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                       ORIENTERINGSSEKTIONEN 

ALLMÄNT 

Verksamheten under 2021 har liksom säsongen 2020 inte kunnat följa samma 

traditionella mönster som tidigare år. Småningom gäller det att hitta anpassade 

verksamhetsformer som är lämpliga för “det nya normala”. Pandemin fortsätter 

och går i perioder. Just då den nationella tävlingen skulle arrangeras i maj kom en 

större smittkedja i nejden som ledde till inhiberad tävling. Trots allt har en hel del 

aktiviteter kunnat genomföras, dock på annat sätt än tidigare. Kronans orienterare 

har ändå deltagit i motionsevenemang och tävlat, stått för tävlingsarrangemang, 

arrangerat motionsorientering samt aktiverat juniorerna och deltagit i talko-tillfällen.  

Orienteringssektionen har under verksamhetsåret bestått av: Eva-Lotte Myrskog 

(ordförande), Anders Nyberg (viceordförande), Jaana Grankull (sekreterare), 

Patrik Slotte, Johanna Karlström, Toni Åbacka och Peter Myrskog. Guy Bäck har 

fungerat som kassör utanför styrelsen. Styrelsen har varit samlad till 4 

sammanträden under säsongen och ett tävlingsmöte hölls inför tävlingen med 

funktionärer. 

Sektionens ekonomi är fortsättningsvis mycket god. Detta tack vare 

tävlingsarrangemang, Torsdagsbommen, talko-insatser och annonsintäkter från ”

Torsdagsbom-bladet”. Säsongen 2021 visar ett stort plus i kassan. 

Årsavslutningen firades torsdagen den 28 oktober. Programmet bestod av 

nattorienterings-rogaining på Tössbacken och efter det prisutdelningar och 

servering inne i klubbstugan. 17 juniorer som under säsongen samlat ihop poäng i 

sina pass belönades med en pokal eller medalj. Dessutom utdelades 5 stipendier 

för DM-och FSOM-medaljer. Stipendiater i år var Daniela Grankull, Sebastian 

Grankull, Rosa Myrskog, Nils Slotte och Alva Svenlin.. Framstegspriset fick Nils 

Slotte, Intressepriset fick Emil Skogvik och Nattälgen fick Kenneth Grankull som 

tog DM-guld i H45. Det nyinstiftade vandringspriset “Thors Vandringspris” gavs 

till Kristina Stor för positiv inställning och engagemang för motionsorientering.  

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Kronans orienterare har igen en lite annorlunda tävlingssäsong bakom sig. På 



grund av pandemin blev en del av säsongens tävlingar inställda eller framflyttade. 

Vår inriktning är dock fortfarande kvalitet före kvantitet! Denna vinter kunde ändå 

FSOM och DM i skidorientering arrangeras, eftersom snöläget för en gångs skull 

var bra. Tävlingarna hölls i Alajärvi i februari.   

FSOM kunde i år arrangeras på Åland 6-8.8. Tävlingscentralen fanns i Godby.  På 

långdistansen tog Daniela Grankull silver i D12 och Rosa Myrskog brons i D18. I 

stafetten blev HD-laget Kronan 1 med Rosa Myrskog, Jaana Grankull och Kenneth 

Grankull tredje av totalt 11 deltagande lag.                  

Under året har Kronans orienterare samlat ihop fantastiska 41 DM-medaljer i 

skidorientering, fotorientering och cykelorientering; varav 18 guld, 15 silver och 8 

bronsmedaljer. På FSOM i skidorientering och fotorientering samlade vi ihop 4 

medaljer varav 1 guld, 2 silver och 1 brons. Daniela Grankull, 11 år, har varit årets 

största medaljsamlare med 6 DM-medaljer och 2 FSOM-medaljer. Sebastian 

Grankull har tagit 6 DM-medaljer och 1 FSOM-medalj. Rosa Myrskog har tagit 3 

DM-medaljer och 1 FSOM-medalj. 

Årets Jukola/Venla-budkavle arrangerades i Rovaniemi under namnet “

Napapiiri-Jukola” den 21-22.8 på Mäntyvaara travbana. Venla-laget Kronan 1 

med Linnea Myrskog, Rosa Myrskog, Ulrika Myrevik-Svenlin och Jaana Grankull 

gjorde en mycket bra insats och laget slutade på en fin 173e plats (2019: 393e). 

Sluttiden för laget var 4.35.10. I Jukola hade Kronan 1-laget endast Sören Svenlin 

som deltagare. 

Den traditionella Kvarkenträffen arrangerades igen som en tredagars tävling den 

21-23.7. Rosa Myrskog tog en tredje placering i D18 efter en spännande jaktstart. 

