till
start. Jag klär om i god tid och kollar att allt är med.
2) Vart bär det av från starten? Riktning – avstånd - hållpunkter för att få
kartkontakt. ”Lugnt till ettan, pole, pole”! En bom leder ofta till en ny
bom. Det gäller att ta ett samtal med sig själv - ”Hur skall vi ha det”?
3) Kvarkenträffen i Västervik 18.7.2020. Bra väder, bra form och gott humör! Allt upplagt för en lyckad
prestation. Full fart från start - svänger av stigen vid fel sten och det blir en 5 minuters bom! Slarv!
Kommer från fel sida till stenen vid kontroll nummer 4 och utgångsvinkeln mot 5:e kontrollen blir 45
grader fel, vilket resulterar i en ny 10 min bom. Irritationen stiger! 8:e kontrollen är en liten sankmark
omgiven av buskage, som jag lyckas passera på 10 meters avstånd utan att se. Bommen blir 15 min. Jag
anländer till mål med ”svansen mellan benen”. Banan på 2,6 km tog nästan en timme. Denna eländiga
tävlingsprestation kröntes vid målgången då det framkom att jag stämplat fel vid 7:e kontrollen och blev
diskvalificerad!

VILJAM GRAHN

1) Egentligen har jag aldrig haft någon speciell rutin eller sak som jag
alltid gör. Däremot har jag märkt att jag behöver ha rätt sinne vid start,
övertaggning leder till bom på första kontrollen samtidigt som avsaknad
av pepp leder till att jag tappar styrfarten och då börjar bomma. Lagom är
alltså bäst för att få en god fart, men ändå ge mig själv tid till kartläsning.
2) Att kunna acceptera att det blev en bom och inte försöka kompensera
bommen, vilket är lättare sagt än gjort. De gånger när jag hittar bästa flytet är också de gånger jag tycker orienteringen är som roligast.
3) Senast nu i höstas på en natt-ol-träning där jag skulle forcera en halvöppen tallplantering. Jag tog ett
stadigt grepp om kompassen och noterade månen på min högra sida. Efter något som kändes som en
evighet kom jag över till andra sidan där jag nu noterade att månen hade flyttat sig till min vänstra sida.
Det blev alltså att göra ett nytt försök...
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LINNEA HALONEN

1) För mig är det viktigt att ha en tydlig tidsplan för när jag ska äta sista gången före start, när jag ska byta
om och när jag ska börja värma upp. Jag vill alltid anlända till startplatsen i god tid för att kunna hålla
mig lugn och fokuserad. Några andra speciella detaljer, såsom i vilken ordning jag drar på mig orienteringsskorna har jag däremot inte.
2) ”Plan-orientera-ta kontroll” är ett mantra som har följt med mig rätt länge och som jag ofta upprepar
för mig själv under en orienteringsprestation. Orden påminner mig om att alltid ha en tydlig plan för hur
jag ska orientera mig fram till nästa kontroll, att jag ska hålla fokus på var jag är på kartan och slutligen
att ha ett ”sista säkra” och sänka löpfarten en aning inför kontrolltagningen.
De gånger jag hittar flyt i orienteringen är det dessa ord som har hjälpt mig
hålla fokus.
3) I 10-års åldern hade jag en tendens att välja snäppet svårare banor på
torsdagsträffarna än vad jag egentligen klarade av. Så var också fallet denna
gång på Vargberget, då man lugnt kan säga att pannbenet inte höll för mig.
Jag förvillade mig på Vargbergskartans norra dikes/våtmarksområde och som
10-åring var min lösning på problemet inte att försöka läsa mig fast på kartan
igen, utan istället stod jag stilla och skrek rakt ut: ”HJÄÄÄLP!!”. Som tur var
kom Kenneth Smeds som räddare i nöden och ledde mig ut till vägen igen.
Tack Kenneth för det!

