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Verksamhetsår nummer 112 är på slutrakan och ett nytt skall ta vid. Föreningslivet har varit 
fortsatt livligt när man ser till verksamheten som ordnats. Oroväckande är ändå att antalet 
personer som ordnar verksamheten tenderar bli allt mindre.  
 
Vad har då hänt under året som gått? Sektionernas arbete och idrottsliga framgångar redogörs för 
i respektive sektioners berättelser längre fram. Jag tänkte denna gång nämna några saker som 
styrelsen jobbat med under detta verksamhetsår. Verksamhetsbidraget och hur föreningar anhåller 
om bidraget var på tapeten i början på året. Kommunen har gjort om principerna för ansökandet av 
verksamhetsbidraget och nu skall antal medlemmar, antal deltagare, antal gånger man ordnat 
verksamhet samt antal tränare med utbildning uppges i ansökan. Några frågetecken i detta 
förfarande är till exempel vem som avgör om medlemsantalet är korrekt uppgett, vem som 
kontrollerar antalet deltagare per arrangemang, vilket intyg som räcker för att en tränare skall anses 
ha utbildning osv.   

GDPR, den nya dataskyddsförordningen har sysselsatt och sysselsätter föreningar före och även 
nu efter att övergångstiden till den nya lagen gick ut den 25 maj detta år. Det är viktigt att handskas 
varsamt med personuppgifter, men denna förordning ställer nog till det för föreningar till exempel 
vid anmälningar, om man vill sätta ut bilder från ett evenemang osv. IK Kronan har en egen 
dataskyddsbeskrivning på vår hemsida vilket är ett konkret resultat av denna lagstiftning.  

Flowmember är namnet på det nya medlemsregistret som föreningen införskaffat under året. För 
att få representera föreningen måste man vara medlem i föreningen och därför upprätthåller 
föreningen ett medlemsregister över sina medlemmar. Det äldre medlemsprogrammet har stängts 
och styrelsen har tagit beslut på att inte överföra medlemmar från det gamla registret till det nya, 
eftersom det gamla inte var uppdaterat. Därför är det nu extra viktigt att alla som vill vara medlemmar 
i föreningen skriver in sig i flowmember. Med mera medlemmar kan vi påverka 
verksamhetsbidragets storlek och därmed utvecklingen av verksamheten på ett bättre sätt. På 
föreningens hemsida finns en blankett som lätt går att fylla i för att bli medlem i föreningen.  

Detta var några administrativa saker som styrelsen jobbat med under nuvarande verksamhetsår. 
Sist men inte minst vill IK Kronan tacka alla frivilliga föräldrar, sponsorer, tränare och föreningsaktiva 
för det gångna året, utan er hjälp skulle det inte ha gått att genomföra de evenemang och den 
verksamhet som ordnats under året, ETT STORT TACK!  Resultatmässigt har årets medaljer 
sammanfattats i tabellen nedan: 

 

 
 Guld:	 Silver:	 Brons:	
Orientering	 	  
FSOM	 2	 1	 3	
DM	 21	 7	 6	

	    
Gymnastik	 	  
FSGM	 1	 1	 1	
ÖIDM	 3	 1	 5	

	    
Totalt:	 27	 10	 15	

 
 
 
 
 



Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammankallats till 6 st protokollförda möten (8.2, 21.3, 16.5, 
12.9, 24.10 & 12.11). Styrelsens sammansättning har varit följande:  

Ordförande: Fredrik Näse 

Vice ordförande: Eva-Lotte Myrskog 

Kassör: Pia-Maria Myrskog 

Sekreterare: - 

Medlemmar: Linda Karlström, Ove Riska, Kim Lindvall 

Hedersordförande: Nils Kronqvist 

Verksamhetsgranskare: Mats Strandvall, Jarl Bjonbäck 

 

Sektionerna:  
Föreningens verksamhet är indelad i fyra sektioner. De verksamma sektionernas sammansättning 
och verksamhet framgår av de verksamhetsberättelser som redovisas nedan.  

Orienteringssektionen Eva-Lotte Myrskog (ordförande), Göran Skogvik, Guy Bäck, Jaana 
Grankull, Stefan Åbacka, Johan Biskop och Kristian Strandvall. 

Gymnastiksektionen Ann-Helen Boholm (ordförande), Lena Ditzler-Söderholm, Mira Tallgård, 
Linda Karlström, Anna Skogvik,  Monika Skuthälla,  Mia Ainasoja och 
Sara Isaksson-Stor. Anna-Maria Bexar är kassör utanför styrelsen. 

Ishockeysektionen Roland Åminne (ordförande), Folke Harju, Ove Riska, Marko Berg, Adam 
Näse, Robin Lillskrubb. 

 
Skidsektionen Stefan Storvall (ordförande), Dan-Olav Spets, Ulrika Myrevik-Svenlin, Kim 

Lindvall, Antti Hahtokari & Viveka Dahlnäs.   
 

 

Klubbstugekommitten Gustav Strandvall, Göran Skogvik, Maj-Britt Grundvall och Kari Mursu.  

 

Byaombud Norrby: Stefan Grundvall, Hopsala: Lars Abborr, Kyrkoby Södra: Frej 
Björklund, Kyrkoby norra: Per-Håkan Näse, Påras: Dag Strandvall, 
Merjärv: Sven-Erik Libäck, Snåre: Stefan Åbacka, Jeussen: Rune 
Grankull.  

Representation Dan-Olav Spets har fungerat som IK Kronans representant i IF Åsarnas 
skidsektion.  

 Lilian Bäck och Dag Strandvall har representerat IK Kronan i 
Förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s.  

Eva-Lotte Myrskog har representerat IK Kronan i Kronoby Ungdoms- och 
Nykterhetsförening r.f 

 

Nils Kronqvist har fungerat som tidningsurklippare. 
 
 
 



GYMNASTERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 (nov 2017-okt 2018) 
	
IK Kronans gymnaster har varit flitiga under verksamhetsåret. Sektionen har hittat nya ledare samt 
erbjudit olika kurser och fortbildningar åt ledarna. IK Kronan har aktiva gymnaster i alla åldrar, från 
barn till pensionärer.  
 
Gymnastiksektionen har under året samlats tre gånger (21.1.2018, 26.4.2018 och 2.9.2018) med 
följande sammansättning: Ann-Helen Boholm (ordförande), Lena Ditzler-Söderholm (vice ordf.), 
Mira Tallgård (sekreterare), Linda Karlström (sektionens representant i IK Kronans styrelse, sköter 
om medlemsuppgifterna samt är ansvarig för redskapsgymnastiken), Anna Skogvik (är 
ledaransvarig och sköter om hemsidan), Monika Skuthälla, Mia Ainasoja och Sara Isaksson-Stor. 
Anna-Maria Bexar är kassör utanför styrelsen (köptjänst). 
 
Gymnastikgrupperna:  
 
Under våren  2018 
JumpaCirkus, 6-åringar Ledare: Siri Wikar och Fanny Lillsunde 
DansSkoj åk 1-3  Ledare: Marie Brunell och Alma Långbacka 
ShowDans åk 4-6  Ledare: Josefin Strandvall 
ElasDans åk 7-  Ledare: Mikaela Sjöblom 
FlexiBar  ledare, Lena Ditzler-Söderholm  
Redskapsgymnastiken: 
”Lilla gruppen”   (16 gymnaster) Tränas Antonia Svenlin och Camilla Storbjörk 
”Mellangruppen”   (15 gymnaster) Tränas av Ida Storbjörk, Amanda Koivusalo, Sofia 

Storbjörk och Linn Tallgård 
”Stora gruppen”   (20 gymnaster samt 4 som tränar bara med Vera vid Fitness), tränas av 

Linda Karlström o turvis av ledare från ”mellangruppen”. 
 