 

TÄVLINGSARRANGEMANG 

Årets stora tävling var Kronans nationella medeldistans som arrangerades på 

Öjbacken i Söderpåras den 30 juli. I tävlingen deltog 135 orienterare i klasserna 

H/D12 – H90. De mest exotiska deltagarna var fyra orienterare från danska 

landslaget! I juni arrangerades en Pedbom/cykelorientering på Rönnbacka-

Brändåsen.  

Kronan har än en gång ordnat torsdagsbommar tillsammans med GIF och OK 

Botnia. I år arrangerade Kronan 10 bommar. De första torsdagsbommarna 

inleddes som enbart självständig orientering och tidtagning inleddes först från och 

med juni. Rekordantalet deltagare var det på årets första torsdagsbom vid 



Idrottshallen den 15.4-21.4 -162 st. De mycket lätta E-banorna har igen varit 

omtyckta och vi kommer att fortsätta med dem även nästa säsong. Denna säsong 

arrangerades Bom-cupen så att det endast räknades poäng för bommar med 

tidtagning. De tre bästa i varje klass belönades med en Finlayson-handduk. 

Produktpriser för antal gånger man deltagit delades inte ut, eftersom det under 

veckor med både tidtagning och självständig orientering har varit svårt att göra upp 

en tillförlitlig lista på deltagare.  

Det extremt låga deltagarantalet i Torsdagsbommarna under säsongen har 

förvånat alla. Under tidtagningskvällen har deltagarantalets medeltal varit ca 30 

personer, vilket är mycket lågt jämfört med tidigare år. Troligtvis är det pandemin 

som spökar -inget enhetligt system har man kunnat hålla fast vid under denna 

säsong. Vi följer med läget och hoppas på en normal säsong 2022 och ett 

normaliserat deltagarantal. 

 

TRÄNING 

Nybörjarorienteringen har denna säsong kunnat hålla några egna träningar på 

grund av de allmänna pandemi-restriktionerna. Våra juniorer har även deltagit i 

torsdagsbommar, maanantairasti i Karlebytrakten, Skärmjakten i Pedersöre, 

pedbommar och natt-cupsorienteringar. I samband med torsdagsbommen har det 

funnits möjlighet att delta på en mycket lätt E-bana eller en enklare D-bana. Denna 

säsong har vi fortsatt med Orienterings-passet där man samlar poäng enligt 

deltagande i olika evenemang. För 20p fick man en deltagarmedalj, för 30p en liten 

intressepokal och för 45p eller mera fick man en stor prestationspokal. I år har vi 

inte delat ut Utvecklingsmärken från Svenska Orienteringsförbundet. Nybörjarna 

hade en gemensam traditionell avslutning vid Lillträsket den 1.9. Vi sprang en 

längre stämplingsbana och grillade korv. I år har vi haft ca 20 aktiva juniorer. Eva-

Lotte Myrskog har koordinerat verksamheten för juniorerna under denna igen 

annorlunda säsong. 

Juniorsamarbetet med närmiljöns föreningar har gett oss några gemensamma 

ekorrstigsträningar. 

Rosa Myrskog har deltagit i FSOs träningsläger. 

 

TRÄNINGSGRUPPER 



Rosa Myrskog har tillhört FSOs träningsgrupp som nu har benämningen 

utmanargruppen. Rosa Myrskog studerar fortsättningsvis på orienteringslinjen vid 

Vörå Idrottsgymnasium. 

REPRESENTATION 

Eva-Lotte Myrskog har varit styrelsemedlem (med Martin Slotte som suppleant) i 

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Hon är också suppleant i Suomen 

Suunnistusliittos fullmäktige. 

 

FRAMTIDEN 

Förberedelser för nästa säsong har redan börjat. År 2022 arrangerar Kronan den 

2.7 en nationell tävling i långdistans, eventuellt som distriktsmästerskap. 

Tävlingscentralen hålls i Krokfors. En deltävling i natt-Cupen är också Kronan i tur 

att arrangera samt Kronoby Kommunmästerskap. Det arrangeras i samband med 

Torsdagsbommen på Rönnbacken. 

FSOM arrangeras år 2022 av IF Femman. Vi siktar på ett större deltagarantal och 

några stafettlag, eftersom tävlingarna finns på betydligt närmare håll. Jukola/Venla 

arrangeras i Mynämäki under namnet “Lukkari-Jukola” och målet är att delta 

med ett damlag och ett fullt herrlag. 

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 till att våga ta steget att delta i 

tävlingar. Deltagande i Kronans egen nationella tävling kommer igen att ge juniorer 

inskrivna i juniorverksamheten ett presentkort. Slutligen vill sektionens styrelse 

tacka alla som under även denna annorlunda säsong ställt upp med olika 

arbetsinsatser vid tävlingsarrangemang, talkoarbeten, torsdagsbommar, träningar 

m.m. Utan era värdefulla insatser skulle inte orienteringsverksamheten inom IK 

Kronan vara möjlig. TACK! 

 

                                            Orienteringssektionen/ 

     Eva-Lotte Myrskog, ordförande   