SAARA NORRGANN

1) Jag måste ha gröt på morgonen! Jag äter gärna en banan så nära som
en timme innan start eftersom jag får ont i magen av tom mage. Uppvärmningen går alltid enligt samma rutin; jogg, koordinationer + rörlighet, några
minuter FU + snabba spurter och sen går jag mentalt igenom vad jag gör
när jag får kartan i handen. Strax innan start måste jag få spotta :D.
2) För mig har det varit viktigt att känna igen dåliga rutiner, som jag gör då
jag blir stressad. Jag börjar direkt slarva med tekniken, som senare leder till
en bom. Ibland kan det räcka med att tänka; ”Ingen fara, det finns tid för
att orientera noggrant”. I situationer då jag märker att mitt fokus inte håller har jag använt mig av ett
”kraftord”, som jag övat in en längre tid. Mitt kraftord är ”kompass!” vilket gör att jag tvingar mig att se
på tumkompassen och samtidigt läser jag kartan.
3) En tävling som verkligen etsat sig i känslominnet är min första internationella tävling, student-VM. Det
var en sprintstafett och jag fick springa i första laget. Mitt under banan lyckades jag svänga min karta 180
grader fel och sprang åt fel håll. Det var ett öppet område, så jag lade inte märke till att jag sprang åt fel
håll, innan det var för sent. Det klassades som en megabom i en sprinttävling. Efter den tävlingen trodde
jag att jag aldrig kommer över misslyckandet och kände att jag gjort hela finska orienteringsbefolkningen besviken. Idag är det dock ett minne blott.

FRIDA HÄGGQVIST

1) Jag har alltid samma trikåer på mig.
2) Jag försöker tänka att de andra också kan bomma och att loppet inte
behöver vara kört fastän jag har bommat.
3) En av mina värsta bommar är när jag i början är på väg rakt mot kontrollen,
kommer till en drickastation, dricker i förbifarten men drar lite till vänster
och börjar yra på. Detta resulterar i en ca 20 minuters bom...
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Gunilla Snickars
Norrbyv. 6, Norrnäs
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www.servitrade.fi

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

Våra tjänster:
• hemvård
• hemsjukvård
• vårdbedömningsbesök
Vi jobbar även helger.

Ansv. sjukskötare
Mikaela 050 348 2890
Sofia 040 542 2283

www.dinhjalp.fi

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster
för privatpersoner, företag och organisationer.
Boka tid till allmänläkare eller specialläkare!
Tel. 06 781 2080
Närpesvägen 16 B, Närpes
Östra Långgatan 51, Kristinestad
Silverbergsvägen 23, Korsnäs
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi
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RIKTA RÄTT

> kompassens vett & etikett
Orientering är en gren där du nödvändigtvis inte
behöver en stor uppsättning av material och idrottsutrustning. I jämförelse med andra grenar, såsom
skidåkning, ishockey eller triathlon är orientering
ingen materialsport. Kartan är givetvis det absolut
viktigaste redskapet du har och den skapas av kartritarna. Utöver ett par välkonstruerade skor är kompassen ett viktigt redskap i din orientering.
Många gånger upplever jag att orienterare inte prioriterar att träna kompassteknik, vilket är konstigt
med tanke på att kompassen är en av våra få utrustningar. Ju mera aktivt du tänker på hur du använder
kompassen desto bättre blir du. En orienterare på
toppnivå tänker på alla små detaljer, som de kan
vinna tid på och därför är kompasstekniken oerhört
viktig att finslipa.
Text: Saara Norrgrann