I samarbete med Kronoby MI: 
FoB 1-3 åringar Ledare: Malin Hästö 
FoB 4-6 åringar Ledare: Malin Hästö 
Mixmotion  Ledare: Lena Ditzler-Söderholm 
Zumba  Ledare: Anna Skogvik 
Strong by Zumba Ledare: Anna Skogvik 
Sittgymnastik I Ledare: Liane Byggmästar 
Seniordans  Ledare: Liane Byggmästar 
Förmiddagsgymnastik för damer och herrar, Ledare: Liane Byggmästar 
Seniorgymnastik för damer och herrar, Ledare: Liane Byggmästar 
 
Under hösten  2018 
JumpaCirkus, 6-åringar Ledare: Fanny Lillsunde och Jenny Skuthälla 
DansSkoj åk 1-2 Ledare: Marie Brunell och Alma Långbacka 
DansMix åk 3-4 Ledare: Marie Brunell och Alma Långbacka 
ShowDans åk 5-6  Ledare: Josefin Strandvall    (slutade i okt. pga få deltagare) 
Flexibar  Ledare; Lena Ditzler-Söderholm  
 
 
Redskapsgymnastik: 
”Jaguarerna”   (21 gymnaster) Tränas av Emilia Stoor, Nicolina Berg och Alma 

Långbacka. Jemina Tallgård fungerar som hjälpledare 
”Pantrarna”  (21 gymnaster), Huvudtränare är Amanda Koivusalo. Andra tränare 

varierar mellan Linda Karlström, Sofia Storbjörk och Linn Tallgård. 
Hjälptränare är Wilma Skuthälla.  

”Tävlande tigrarna”   (20 gymnaster)Huvudtränaren är Antonia Svenlin och Linda Karlström 
samt turvis ledare från Pantrarna. 



 
I samarbete med Kronoby MI: 
ShowDans åk 7-   Ledare: Mikaela Sjöblom 
FoB 1-2 åringar Ledare: Heidi Strandvall 
FoB 3-4 åringar Ledare: Heidi Strandvall 
FoB 4-6 åringar Ledare: Anna Skogvik 
Mixmotion  Ledare: Lena Ditzler-Söderholm 
Zumba Fitness Ledare: Anna Skogvik 
Strong by Zumba Ledare: Anna Skogvik 
Sittgymnastik  Ledare: Liane Byggmästar 
Förmiddagsgymnastik för damer och herrar, Ledare: Liane Byggmästar 
Seniorgymnastik för damer och herrar, Ledare: Liane Byggmästar 
Internationell Seniordans, Ledare: Liane Byggmästar 
 
Redskapsgymnastik: 
Lördagen den 11 november 2017 arrangerades DM i redskapsgymnastik/specialmästerskap i 
Jakobstad. Från Kronan deltog hela 16 gymnaster. Sex stycken distriktsmedaljer bärgades; Milla 
Ström (B äldre) guld på barr och matta, Angelina Strandvall (B äldre) brons på hopp och silver på 
barr, Moa Ainasoja (C yngre) guld på bom och brons på matta. Som domare från Kronan 
fungerade Ida och Sofia Storbjörk samt Lisa Ahlvik 
 
De finlandssvenska gymnastikmästerskapen FSGM arrangerades denna höst av Mariehamns 
gymnastikförening den 18-19 november. Fyra gymnaster från Kronan åkte iväg ner till Åland för att 
tävla: Moa Ainasoja och Sigrid Karlström i klass C yngre, samt Matilda Nynäs och Julia Lindell i 
klass B yngre. Moa och Sigrid kunde återvända hem med varsin medalj runt nacken: guld för Moa 
på bom och brons för Sigrid på matta. Linda Karlström satt i domarpanelen.  
 
Lördagen den 18 mars 2018 arrangerade Vasa redskapsfantaster DM i mångkamp. Från Kronan 
var 13 gymnaster anmälda. Tre av dem belönades med medalj: Angelina Strandvall brons i klass 
B äldre, Moa Ainasoja brons i klass C yngre och Sigrid Karlström brons i klass C äldre. Vid 
domarbordet satt Ida och Sofia Storbjörk samt Amanda Koivusalo.  
 
Söndagen den 25 mars 2018 deltog Moa Ainasoja, Julia Lindell, Matilda Nynäs och Angelina 
Strandvall i finska tävlingar i Ylivieska. Angelina fick kliva upp på prispallen och motta 
bronspokalen i klass B äldre. Detta blev därmed Angelinas sista tävling i klass B – nästa gång 
kommer hon att tävla i klass C. Även Moa som gjorde en fin insats och slutade på femte plats i 
klass C yngre kommer att avancera. Som domare från Kronan fungerade Ida Storbjörk och Linda 
Karlström.  
 
Lördagen den 14 april var det dags för finska tävlingar i Storkyro. Fyra gymnaster från Kronan 
deltog: Moa, Sigrid, Julia och Matilda. Moa tävlade för första gången i klass D och gjorde en 
strålande insats som resulterade i en femteplacering bland tretton tävlande. Sigrid lyckades knipa 
bronspokalen i klass C äldre bland 46 tävlande. Detta kom samtidigt att bli Sigrids sista tävling i 
klass C. Som domare från Kronan fungerade Ida Storbjörk, Amanda Koivusalo och Lisa Ahlvik. 
 
En vecka senare åkte Moa, Sigrid, Angelina, Julia och Matilda iväg på finska tävlingar till Vasa. 
Sofia Storbjörk, Amanda Koivusalo och Linda Karlström deltog som domare. 
 
Den 28-29 april blev terminens höjdpunkt vad gäller tävlingar, då de finlandssvenska 
gymnastikmästerskapen arrangerades i Jakobstad. Från Kronan var 14 gymnaster anmälda. I 
klass B äldre deltog rekordmånga gymnaster; hela 130 stycken tampades om placeringarna. Trots 
det hårda motståndet lyckades Kronan ta hem silvermedaljen tack vare Milla Ström. Julia Lindell 
fick motta domarnas kämparpris för sina fina serier som på grund av otursamma omständigheter 
inte räckte till någon medalj. Vid domarbordet satt Linda Karlström och Lisa Ahlvik.  
 



Lördagen den 12 maj var det dags för säsongens sista gymnastiktävlingar i Österbotten. Julia 
Lindell var den enda från Kronan som åkte till Kalajoki för att tävla. 
 
Den 10-13 maj arrangerades årets första Top Team-läger i Mariehamn. Från Kronan hade två 
gymnaster kvalificerat sig för deltagande: Moa Ainasoja och Sigrid Karlström. Tyvärr drabbades 
Moa av ett inflammerat knä och blev tvungen att stanna hemma, så Sigrid åkte iväg till Åland 
tillsammans med mamma Linda Karlström. Lägret var mycket givande och utgjorde samtidigt 
tränarskolning för Linda. Utbildare var den svenska landslagstränaren Tatjana Bergwall. 
 
Under hela maj månad hade Kronans redskapsgymnaster privilegiet att få träna med Dima i 
Fitness i Jakobstad. Dima är en rysk tränare som i huvudsak fungerar som tränare i Närpes 
gymnastikförening, men under maj månad gästade han Jakobstad för att intensivträna nejdens 
gymnaster. Kronan tilldelades tre pass i veckan med Dima, och träningarna var mycket omtyckta. 
Dimas vistelse i Jakobstad avslutades med Fitness Summer Camp, som ägde rum de två första 
sommarlovsveckorna. Då fick gymnasterna träna tre timmar om dagen fyra dagar i veckan 
(måndag till torsdag). Sigrid Karlström och Moa Ainasoja deltog i Fitness Summer Camp. 
Den 17-20 juni 2018 ordnades FSG:s sommarläger i Vierumäki. Från Kronan deltog fem 
gymnaster: Sigrid Karlström, Julia Lindell, Angelina Strandvall, Ronja Ljungberg och Nadja Ådahl. 
Ansvarsperson för gymnasterna var Angelinas pappa Johan Strandvall.  
 
Efter Vierumäkilägret fick gymnasterna njuta av sommarlov och vackert väder. Tränandet 
återupptogs i och med det finska Alueminorit-lägret som ordnades i Kuortane 8-11 augusti 2018. 
Alueminorit liknar det finlandssvenska Top Team, och är således ett läger som gymnaster måste 
kvalificera sig för. Från Kronan deltog Moa Ainasoja och Sigrid Karlström. Medföljande tränare var 
Linda Karlström, som samtidigt fick träningsskolning. 
 
Gymnastikterminen startade på nytt fredagen den 17 augusti för Kronans alla tävlingsgymnaster. 
Nytt för hösten är att alla redskapsgymnaster som har meddelat intresse för tävlingar samlades i 
en och samma grupp, vilket betyder att gruppen ”Tävlande tigrarna” numera omfattar hela 20 
gymnaster. Vi hoppas att detta ska leda till flera aktiva tävlare som också syns på den finska 
sidan.  
 
Fredagen den 24 augusti inledde alla övriga redskapsgymnaster i Kronan sin termin. ”Pantrarna” 
och ”Jaguarerna” har 21 gymnaster i respektive grupp. Dessa båda grupper tränar en gång i 
veckan på hobbynivå. Totalt har alltså Kronan 62 redskapsgymnaster inskrivna hösten 2018. 
 
Den 1-2 september deltog Sigrid Karlström, Moa Ainasoja, Julia Lindell och Edith Granlund i ÖID:s 
träningslägret för redskapsgymnaster i Kuortane. Som inbjuden huvudtränare fungerade omtyckta 
Daniel Sundell från Sverige. Linda Karlström var också tränare på läger.  
 
Veckan efter ÖID-lägret anlände Vera Sheliakina till Jakobstad. Kronans gymnaster fick igen en 
gång möjligheten att tre gånger i veckan träna med Vera i Fitness Idrottsförenings fina 
gymnastiksal. Vera kommer att stanna nästan tre månader i Jakobstad.  
 
Kronans gymnaster inledde sin tävlingssäsong hösten 2018 i Jakobstad, då Fitness Idrottsförening 
för första gången arrangerade finska tävlingar den 13-14 oktober. De intensiva träningarna med 
Vera bar frukt, för en bättre start på säsongen kunde Kronans gymnaster knappast ha fått. I klass 
B yngre utmärkte sig Julia Lindell på en tiondeplats bland 32 tävlande. I klass B äldre rodde Nadja 
Ådahl hem guldmedaljen bland hela 43 tävlande! Noelle Sjölind placerade sig på en fin femteplats 
i samma klass, medan Ellen Biskop lade beslag på niondeplatsen. I klass D yngre uppnådde 
Sigrid Karlström en sjätteplats och Moa Ainasoja en niondeplats bland 18 tävlande. Utöver 
nämnda gymnaster deltog även Ronja Ljungberg, Matilda Nynäs, Cindy Haga och Edwina Björk. 
Som domare fungerade Sofia Storbjörk, Ida Storbjörk och Amanda Koivusalo. Linda Karlström var 
funktionär vid datorn där resultaten bokfördes.  
 



Lördagen den 27 oktober deltog Sigrid Karlström, Moa Ainasoja, Noelle Sjölind, Julia Lindell, 
Matilda Nynäs och Ellen Biskop i finska tävlingar i Storkyro. Noelle premierades för en 
fjärdeplacering i klass B äldre, medan Sigrid fick kliva upp på prispallen och ta emot bronspokalen 
i klass D yngre. Vid domarbordet satt Amanda Koivusalo. 
 
 
Seniordansverksamhet: 
Under verksamhetsperioden har det hållits 12 x 90 minuter seniordanstillfällen/dito 
På vårterminen 2018 fanns det 15 inskrivna seniordansare och på höstterminen 13 seniordansare 
Den 11.11.2017 deltog Liane Byggmästar i en dansdag som ordnades i Vörå. 
Liane Byggmästar deltog i Finlands Seniordansförbunds höstmöte i Helsingfors den 18.11.2017. 
Hon blev omvald i styrelsen. 
 
Den 21.11.2017 dansade Kronobys seniordans tillsammans med Nedervetil och Öja 
seniordansare i Samlingshuset. Österbottens seniordansare hade våravslutning i Nykarleby den 
07.04.2018. Under två dagar (10-11.2.2018) ordnades  sittdansledarutbildning i Helsingfors 
(NT2006). Liane Byggmästar deltog i kursen.   
 
 Den 25.03.2018 Finlands Seniordansförbunds vårmöte i Helsingfors.  

• Fortsatt planering av Nordisk Träff 2018 för seniordansledare i Kisakallio, Lojo, och 
genomförande av evenemanget 10-15.06.2018. Liane Byggmästar medlem i 
arrangörskommittén 

• Liane Byggmästar fungerade som utbildare av en sittdanskurs (NT 2006) i Pedersöre MI:s 
regi. 19 deltagare, varav 3 från Kronoby. 

  
Övrigt: 

• DansSkoj och Showdans deltog i Luciafesten den 13.12.2017 med dansuppvisningar  
• Anna Skogvik och Malin Boholm drog mellandagsjumpa onsdag den 27.12 och torsdag den 

28.12 . Onsdag var det Bodygympa med Malin och på torsdag boxercise och ZumbaParty 
med både Anna och Malin.  

• Gymnasters vårfest hölls den 8 maj 2018 vid Idrottshallen. Programmet bestod av 
smakprov från de olika grupperna. Lotteriförsäljningen hölls som tidigare med många fina 
vinster insamlade av gymnaster och lokala företag.  

• Anna Skogvik har dragit sommarZumba2018 under juni-augusti. Sammanlagt 9 gånger. 
• Anna Skogvik har deltagit i ZumbaJam-inspirationskurs den 2.9.2018. 
• Anna Skogvik gick utbildningen Balanserade barn i Karleby 4-5.4 
• Anna Skogvik deltog i FSG dagarna i Vasa 
• IK Kronans gymnaster har fått 1000 € från Svensk Idrott för ledarutbildningen.  
• Under verksamhetsåret har de nya ledare, som inte har haft sedan tidigare, fått en tröja där 

det stod ledarens namn och ledare på. 
• Alma Långnabba, Marie Brunell; Wilma Skuthälla och Nicolina Berg deltog i kursen 

Gymnastikledarens start i Vasa 27.10 
 
 

 
 

________________________ _________________________________ 
Ann-Helen Boholm,  Mira Tallgård, 
ordförande  sekreterare 

 
 

 
 



Skidsektionen årsberättelse 2018 
 
IK Kronans skidsektion fortsatte med det tredje verksamhetsåret i samarbetet inom IF Åsarna Ski 
Team. Vi kunde glädja oss åt en snörik vinter. Den första snön föll redan 26.10. men bestående 
skidföre blev det i december. Träningsverksamheten för juniorer på Tössbacken har varit i full 
gång. Likaså har Kronan Touren fortsatt med en klass för vuxna som nyhet för i år. Kronans 
nationella och veteran-FM (SAUL) arrangerades också i år på Tössbacken. Kronan och Åsarna 
var också medarrangör av veteran-FM på rullskidor (SAUL) i Bennäs i september. Skidområdet på 
Tössbacken har utvecklats under året. Under 2017 uppfördes en ny tidtagarbyggnad som under 
2018 har gjorts klar. Skidstadion har breddats och fått förnyad belysning som ger bättre ljus och 
drar mindre el (LED). En ny ljudåtergivningsanläggning har skaffats. IF Åsarna har beviljats FSSM 
2020 och enligt planerna ska tävlingen gå på Tössbacken i februari om ett drygt år. 
 
För skidåkningen gäller precis som för alla andra sporter att rekrytera ledare, tränare och nya 
utövare. Tack vare samarbetet inom Åsarna är möjligt att få mera bredd i verksamheten. 
Huvudsyftet med samarbetet är tävlingsverksamheten och tack vare samarbete har vi haft fler 
som fått tävla i olika stafetter. Tävlingsresultaten redovisas inte i årsberättelsen eftersom alla 
skidåkare utåt representerat IF Åsarna. Resultaten hittas istället i Åsarnas årsberättelse som 
publiceras i samband med årsmötet i januari. 
 