Saaras 10 tips
1. Investera i en BRA kompass
Budgetkompasser från ”biliboden” fungerar inte när det skall gå snabbt. Det
fungerar helt enkelt inte om kompassen är lååååångsam och den tvinnar på
i en halv evighet innan den hittar väderstrecket norr.
Dessutom är budgetvarianterna ostabila vilket inte går ihop med att du samtidigt skall springa.
Investera 75 euro i en bra kompass, som du dessutom kan använda i flera år.
2. Välj kompassmodell:
Tumkompass, Linjalkompass (plankan) eller handledskompass
Frågar du mig så gäller tumkompass i alla lägen. Majoriteten använder denna,
eftersom den är snabb och smidig. Fördelen med tumkompassen är just det, att
det går snabbt att ”ta kompasskurs”. Du behöver inte vrida in kompasshuset.
Dessutom använder du spetsen av kompassen där du befinner dig på kartan,
”tumgreppet”. Tumgreppet är enormt viktigt för att direkt veta var man befinner sig på kartan när man ser på den igen.
Plankan, alltså linjalkompassen, är den klassiska kompassen. Med plankan tar
du kompasskurs genom att vrida på kompasshuset. Tumkompassen gjorde sin
entré på 80-talet och många som lärt sig orientera med plankan föredrar ofta
den. Om du frågar babyboomarna födda kring 50-talet vinner ofta plankan före
tummen. En del orienterare upplever också att en linjalkompass är säkrare att
använda när man springer nattorientering eller då man springer i väldigt detaljfattig terräng.
Handledskompassen sitter på handen mellan tummen och pekfingret - på samma hand som man har kartan i. Handledskompassen är inte så vanlig och används av orienterare som förlitar sig helt och hållet på sin förmåga att navigera
rätt. Denna kompass är inte att föredra i detaljfattig terräng.
38

Orienteraren 1/2021

3. I vilken hand skall jag hålla kompassen?
Här spelar två saker in. Vilken kompass du har och vilken hand du håller kartan i. Det spelar ingen roll om du håller kartan i vänster eller
höger, bara du håller den konstant i samma hand.
Springer du med tumkompass skall du ALLTID ha kartan och kompassen i samma hand. En gyllene regel som är viktig att lära sig, likaså
med handledskompassen.
Springer du med ”plankan” så kan du hålla den i motsatt hand som
kartan.
4. Vågrät kompassriktning
Kompassen skall hållas vågrät när du tar kompassriktning. Den är tillverkad så att nålen står rätt när kompasshuset är parallellt med marken. De modernaste kompasserna har utvecklats så att riktning även
kan tas i en liten lutning, eftersom det kan vara svårt att uppnå vågrät
kompasstagning samtidigt som du springer. Plant är alltid bäst.
Kompassen skall hållas vågrät
när du tar kompassriktning.

5. Smal eller grov nål
En kompass med smal nål är oftast mycket snabb, men desto känsligare för rörelse. En grov nål kräver en aning längre tid, 1-1,5 sekunder,
för att hitta riktningen men är mera stabil. Personligen föredrar jag
en med grov nål och har övat in att hålla min kompasshand i vågrätt
läge den lilla stund som jag söker riktning, samtidigt som jag springer. Någon annan föredrar hellre den smala och snabba. Båda har sina
fördelar och därför löns det att ”lära känna sin kompass” och din egen
teknik för att optimalt fungera tillsammans.
6. Vrid kroppen, inte handleden
Det här är troligtvis ett av de vanligaste misstagen som alla gör. Istället
för att vrida kroppen åt det håll som kompassen visar, så vrider man
handleden istället. Risken med detta är att du missar några grader
i riktningen eftersom din kropp inte vänt sig åt det håll du skall till.
Speciellt vid korta kontrollavstånd med riktningsbyte är detta oerhört
viktigt. Vrid din kropp mot rätt riktning.
7. Riktning ut från kontrollen
Hitta rutinen att du alltid får rätt riktning ut från kontrollen. Varje gång
du lämnar kontrollen, skall du veta vilken riktning du skall mot. Kombinera kompasstagning med att hitta en s.k. ”riktningsdetalj” i terrängen. T.ex. råkar det finns en sten, en höjdformation eller annat specifikt
i terrängen som också är utmärkt på kartan, skall du ”pejla” mot den
för att säkerställa din riktning.

”Bli medveten om hur du använder din
kompass! Lär känna din kompass och din
egen teknik för att fungera optimalt
tillsammans”
Vrid inte handleden. Håll istället handleden rak och vrid
kroppen mot rätt riktning.
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8. Träna på kompassteknik
Genom anpassade träningar kan du öva
upp förmågan att ta rätt riktning och hålla
den. Genom att lite modifiera kartan eller
ha en träning med massor av kontroller
och riktningsbyten övar du på bästa sätt
kompassteknik.