Arrangerade tävlingar 
 
Kronans nationella och SAUL-mästerskapen 
 
Kronans nationella 24.2. samlade endast 71 deltagare denna gång. Det var en kall morgon och 
många deltagare skrämdes bort av kylan. Starten flyttades fram och då första start skedde visade 
termometern omkring -14 grader. Under juniortävlingarna var det ännu lite mildare. Johnny Sjölind 
var enda herrsenior på 15 km som blev tävlingssträckan för herrar istället för den planerade 
tremilen. Jennifer Antell vann damklassen på 10 km men Emelie Svenlin, som vann D20, var 
snabbast av alla damer som startade gemensamt. 
 
Eftermiddagens tävlingar i åldersklasserna 30-80 år samlade sammanlagt 56 deltagare. I 
söndagens stafetter ställde sammanlagt 16 lag eller 48 skidåkare upp. En stor del av lagen var 
från Åsarna.Tössbackens förnyade stadionområde fick idel lovord under tävlingarna. 
 
Kronan Tour 
 
Kronan touren består av 6 deltävlingar. Man kan delta i en tävling eller alla. Om man inte deltar 
första gången startar man sist i nästa tävling. Ingen deltagaravgift och åkare från andra föreningar 
är också varmt välkomna. Halvdistansen är 2km och heldistans 3,5km. De yngsta skidar en 
kortare sträcka på målområdet, utan tidtagning. Touren skidas med 3 deltävlingar i fristil och 3 
med klassisk stil. Köldgräns -15 grader. 

De 2 första deltävlingarna åks med gemensam start. Tredje deltävlingen en sprint där tre tider 
sammanslås till sluttid.  Resten av deltävlingarna åks med jaktstart. Startlistor görs upp i förväg 
och de baserar sig på tidigare resultat. Långsammaste i förra tävlingen startar först och snabbaste 
sist. Den som utvecklas mest under säsongen har störst chans att vinna Touren förutsatt att man 
deltar i många deltävlingar.  

Poängsystem: Först i mål i respektive deltävling får 30p, tvåan får 25p, trean 24p, fyran 23p osv 

Årets nyhet var en klass för deltagare över 16 år. Skidstilen samma som för juniorerna och 
sträckan 5 km.  

Totalt 31 olika deltagare och 139 starter i sex deltävlingar. I vuxenklassen sammanlagt 58 starter i 
fem tävlingar. 



10.1 Fristil, samstart 
24.1 Klassisk stil, samstart 

31.1. Fristil, sprint 

14.2 Klassisk stil, jaktstart 

7.3. Klassisk stil, långdistans jaktstart 

26.3 Fri stil, jaktstart 
 
 2km 10.01.18 24.01.18 31.01.18 14.02.18 07.03.18 26.03.18 Summa 

1 Ellen Nyberg 22 19 23 20 18 21 123 
2 Carina Spets 13 25 13 24 24 24 123 
3 William Strandvall 20 20 19 22 20 15 116 
4 Jessica Westerlund 19 17 22 17 19 22 116 
5 Alexander Lindgren 11 30  30 30 14 115 
6 Cevin Spets 16 21 15 19 21 17 109 
7 Björn Forsell 24 22 24  17 16 103 
8 Julia Strandvall  12 12 25 25 23 97 
9 Lina Myrskog 14 16 14 23 23  90 

10 Philip Åkerlund  13 21 21 22 13 90 
11 Emil Hahtokari 25 14 30   18 87 
12 Carolina Spets 17  17 16 16 20 86 
14 Axel Biskop 23 18 25 15   81 
15 Ellen Biskop 21 15 20 18   74 
16 Einar Björkfors 12 24 11   19 66 
17 Adriano Åbacka 18 23 16    57 
18 Marika Spik 15  18 14   47 
19 Adrian Brännkärr 10     30 40 
20 Edgar Brännkärr 10     25 35 

         
 3,5km        

1 Jimmy Westerlund 25 25 25 30 30 25 160 
2 Sigrid Karlström 19 20 21 22 25 30 137 
3 Alva Svenlin 22 21 23 23 22 21 132 
4 Gustav Forsell 30 30 30  23 18 131 
5 Filip Dahlnäs 18 23 18 24 24 23 130 
6 Wilma Nyberg 21 22 24 25  24 116 
7 Elsie Björkfors 17 18 19  21 22 97 
8 Vilma Hahtokari 23 24 24   20 91 
9 Ella Liljeqvist 24 19 20    63 

10 Edvin Brännkärr 20     17 37 



11 Lucas Hansén      19 19 
 
Tössbacka Trail Run 
 
För andra gången arrangerades Tössbacka Trail Run som ersätter Tössbacka cupen. Loppet gick 
19.6.2018. Sträckor var för juniorer  flickor/pojkar under 10 år 2,5km, flickor/pojkar under 16 år 
5km, damer och herrar 10 km och halvmaraton. Terrängloppet med start och mål på Tössbacken 
gick längs Bäckbyleden och de kortare sträckorna vek av på elljusspåret efter 1 km. 10 och 21,1 
km löptes längs Bäckbyleden och 21,1, km fortsatte till Krokfors vidare till Kronobyåsen och 
tillbaka till Tössbacken via Blåberget. 

Sammanlagt 59 löpare deltog. 
Segrare 2018: 
10 km herrar Eric Storvall 40.40  
10 km damer Heidi Strandvall 51,28 
21,1 km herrar Jonathan Lindqvist 1.27.34 
21,1 km damer Emely Häger 1.36.39 
 
Träningsverksamhet på Tössbacken 
 
Måndags barmarksträningar 17 ggr med 15-20 deltagare.  
Skidkul måndagar på Tössbacken 14 ggr med 20-25 deltagare, över 6-åringar. Tränare Ulrika 
Myrevik-Svenlin, Sören Svenlin och Janica Hahtokari 
Skidträningar för juniorer över 10-år; teknikträning, rullskidning, styrketräning, stavlöpning och 
cykling 21 ggr med ca 10 deltagare per  gång. Tränare Ulrika Spik, Ulrika Myrevik-Svenlin och 
Sören Svenlin 
I princip 2-3 träningar/vecka från första oktober till sista mars. 
 
Skidsektionen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt stött vår verksamhet ekonomiskt och 
med arbetsinsatser i olika former. Alla insatser är värdefulla och utan stöd och frivilliga insatser 
skulle verksamheten vara omöjlig att driva. 
 
TACK! 
Stefan Storvall 
Skidsektionens ordförande 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 
ALLMÄNT 
Årets verksamhet kännetecknas av samma mångsidighet som tidigare. Kronans orienterare har 
förutom att de flitigt deltagit i motionsevenemang och tävlat, även stått för tävlingsarrangemang, 
arrangerat motionsorientering samt ordnat nybörjarskolning och deltagit i talko-tillfällen. 
Orienteringssektionen har under verksamhetsåret bestått av: Eva-Lotte Myrskog 
(ordförande),Göran Skogvik (viceordförande), Guy Bäck (kassör), Jaana Grankull (sekreterare), 
StefanÅbacka, Kristian Strandvall och Johan Biskop. Sektionen har varit samlad till 5 
sammanträden.  
 
Sektionens ekonomi är mycket god. Detta tack vare tävlingsarrangemang, talko-insatser och 
annonsintäkter från ”Torsdagsbom-bladet”. Årsavslutningen firades den 28 oktober med en lekfull 
parsprint vid Folkhögskolan och efteråt program, servering och prisutdelningar vid Tössbacken.16 
juniorer som under säsongen deltagit i minst en tävling belönades med en pokal. Tidigare under 
hösten avslutadesnybörjarorienteringen med prisutdelning (utvecklingsmärken + diplom), 
stämplingsbana och korvgrillning vid Lillträsket. Dessutom utdelades 5 stipendier till 
FM/FSOM/DM-medaljörer. Stipendiater i år var Rosa Myrskog, Daniela Grankull, Alva Svenlin, 
Sebastian Grankull och Linnea Myrskog. Framstegspriset fick Alva Svenlin, Intressepriset fick 
Björn Nyberg och Nattälgen fick Jaana Grankull som tog en fin tolfte placering i klassen D40 på 
natt-FM i Salo. 
 