Träna på kompassteknik genom anpassade träningar
med modifierade kartor.

9. Analysera din kompassteknik
Med hjälp av klockor som tar upp GPS-rutten är det idag lätt att i efterhand se var
man sprungit. Tack vare detta kan du också
se hur bra du är på att ta kompass. Analysera ställen där du sprungit med kompassriktning. Hur bra hölls du i riktning?
Om du på en bana har 20 kontroller kan
det i slutändan bli många metrar extra
och tidsförlust om du inte optimerar kompassriktningen ut från kontrollen. Tack vare
GPS-analys kan du märka om du behöver
träna på att optimera kompassriktningen
ut från kontrollen.

Kombinera kompasstagning med att hitta en s.k. ”riktningsdetalj” i terrängen. T.ex. kan det vara en sten, eller
ett stup eller annan detalj utmärkt på kartan som ”ger
dig riktning”.

10. Testa på tekniker och hitta rutiner
När du blivit van med att använda kompass
i farten och du känner väl din kompass kan
du testa olika tekniker. Jag själv har på senare år övat in att hålla armen ”tryckt” mot
min kropp då jag tar kompassriktning (se
bild). Det har hjälpt mig att hålla min handled i rakt läge.
När du övar att använda kompass är det
också viktigt att hitta rutinen för när du tittar på kompassen. Ha som rutin att alltid
se på kompassen för att kontrollera att riktningen är rätt. Kom ihåg att det är kartan
som du orienterar med. Du hittar aldrig
kontrollen med hjälp av bara en kompass.

Testa på olika tekniker. Exempelvis kan du testa på att
trycka armen mot min kropp då du tar kompassriktning. Det kan underlätta att få en stabilare hand när du
springer.
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RESPEKT INOM IDROTT
–för en hållbar och
trygg idrott

Under pandemiåret har idrottens betydelse blivit allt
tydligare. När något plötsligt dras ifrån oss, märker vi
hur viktig en idrottshobby är för oss – både för unga
som vuxna. Förhoppningsvis kommer pandemiläget
snart att stabiliseras och vi får återgå till att få motionera och idrotta i vanlig ordning.
Vi kommer säkerligen på ett eller annat sätt se spåren av pandemin. Kommer alla att återvända efter en
lång paus? Kommer gemenskapen och sammanhållningen att vara den samma? Kommer de personer
som innan pandemin varit på gränsen till att exkluderas eller känt ett utanförskap att återvända till verksamheten?
Ett stort orosmoln som på senaste tiden skuggat
idrotten är forskningsresultaten som visar att trakasserier och mobbning sker i hög grad på idrottsfältet.
Enligt LIITU –forskningen (2018) är idrotten på tredje plats där mobbning och trakasserier förekommer
gentemot barn och unga. På första plats finns skolan
och andra plats sociala medier. Dessa platser är sådana var barn och unga vistas stora delar av din tid.
En undersökning publicerad av Finlands Centrum för
etik inom idrotten (FCEI) hösten 2020, visar även oroväckande siffror. På basen av undersökningsdata förekommer trakasserier på grund av kön och sexuella
trakasserier inom idrott i alltför hög grad. De största
riskgrupperna för att utsättas för sexuella trakasserier
är kvinnor, personer i ung ålder, minoriteter och kvinnor som idrottar på hög nivå. Ur rapporten framgår
att var tredje kvinna och var femte man har utsatts för
sexuella trakasserier inom tävlingsidrotten.

På basen av resultaten från undersökningen rekommenderar FCEI att hela idrottsgemenskapen målmedvetet fortsätter åtgärder för att ändra idrottskulturen. Inom idrott har man utvecklat många
verksamhetsmodeller och tjänster för att förebygga
och ingripa i trakasserier. Finlands Svenska Idrotts
projekt På samma linje har även utvecklat material
kring konceptet #respektinomidrott.
Respekt inom idrott – workshopen är mångsidig och
interaktiv och är ett bra komplement till arbetet med
att skapa en god laganda. Workshopens målsättning
är att väcka tankar om respekt hos deltagarna och
att ge unga verktyg i att våga bryta mobbning och
trakasserier som sker i deras omgivning. Pandemiåret har möjliggjort att workshopen utvecklats till en
digitalworkshop.
Förutom workshopen finns material i form av posters,
banners och diplom som kan användas vid tävlingar och träningslokaler. Respekt inom idrott gäller på
idrottens alla arenor. Det betyder träningsarenan,
styrelserummet, omklädningsrummet, tävlingsarenan, åskådarplatsen, föreningslokalen, hemmet och
sociala medier.
För att skapa en respektfull miljö är det viktigt att vi
diskuterar om vad Respekt innebär med våra aktiva.
Det är ett arbete som främjar tryggheten på de olika
arenorna.
Tveka inte att ta kontakt med Finlands Svenska Idrott!

Tarja Krum & Saara Norrgrann

Saara Norrgrann & Tarja Krum
Finlands Svenska Idrott
Barn och unga på samma linje
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0500 364 974

Uppvärmning
Vatten
Avlopp
Ventilation

•
•
•
•

Bergsvärme
Jordvärme
Solvärme
Luft-vattenvärmepump

WIKMANS AUTOSERVICE
krockskador • bilmålning
• bilglas • bildemontering
Även biluthyrning

•

Förmedling, värdering och offentlig köpvittne

Bärgningsjour dygnet runt
Ring 0500 660 835
Wikmans Autoservice Oy Ab, Nixvägen 31, 64230 Närpes st
www.varaosahaku.fi • www.wikmans.tawi.fi • Email: wikman@tawi.fi

OPTIK

ANVÄNDER DU KONTAKTLINSER
NÄR DU IDROTTAR ?
KOM IN TILL OSS VI HAR
LINSERNA FÖR JUST DINA
BEHOV
G
L
A
S
Ö
G
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N
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N
T
A
K
T
L
I
N
S
E
R

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

40 ÅRS ERFARENHET

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

Tegelbruksvägen 4A, 64200 Närpes
Tel: 06 2243 016
Email: info@rorteam.fi
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Saknar
du ännu
bergvärme?
Vi tar fram
solenergin ur
berget.

NÄRPES
Tel. 06 224 1717
Öppet
vardagar
9:00-17:00

STEFAN STORVALL
040 195 6944
stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

www.ks-geoenergi.fi

jari.alanko@puutavaraliike.fi

www.puutavaraliike.fi

Rökgaller
19,90€
TERASSVIRKE
OCH MÅLFÄRG
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Jonsered,
Jonse
Husqvarna, Klippo,
Rieju, Honda,
Kränzle, Derbi,
Aprilia

LINDE GASSERVICE

www.martekons.fi
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www.mg-depan.com
- Gruppträning - Gym - Solarium - Tel 044 3417764

SOLPANELER
från din lokala partner

Om allt var
lika enkelt som
OP-mobilen.
Mobilnyckeln - ingen nyckeltalslista.
Fingeravtrycksidentiﬁkation - inga onödiga koder.
Tjänsten erbjuds av Andelsbanken.

Kontakta oss –
och begär offert!

Närpesvägen 26, Närpes | tfn 0500 361 779 | e-post: stefan@elhuset.fi
www.elhuset.fi

OY

GULIN AB

TACK!
alla annonsörer, skribenter och medhjälpare
som gjort denna tidning möjlig.
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FOTO-orientering

1:a pris
2:a pris
3:e pris

Hantverk
30 euros köpkort
20 euros köpkort

Fyll i rätt bokstav i rätt ruta! Det finns fyra extra
rutor. Skicka denna sida till följande adress:
Hans-Erik Antfolk, Uljensvägen 189, 64 220
Yttermark eller foto.nokorientering@gmail.
com senast 10.5.2021.
Dragning av vinnare sker 13.5.2021. Rätta lösningen och vinnarna publiceras på www.nok.fi
14.5.2021.
Namn:
Adress:

Telefon:
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Sista

Säkra
Samla kulturpoäng!
SistaSäkra-redaktionens
bokcirkel
vill
tipsa
alla
litteraturälskare
om Finlands genom tiderna bästa orienterare,
Minna Kauppis bok Suunta
/ Vaisto.