Föreningens “Grand Old Man” Thor Löfroth firade sin 90-års dag den 7.9 och hyllades med en 
egen motionsorienteringsdag den 8.9 då “Thorsbommen” arrangerades vid Tössbacken. Efter 
genomfört orienteringspass överraskades han med kaffe och tårta och hyllningar i skidstugan. 
Thor beviljades avgiftsfritt deltagande i Kronans Torsdagsbommar fr.o.m säsongen 2019 på 
säsongavslutningen. 
 
TÄVLINGSVERKSAMHET 
Kronans orienterare har en livlig tävlingssäsong bakom sig. Vår satsning är kvalitet före kvantitet! 
Denna vinter kunde FSOM och DM i skidorientering genomföras i Kurikka, Karleby och 
Lehtimäki.Tävlingsresor har företagits runt om i landet. Under året har Kronans orienterare 
hemfört 1 FM-plakett, 6 FSOM-medaljer; varav 2 guld och 1 silver och 3 brons samt rekordantalet 
34 DM-medaljer; varav 21 guld, 7 silver och 6 bronsmedaljer. Rosa Myrskog tog en FM-plakett i 
cykelorientering då hon blev fjärde på långdistanseni i Tammerfors. Rosa Myrskog, 15 år, har igen 
varit årets största medaljsamlare med 1 FM-plakett, 3 FSOM-medlajer och 9 DM-medaljer i 
cykelorientering, fotorientering, nattorientering och skidorientering. Vår unga lovande förmåga 
Daniela Grankull, bara 8 år, har tagit 1 FSOM-medalj och 2 DM-medaljer. 
 
I årets Jukola/Venla-budkavle i Hollola, Lahtis deltog ett damlag. Damlaget Kronan 1 förde laget till 
placeringen 334 (129 år 2017) i Venla-kaveln. Venla-laget bestod av Jaana Grankull, Linnea 
Myrskog, Rosa Myrskog och Eva-Lina Sandell. I år deltog också ett lag i Jukola. Kronan 1 bestod 
av Kenneth Grankull, Stefan Åbacka, Anton Storvall, Ove Snåre, Dan-Olav Spets, Terhi 
Martikainen och Sören Svenlin. Laget fick placeringen 722.  
I juli gjorde Linnea Myrskog en fin prestation i damernas huvudklass D21 på Kvarkenträffen 
genom att ta en suverän total sjätteplacering. Rosa Myrskog tog en total femte placering i klassen 
D16. 
 
Ellen Myrskog, som numera studerar i Århus i Danmark, tog ett brons i damernas huvudklass i de 
Danska mästerskapen i nattorientering. I ÖIDs Juniorcup 2018 blev Linnea Myrskog andra i 
klassen D20 och Rosa Myrskog tredje i klassen D16. 
 
 
 



 
 
TÄVLINGSARRANGEMANG 
Årets stora tävling var den nationella tävlingen som arrangerades på Rönnbacken den 12 maj . I 
tävlingen deltog 234 orienterare i klasserna HD10RR – H90. Den 11.9 arrangerades en deltävling i 
natt-cupen vid Skjutbanan med ett fint deltagarantal på 55 orienterare i olika åldrar! 
 
Kronan har än en gång ordnat torsdagsbommar tillsammans med GIF och OK Botnia. I år 
noterades 879 starter på 8 bommar. I medeltal var det 109,88 deltagare per torsdagsbom. Mest 
deltagare var det på torsdagsbommen vid Brändåsen den 5 juli -140 st. De mycket lätta E-banorna 
har igen varit omtyckta och haft ett stort deltagarantal och vi kommer att fortsätta med dem även 
nästa säsong. 
 
TRÄNING 
Nybörjarorienteringen har oftast arrangerats i samband med torsdagsbommen och i år har det 
funnits möjlighet att delta på en mycket lätt E-bana eller en enklare D-bana. Årets nyhet var att 
införa Utvecklingsmärken från Svenska Orienteringsförbundet. Totalt 16 utvecklingsmärken 
tilldelades våra flitiga juniorer detta år. Man kunde avlägga Kotten, Igelkotten, Ugglan, 
Räven,Björnen eller Älgen.  
 
Nybörjarna har samlats till 13 olika träningstillfällen och de avslutade säsongen vid Lillträsket den 
29.8. I år hade vi 35 inskrivna nybörjare, varav 18 riktigt aktiva under ledning av Eva-Lotte 
Myrskog, Jaana Grankull och Kristian Strandvall.Juniorsamarbetet med närmiljöns föreningar har 
gett oss flera gemensamma ekorrstigsträningar. Rosa Myrskog deltog i årets FSO-läger i 
Grankulla och Esbo den 7-10.8. 
 
TRÄNINGSGRUPPER 
Linnea Myrskog har tillhört FSOs träningsgrupp Norra-Södra och Ellen Myrskog har deltagit i 
FSOs IR-träingsgrupp (Inre ringen). Linnea som har gått i Vörå Samgymnasium på idrottslinjen för 
orienterare tog studentexamen den 2.6. Rosa Myrskog har tillhört FSIs mångsidiga SISU- 
träningsgrupp samt FSOs Norra-Södra-träningsgrupp. 
 
KARTARBETE 
Kartan för Rummelbacken har uppdaterats. Bidrag erhölls från Kronoby kommun.. 
 
FRAMTIDEN 
Förberedelser för nästa säsong har redan börjat. Nästa år arrangerar Kronan en nationell tävling 
som även är Distriktsmästerskap i medeldistans. Troligtvis kommer vi även att arrangera en 
ekorrstigstävling. 
 
Torsdagsbommens Junior-Cup har varit ett bra projekt som har sporrat juniorerna att komma till 
motionsorienteringar på nya områden. I år fick 23 juniorer ett produktpris efter att ha deltagit i 
minst 6 st av 10 utvalda cup-möjligheter. Nästa säsong kommer vi eventuellt att istället arrangera 
en junior-cup för Pedbommen för att öka intresset för cykelorientering. 
 
Målsättningen inför kommande säsong är att bibehålla och stärka intresset för orienteringssporten, 
både med tanke på motionärer samt orienterare på elitnivå. Rekrytering av nybörjare samt 
upprätthållande av motivationen för dem är också en viktig satsning. Flera juniorer skall 
uppmuntras att prova på cykelorientering och att våga ta steget att delta i tävlingar även lite längre 
bort från hemorten. Gemensam skjuts till någon tävling kunde vara en trevlig satsning. Slutligen 
vill sektionens styrelse tacka alla som under året ställt upp med arbetsinsatser vid 
tävlingsarrangemang, talkoarbeten, tävlingar m.m. Utan era värdefulla insatser skulle inte 
orienteringsverksamheten inom IK Kronan vara möjlig. TACK. 
 