NATTRÄVAR I FARTEN
På natt-DM i Kronoby i höstas representerades NOK av fyra
ynka deltagare. Men inte vilka som helst, för tre av dessa herrar deltog i klassen H12! SistaSäkra-redaktionen vet av erfarenhet att det krävs ganska mycket is i magen att sticka ut i
beckmörkret i Krombibushen och ger dessa grymma natträvar
fem pannlampor av fem möjliga.

I boken berättar den niofaldiga
världsmästaren om höjdpunkterna i
sin karriär, men också
de svåra motgångarna och
sorgerna, som hon drabbats av i sitt liv. Finns
på finska, men lite språkbad skadar ju aldrig.

RESFEBER
På grund av rådande pandemi har ju som bekant orienteringsresandet minimerats under det senaste året. SistaSäkra-redaktionen känner av en grym resfeber inför den stundande
orienteringssäsongen.
Men blir det något Jukola i Rovaniemi? Eller orienteringsveckor utomlands? Eller veteran-VM i Ungern? Vi håller tummarna för att åtminstone kunna hoppa på färjan och besöka
fredens öar i augusti.
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Tove bäst i skidalpinism!
Världens bästa orienterare svenskan Tove
Alexandersson som vunnit 10 VM-guld i orientering, 10 VM-guld i skidorientering och ett
VM-guld i Skyrunning, har den här vintern deltagit i världscupen i Skimountaineering. I VM
lyckades hon knipa både VM-guld och VM-silver i sin nya gren. Vilken otrolig idrottskvinna!
Och för alla oupplysta där ute, kan Sista Säkra
redaktionen upplysa alla om att Skimountaineering, eller skidalpinism, i korthet går ut
på att med stighudar under telemarkskidorna
klättra upp för ett högt berg, förslagsvis alptopp, där terrängen ibland är så brant att man
måste ta av skidorna och bära dem på ryggen
och därefter skida nerför en teknisk bana med
mycket offpist. Ingenting för veklingar, alltså.

Sista Säkra tipsar
Då det 2km långa
RR-snöret skall vevas in,
bör det göras spänt, för
annars ryms det inte på
rullen.
Det fick Torsdagsträffsarrangörerna i Nämpnäs
erfara som 300 meter
före mål fick dra av hela
snöret och börja om från
början. Tur i oturen att
det var lite krankar.

Det är inte ofta en
orienterare tar sig tid
att njuta av solnedgången och dessutom
knäppa en vacker bild
av härligheten. Men
i orientering Coronastyle kan allt hända!

Även om vi mestadels vistas i skogen har vi nu som då tid med lite fotografering och uppdateringar av vårt Instagramkonto. Häng med oss där
för att se vad som händer på narpesok.
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+358 6 224 1665
info.narpes@bestaccounting.fi
www.bestaccounting.fi
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TA I BRUK SPARBANKENS
E-TJÄNSTER!
MOBILBANKEN

IDENTIFIERING

Där du är 24/7.
Aktie- och fondaffärer.
Marknadsuppföljning:

Sköt dina ärenden snabbt med PIN-kod.
Inloggning, bekräftelse, identifiering.

NÄTBANKEN

TIDSBOKNING
PÅ WEBBSIDAN

Dagliga bankärenden bekvämt.
Öppet dygnet runt.

Personligt möte på kontoret.
Tidsbokning direkt i kalendern.

NÄTMÖTE

CHATT

Alla bankärenden med bild- och
ljudförbindelse direkt från din egen dator.

Fråga och vi svarar.
Vardagar på webbsidorna kl. 8–22.
På nätbanken kl. 8–19.

EN FRÅGA OM VILJA.
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