Orienteringssektionen/ 



Eva-Lotte Myrskog, ordförande 
 
Namn	 	 Datum	 Tävling	 	 	 Klass	 Placering	
Grankull	Daniela	 	 	 	 	
	 	 05-maj-18	 Hakan	keskimatka	 	 D10RR	 8	
	 	 06-maj-18	 *	Puhtikaura-rastit	 	 D10RR	 1	
	 	 11-maj-18	 Kärppäjahti	 	 	 D10RR	 2	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D10RR	 1	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 D10RR	 3	
	 	 10-juni-18	 *	Kevätkansalliset	 	 D10RR	 6	
	 	 27-juni-18	 ÖIDs	Ekorrstigsfinal	 	 D8RR	 1	
	 	 01-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	1.	osakilpailu	 D8RR	 1	
	 	 03-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	2.	osakilpailu	 D8RR	 1	
	 	 05-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	3.	osakilpailu	 D8RR	 1	
	 	 06-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	4.	osakilpailu	 D8RR	 1	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 D10RR	 1	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 D10RR	 1	
	 	 18-aug.-18	 Raahe	rastit,	Keskimatka	 	 D10RR	 2	 	
	 	 19-aug.-18	 Raahe	rastit,	Pitkämatka	 	 D10RR	 4	
Grankull	Jaana	 	 	 	 	
	 	 03-mars-18	 Kansallinen	+	KP	am-sprintti	 D40	 2	
	 	 04-mars-18	 Kansallinen	+	PP	am-keskimatka	 D40	 1	
	 	 10-mars-18	 Alun	talvirastit	1.	päivä	FSOM	Medel	 D40	 4	
	 	 05-maj-18	 Hakan	keskimatka	 	 D40	 3	
	 	 06-maj-18	 *	Puhtikaura-rastit	 	 D40	 8	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 D40	 1	
	 	 10-juni-18	 *	Kevätkansalliset	 	 D40	 6	
	 	 01-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	1.	osakilpailu	 D40A	 13	
	 	 03-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	2.	osakilpailu	 D40A	 12	
	 	 05-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	3.	osakilpailu	 D40A	 9	
	 	 06-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	4.	osakilpailu	 D40A	 26	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 D40	 2	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 D40	 6	
	 	 07-sep.-18	 *	EP:n	ja	ÖID:n	AM-yösuunnistus	 D40	 1	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 D40	 1	
	 	 22-sep.-18	 SM-yö,	finaali,	viralliset	tulokset,	kaikki	sarjatD40	 12	
	 	 14-okt.-18	 SM-erikoispitkä	matka	 	 D40	 26	
Grankull	Kenneth	 	 	 	 	
	 	 05-maj-18	 Hakan	keskimatka	 	 H45	 5	
	 	 06-maj-18	 *	Puhtikaura-rastit	 	 H45	 6	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 H45	 2	
	 	 10-juni-18	 *	Kevätkansalliset	 	 H45	 2	
	 	 01-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	1.	osakilpailu	 H45A	 11	
	 	 03-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	2.	osakilpailu	 H45A	 10	
	 	 05-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	3.	osakilpailu	 H45A	 8	
	 	 06-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	4.	osakilpailu	 H45A	 9	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 H45	 1	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 H45	 5	
	 	 07-sep.-18	 *	EP:n	ja	ÖID:n	AM-yösuunnistus	 H45	 2	
	 	 22-sep.-18	 SM-yö,	finaali,	viralliset	tulokset,	kaikki	sarjat		 	
	 	 	 	 	 	 H45	 30	
Grankull	Sebastian	 	 	 	 	



	 	 24-feb.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	mestaruuskilpailut	hiihtosuunnistuksessa	
H11		 5	

	 	 03-mars-18	 Kansallinen	+	KP	am-sprintti	 H11	 2	
	 	 04-mars-18	 Kansallinen	+	PP	am-keskimatka	 H11	 1	
	 	 10-mars-18	 Alun	talvirastit	1.	päivä	FSOM	Medel	 H11	 5	
	 	 11-mars-18	 Alun	talvirastit	2.	päivä	FSOM	Lång	 H11	 3	
	 	 11-mars-18	 Alun	talvirastit	2.	päivä	DM	Lång	 H11	 3	
	 	 05-maj-18	 Hakan	keskimatka	 	 H10RR	 2	
	 	 06-maj-18	 *	Puhtikaura-rastit	 	 H10RR	 1	
	 	 11-maj-18	 Kärppäjahti	 	 	 H10RR	 4	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 H10RR	 4	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 H10RR	 3	
	 	 10-juni-18	 *	Kevätkansalliset	 	 H10RR	 2	
	 	 27-juni-18	 ÖIDs	Ekorrstigsfinal	 	 H10RR	 12	
	 	 01-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	1.	osakilpailu	 H10RR	 13	
	 	 03-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	2.	osakilpailu	 H10RR	 6	
	 	 05-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	3.	osakilpailu	 H10RR	 8	
	 	 06-juli-18	 *	Kainuun	Rastiviikko	4.	osakilpailu	 H10RR	 10	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 H10RR	 8	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 H10RR	 18	
	 	 18-aug.-18	 Raahe	rastit,	Keskimatka	 	 H10RR	 1	
	 	 19-aug.-18	 Raahe	rastit,	Pitkämatka	 	 H10RR	 1	
	 	 02-sep.-18	 KP:n	ja	ÖID:n	avoin	AM-sprintti	(aamupäivä)	 	
	 	 	 	 	 	 H12	 16	
	 	 02-sep.-18	 Kansallinen	sprintti	(iltapäivä)	 H12	 12	
Karlström	Line	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D10RR	 7	
Löfroth	Thor		 	 	 	
	 	 11-maj-18	 Kärppäjahti	 	 	 H90	 1	

12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 H90	 1	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 H90	 1	
	 	 21-juni-18	 Minkens	nationella	 	 H90	 1	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 H90	 1	
	 	 02-sep.-18	 KP:n	ja	ÖID:n	avoin	AM-sprintti	(aamupäivä)	 	
	 	 	 	 	 	 H90	 1	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 H90	 1	
Myrevik-Svenlin	Ulrika	 	 	 	 	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 D45	 3	
	 	 29-sep.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	erikoispitkät,	GIF:n	67:s	2-pnk	 	
	 	 	 	 	 	 D45	 1	
Myrskog	Ellen	 	 	 	 	
	 	 11-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.	1	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 10	
	 	 12-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.2	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 7	
	 	 13-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.3	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 5	
	 	 05-aug.-18	 eGames	18	2.päivä	 	 D21A	 9	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 D21	 10	
	 	 19-aug.-18	 *	Husqvarna-kisa	 	 D21	 13	
	 	 25-aug.-18	 SM-pitkä	matka	ja	WRE-osakilpailu,	karsinta	 	
	 	 	 	 	 	 D21K2	 35	



	
	
Myrskog	Eva-Lotte	 	 	 	 	
	 	 03-feb.-18	 Avoin	E-P:n	ja	ÖID:n	hiihtosuunnistus	sprintti	 	
	 	 	 	 	 	 D50	 4	
	 	 24-feb.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	mestaruuskilpailut	hiihtosuunnistuksessa	
	 	 	 	 	 	 D50	 3	
	 	 19-juni-18	 ÖIDM	i	cykelorientering	 	 D50	 1	
	 	 19-aug.-18	 Avoin	E-P:n	pyöräsuunnistus	sprintti	 D50	 6	
	 	 02-sep.-18	 KP:n	ja	ÖID:n	avoin	AM-sprintti	(aamupäivä)	 	
	 	 	 	 	 	 D50	 7	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 D50	 5	
Myrskog	Linnea	 	 	 	 	
	 	 10-feb.-18	 Falken	Indoor	 	 D21	 5	

07-apr.-18	 Stadin	tuplasprintti,	aamupäivä	 D21	 48	
	 	 07-apr.-18	 Stadin	tuplasprintti,	iltapäivä	 D21	 28	
	 	 21-apr.-18	 *	FinnSpring	2018,	WRE	 	 D20E	 12	
	 	 11-maj-18	 Kärppäjahti	 	 	 D21	 4	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D20	 1	
	 	 26-maj-18	 SM-keskimatka	ja	WRE-osakilpailu,	karsinta	 	
	 	 	 	 	 	 D20K1	 19	
	 	 26-maj-18	 SM-keskimatka,	finaali	(viralliset	tulokset,	kaikki	sarjat)	
	 	 	 	 	 	 D20		 23	
	 	 21-juni-18	 Minkens	nationella	 	 D21A	 6	
	 	 11-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.	1	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 7	
	 	 12-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.2	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 6	
	 	 13-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.3	 	
	 	 	 	 	 	 D21A	 6	
	 	 10-aug.-18	 FSOM	sprint	 	 	 D21	 12	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 D20	 3	
	 	 19-aug.-18	 *	Husqvarna-kisa	 	 D20	 2	
	 	 25-aug.-18	 SM-pitkä	matka	ja	WRE-osakilpailu,	karsinta	 	
	 	 	 	 	 	 D20K	 115	
	 	 26-aug.-18	 SM-pitkä	matka,	finaali,	viralliset	tulokset	kaikki	sarjat	
	 	 	 	 	 	 D20		 25	
Myrskog	Rosa	 	 	 	 	
	 	 03-feb.-18	 Avoin	E-P:n	ja	ÖID:n	hiihtosuunnistus	sprintti		 	
	 	 	 	 	 	 D15	 1	
	 	 10-feb.-18	 Falken	indoor	 	 D16	 4	
	 	 24-feb.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	mestaruuskilpailut	hiihtosuunnistuksessa		
	 	 	 	 	 	 D15		 1	
	 	 10-mars-18	 Alun	talvirastit	1.	päivä	FSOM	Medel	 D15	 1	
	 	 11-mars-18	 Alun	talvirastit	2.	päivä	FSOM	Lång	 D15	 3	
	 	 11-mars-18	 Alun	talvirastit	2.	päivä	DM	Lång	 D15	 3	
	 	 21-apr.-18	 *	FinnSpring	2018,	WRE	 	 D16E	 70	
	 	 11-maj-18	 Kärppäjahti	 	 	 D16	 2	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D16	 2	
	 	 26-maj-18	 SM-keskimatka	ja	WRE-osakilpailu,	karsinta	 	
	 	 	 	 	 	 D15K1	 13	



	 	 26-maj-18	 SM-keskimatka,	finaali	(viralliset	tulokset,	kaikki	sarjat)	
	 	 	 	 	 	 D15		 32	
	 	 09-juni-18	 SM-pyöräsuunnistus	sprintti,	WRE-osakilpailu		 	
	 	 	 	 	 	 D15	 7	
	 	 10-juni-18	 SM-pyöräsuunnistus	pitkä	matka	(viralliset	tulokset	kaikki	sarjat)	
	 	 	 	 	 	 D15	 4	
	 	 19-juni-18	 ÖIDM	i	cykelorientering	 	 D15	 1	
	 	 21-juni-18	 Minkens	nationella	 	 D16	 1	
	 	 27-juni-18	 ÖIDs	Ekorrstigsfinal	 	 D15	 3	
	 	 30-juni-18	 *	Solf	sommartävling/Sulvan	kesäkisa	 D16A	 1	
	 	 11-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.	1	 	
	 	 	 	 	 	 D16	 4	
	 	 12-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.2	 	
	 	 	 	 	 	 D16	 4	
	 	 13-juli-18	 Merenkurkun	Rastipäivät	–	Kvarkenträffen	pv.3	 	
	 	 	 	 	 	 D16	 5	
	 	 27-juli-18	 Tampere-suunnistuksen	sprintti	 D18	 10	
	 	 04-aug.-18	 ÖIDM	lång	-	öppen/avoin	 	 D16	 3	
	 	 10-aug.-18	 FSOM	sprint	 	 	 D13-15	 5	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 D16	 2	
	 	 19-aug.-18	 Avoin	E-P:n	pyöräsuunnistus	sprintti	 D15	 3	
	 	 07-sep.-18	 *	EP:n	ja	ÖID:n	AM-yösuunnistus	 D16	 2	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 D16	 1	
	 	 16-sep.-18	 SM-sprintti	ja	WRE-osakilpailu,	karsinta	D15K1	 42	
	 	 16-sep.-18	 SM-sprintti,	finaali	(viralliset	tulokset	kaikki	sarjat)	 	
	 	 	 	 	 	 D15B	 8	
	 	 22-sep.-18	 SM-yö,	finaali,	viralliset	tulokset,	kaikki	sarjat	 	
	 	 	 	 	 	 D15	 16	
	 	 29-sep.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	erikoispitkät,	GIF:n	67:s	2-pnk	 	
	 	 	 	 	 	 D16	 1	
	 	 14-okt.-18	 SM-erikoispitkä	matka	 	 D15	 26	
Nyberg	Björn	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 H12B	 1	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 H12B	 2	
Nyberg	Lovisa	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D10RR	 13	
Sandell	Eva-Lina	 	 	 	 	
	 	 21-apr.-18	 *	FinnSpring	2018,	WRE	 	 D21A	 9	
	 	 21-juni-18	 Minkens	nationella	 	 D21A	 4	
Skogvik	Göran	 	 	 	 	
	 	 11-aug.-18	 *	FSOM	långdistans	 	 H60	 15	
Snåre	Rickard	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 H18	 7	
Storvall	Stefan	 	 	 	 	
	 	 05-maj-18	 *	Powerpark	sprintti	 	 H55	 9	
	 	 02-sep.-18	 KP:n	ja	ÖID:n	avoin	AM-sprintti	(aamupäivä)	 	
	 	 	 	 	 	 H55	 1	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 H55	 2	
Strandvall	Oliver	 	 	 	 	
	 	 09-juni-18	 Botnias	nationell	 	 H10RR	 9	
Svenlin	Alva	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 D12B	 1	



	 	 27-juni-18	 ÖIDs	Ekorrstigsfinal	 	 D12TR	 2	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 D12	 2	
Svenlin	Sören	 	 	 	 	
	 	 09-sep.-18	 Avoin	ÖID:n	keskimatka	 	 H45	 5	
	 	 29-sep.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	erikoispitkät,	GIF:n	67:s	2-pnk	 	
	 	 	 	 	 	 H45	 1	
Wikström	Jim	 	 	 	 	
	 	 12-maj-18	 IK	Kronans	nationella	 	 H12B	 5	
Åbacka	Stefan	 	 	 	 	
	 	 24-feb.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	mestaruuskilpailut	hiihtosuunnistuksessa	
	 	 	 	 	 	 H55	 1	
	 	 19-juni-18	 ÖIDM	i	cykelorientering	 	 H55	 1	
	 	 29-sep.-18	 ÖID:n	ja	KP:n	erikoispitkät,	GIF:n	67:s	2-pnk		 	
	 	 	 	 	 	 H55	 5	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISHOCKEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018 
 
Representationslaget 2017 – 2018 
 
Vi börjar där vi slutade förra säsongen. Vi hade en arg tränare som efter säsongen sa att han 
nästa säsong skulle ha ett så bra lag att vi tar hem hela serien. Och se på sjutton, det gjorde laget. 
IK Kronan blev Keskimaas mästare än en gång och verkligen värdiga mästare. 
I grundseriens 27 omgångar var det tre lag som var betydligt bättre än de andra, Virkiä, MIF och 
IKK. De övriga blev flera steg efter. Virkiä vann grundserien på 61 poäng, MIF var tvåa med 60 
och IKK trea med 57. MIF var en ny bekantskap i serien, spelarna dock gamla bekanta från i 
huvudsak Vasa och som spelat med Sport i olika serier. 
 
IKK spelade jämnt med de två andra topplagen i grundserien. IKK tog två segrar av tre mot MIF 
och mot Virkiä blev det en seger och två förluster.  I derbymatcherna mot Jeppis och IFK Lepplax 
var IKK det starkaste laget i 5 av sex matcher. Jeppis besegrades i alla 3 matcher medan IFK 
Lepplax lyckades vinna en match mot IKK. 
 
Efter grundseriens 27 matcher gick de åtta bästa lagen till play-off som spelades i bäst av tre 
matcher. Ettan mötte åttan, tvåan mötte sjuan och så vidare. De tre topplagen gick programenligt 
vidare men fyran IFK Lepplax gick på pumpen mot KoMu. IKK hade det lite kämpigt mot Jeppis 
och vann efter förlängning hemma med 4 – 3 men i andra matchen vann IKK med 6 – 2 och 
därmed var ett argsint Jeppis utslaget. 
 
I semifinalen väntade MIF som spelat bra hela säsongen. I första matchen i Malax chockades 
malax-borna och IKK tog en klar seger med 4 – 0. Andra matchen spelades i Cronehov och blev 
en riktigt nervkittlande rysare som IKK till slut vann med 2 – 1 och gick final. I finalen väntade 
KoMu som överraskande slog ut Virkiä i semifinalen. 
 
I första finalmatchen i Vasa kämpade IKK ner KoMu och vann till slut med 6 – 5. Detta knäckte 
mer eller mindre ryggraden på KoMu eftersom KoMu var tvunget att vinna i Cronehov två gånger 
för att ta hem mästerskapet. Matchen i Cronehov blev en defilering mot målet. IKK malde ner 
KoMu och vann till slut med 7 – 1 och bucklan var än en gång vunnen och fick göra många 
ärevarv i Cronehovs ishall. Ett mästerskap som gick till det lag som var bäst när det var viktiga 
matcher. 
 
Spelarna som gjorde det var ett sammansvetsat gäng under ledning av kapellmästaren Petri 
Kaskilahti. Alla spelare spelade för laget och mästerskapet var verkligen en lagseger 
Efter att fjolårets målvakt rymde till Jeppis så trädde Jere Parviainen in i bilden och bokstavligen 
spikade igen målburen. Han var seriens och slutspelets jämnaste och bästa målvakt. Mathias 
Biskop bidrog även han till att IKK släppte in minst mål i grundserien 
 
Försvarsspelet denna säsong lyckades till största delen väldigt bra. En bra målvakt gjorde det 
lättare för backarna och bra och stabila backar gav rum för målvakten att spela lugnt och säkert. Vi 
får inte heller glömma bort anfallarnas viktiga andel i försvarsspelet. Alla gjorde helt enkelt sitt jobb 
och gjorde det bra. Av de nya backarna var det speciellt Topi Malkamäki som stod för många 
målgivande passningar. Lagets kapten Tomi Sippola var bra hela säsongen men bäst när det 
gällde som mest och visade varför han hade ett ”C” på bröstet. I slutspelet gjorde han 5 mål, vilket 
var näst mest i hela laget. 
 
Anfallsmässigt löpte spelet bra även i den ändan av rinken och rätt många viktiga mål gjordes i 
powerplay, bland annat båda målen i den spännande semifinalen mot MIF. Som vanligt var det 
Matti Toskala som vann poängligan just före Joni Laukkonen. Fjolårets succékedja med 
Laukkonen, Kangasniemi och Salmi fortsatte där de slutade förra säsongen. Jakob Hellström, 
Kristian Åsvik och Robin Bjon gjorde som vanligt ett stort arbete både målmässigt och 
försvarsmässigt. Jakob var femma och Kristian sexa i poängligan i grundserien och Robin som var 



skadad gjorde ändå över en poäng/match när han kunde spela. Den ”stora” kämpen Max Högnäs 
blixtrade till i slutspelet och pangade in 3 mål. 
Ett stort tack till hela laget, tränaren och servicegubbarna Folke och Kristian. Ni alla gjorde detta till 
en säsong som vi kommer att minnas länge.Vi ser fram emot nästa säsong och hoppas att en stor 
del av laget fortsätter trots de frierier som hörts från den södra grannstaden redan under 
pågående säsong. 

IK Kronan 2 i division 3 säsongen 2017 - 2018 

Efter ett uppehåll sedan 2007-2008 kunde IK Kronan ställa upp med ett reservlag som denna 
säsong tillbringades i division 3. Robin Lillskrubb utsågs till coach inför säsongen och som 
lagledare fungerade Marko Berg, Kaj Åsvik handhade lagets ekonomi och Mikael Kronlund skötte 
om materialar posten. Grunden till laget var 1999-2001 födda spelare till antalet tio stycken för att 
sedan scouta in ett antal äldre spelare för att få in mera rutin i laget, laget har denna säsong 
bestått av 23 utespelare och 3 målvakter samt att man även fått hjälp från föreningens A-lag så i 
den totala spelar roostern fanns denna säsong totalt 35 spelare.  
 
På grund av ishallsrenovering kom laget sent igång och tränade endast en gång per vecka i AW 
Arena i Bennäs och var mycket sämre förberedda inför säsongen än övriga lag i seriespelet vilket 
även kunde skönjas i resultaten. Robin Lillskrubb lotsade laget fram till juluppehållet som då blev 
tvungen att stiga av p.g.a. arbetsförhinder. Kaj Åsvik tog då över tränarsysslan med Mikael 
Kronlund som hjälptränare.  
 
I grundserien spelade IK Kronan 2 sammanlagt 14 matcher och saldot av dessa var: o vinster, 1 
oavgjord och 13 förluster. Hör och häpna så gick IK Kronan 2 sedan till playoff och i det slutspelet 
mötte man Lapuan Virkiä II, det blev 9-2 förlust i bortamatchen medan hemmamatchen slutade 4-
5 efter förlängning vilket också var lagets bästa match under säsongen. Lagets beslut efter denna 
säsongen var att nästa säsong SKALL vi komma bättre förberedda och det slogs fast att 
sommarträningar inleds fr.o.m. juni 2018. IK Kronan 2 tar nya tag inför säsongen 2018-2019.   
 
Materialare Mikael Kronlund           5.11.2018 
 
IK Kronans F1-juniorer 
 
Stommen i F1 juniorernas lag har bestått av 8 utespelare och 1 målvakt. Vid behov har vi även 
haft en inlånad målvakt från Hermes E-juniorer. Laget har med andra ord inte haft en så stor 
bredd, men kvaliteten har varit desto bättre. 
 
Resultatmässigt har det gått väldigt bra för laget denna säsong. Vi har spelat  i ”Leijonaliiga” 
tillsammans med övriga lag från närregionen (HERMES, TUS, PUCKEN). Vi lyckades vinna 
samtliga matcher i leijonaliiga under säsongen, ibland väldigt stort och ibland med lite mindre 
målskillnad. 
 
Tillsammans med F2 juniorerna har vi tränat i regel två gånger i veckan ( ti & to) och därtill spelat 
matcher. Spelarna är duktiga och har även tränat mycket på egen hand. Under säsongen har vi 
även hunnit med att spela träningsmatcher mot Sports F1 juniorer och deltagit i tre 
ishockeyturneringar med fina framgångar.  
 
Den första turneringen för säsongen (Mini Talent turneringen i Kuortane) slutade i en tredje plats 
bland 15 deltagande lag efter att vi vunnit 7 av 8 möjliga matcher.  
 
Den andra turneringen för säsongen spelades i Oulainen i slutet av december med 10 deltagande 
lag, däribland Oulun Kärpät från Uleåborg samt arrangörsföreningen Cobrat från Oulainen. 



Turneringen i Oulainen slutade med silver efter att bränslet tog slut i den spännande finalmatchen. 
Laget minns dock säkert ännu länge att de i denna turnering lyckades vinna över Kärpät.  
 
Säsongen avslutades i slutet av mars månad med VIP turnering i Piispala, detta var samtidigt den 
första turneringen på stor plan för vårt lag. Det var även den första turneringen var vi tillsammans 
med F2 juniorerna spelade i ett och samma lag. Efter två mycket spännande dagar i Piispala så 
lyckades vi vinna samtliga matcher och till slut stå som lyckliga segrare. Detta var ett väldigt bra 
genrep inför kommande säsong. Tillsammans med F2 juniorerna har vi en väldigt bra mix i laget 
och för E-juniorer en passlig mängd spelare så vi väntar nu med spänning på vad nästa säsong 
kan medföra.  
 
Laget har tränats av Calle Myrskog och Viktor Skutnabba. Andrea Lindvall har i form av fina bilder 
förevigat våra matcher under säsongen. Som lagledare har undertecknad fungerat.  
Lagets spelare: Aleksander Biskop, Amanda Skutnabba, Casper Myrskog, Emil Finnila, Jacob 
Lindvall, Kelvin Finne, Liam Näse, Noah Skuthälla, Pontus Holm, (Roni Haara).   
 
Tack till alla spelare, föräldrar, sponsorer och andra som hjälpt oss under säsongen.  
 
Fredrik Näse, 
Lagledare 
 
 IK Kronan F2-juniorer 
 
Antal spelare: 7 st 
 
Antal tränare: 2 st 
 
Träningar: Tränat två gånger per vecka + turnering 
 
Matcher: Deltagit i Kustligan, Tervis-turnering i Brahestad, Rantalakeus-turnering i Oulunsalo och 
turnering i Piispala 
 
 
IK Kronan G-juniorer 
 
Antal spelare: 11 st 
 
Antal tränare: 2 st 
 
Träningar: Tränat två gånger per vecka + turnering 
 
Matcher: Spelat flera kustligaturneringar, deltagit i Bagarcupen 
 
Hockeyskola 
 
Antal spelare: ca 15 st 
 
Antal tränare: 4 st 
 
Tränat en gång per vecka 
 
	
 
 
 


