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OK Terjärv fyller 40 år i år och därför får ni i programbladet, förutom sommarens träningar och 

tävlingar, även ta del av minnen från de gångna åren. Vi välkomnar både nya och gamla orienterare 

med på träningarna som ordnas tillsammans med grannföreningarna. Perhonjokilaakso-träningarna är 

ett ypperligt tillfälle att prova på orientering även för såna som inte varit med förut. Arrangörerna 

hjälper gärna till att komma igång. Finska orienteringsförbundet har samlat nyttig information om att 

börja orientera på http://www.suunnistus.fi/.  

Information on ändringar i programmet mm. hittas på vår hemsida www.okterjarv.net                            

Nu går det även att gilla OK Terjärv på facebook.  

Styrelsen består i år av: Mikael Ahlsved ordf. 040-0766180, Frey Dahlvik 040-7631250, Britt-Marie 
Högnabba, Johnny Forsén, Magnus Nygård, Valter Forsén, Patrik Forsbacka 
 

 
Kyläviesti 2016 i Kaustby. Terjärvlagen tog dubbelseger i stafetten som avslutar 

motionsorienteringssäsongen. Hanna, Valter, Jens-Ove, Mikael, Oscar, August, Johnny, Johan G och 

ankare i laget som blev trea. 

Bilderna på pärmen:  
Överst: Våra allvarstyngda löpare i Vehmersalmi, Kuopio, 2014 innan start. Uppe från vänster: Patrik, 
ankarman, Henkka - ypperlig startman, Oscar – ankare, August - vårt stora framtidshopp, Jens Ove - 
stolt fader, Patrik - bra spurtare, Magnus - van nattlöpare, Mårten - chaufför och löpare, Johnny - van 
nattman. Nedre raden: Mattias - säker som få, Valter - mörkrets konung, Frey - startman, andlig 
ledare, Johan B. - i förskingringen, Mikael - ordf.- allsmäktig.  
Höger: Vår senaste förbundsmästare är från knappt två år tillbaka då August Högnabba segrade i H18 i 
Öja terrängen. 
Vänster: Hanna Grannabba på Kvarkenträffen i Komossa 2014. (Foto: IF Femman) 

Text: Frey Dahlvik. Redigering: Hanna Grannabba  

http://www.suunnistus.fi/
http://www.okterjarv.net/


Vår specialklubb OK Terjärv fyller nu 40 år. Den skapades 1977 på ett möte där närvarande var Olof 

och Odin Skog, Guy Grannabba, Bengt Strengell, Johan Näse, Folke Österbacka, Stig Sandvik och Kaj 

Forsén. Fort kom även Bo Österbacka och Johan Grannabba med. Av dessa är ännu Kaj och framför 

allt Johan aktivt med i arrangörssysslor. 

Orsaken till att klubben uppstod var att det fanns ett behov att aktivt börja med orientering också i 

våra nejder. Det var tal om att orienteringen skulle ingå som en sektion inom TUS men det gick inte 

att komma överens med herrarna inom TUS. Det var också lite tal om att ev. söka sig mot IK Kronan 

som länge hållit på med orientering. Även det förföll och allt detta ledde till bildandet av en egen 

förening. Orienteringen var dock inte en helt ny företeelse, för man hade orienterat i Terjärv innan - 

77. Redan i slutet av 50 talet höll t.ex. Bo Åsbacka och Klas Sjöberg på och Olof kan också relatera till 

en träning som Lasse Djupsjöbacka ordnade i Velakmos området från Låtas. 

Man började ganska storstilat. Snabbt gjordes en special karta i ordning i området mellan Långbacka - 

Rekjärv och Kortjärv och första tävlingen hölls vid Djupsjöbacka skola -78.  Grundarna var mycket 

aktiva och satsade en stor del av sin fritid på att utveckla sporten och att grunda förningen var nog 

rätt åtgärd eftersom t.ex. TUS satsar på andra sporter. 

Varenda sommar arrangerades en Nationell tävling där huvudvinsten flera gånger var en bastu och 

tidvis hade vi många deltagare. I dagens läge har vi upphört med de nationella tävlingarna, 

arrangörsstaben räcker inte till och för att det skall vara ekonomiskt lönande bör man ha ordentligt 

över 200 anmälda, eftersom det är en hel del med fasta utgifter. Det behövs t.ex. en banläggare som 

har ett banläggarkort, tävlingsledare mm. och dessutom ett trettiotal övrigt folk vid start och mål, 

parkering och övriga sysslor. Redan en vanlig träning som vi har nu kräver en insats av minst 5 - 6 

personer. I dagens läge är vi för få för större arrangemang, men inget säger att vi inte kan samarbeta 

med en annan förening om det uppstår ett behov för att ställa till med något.   

Överlag har intresset för idrott varit stort i Terjärv och speciellt skidåkning har haft en framträdande 

ställning. De första tävlingarna skedde så att man stakade på sjöar, terrängskidåkning kom något 

senare. Friidrotten har också varit stark i vår bygd liksom fotbollen. Nu är ishockeyn framträdande och 

det är bra att det finns ett utbud, speciellt för de yngre men det är förvisso en liten paradox att man 

måste få spela ishockey på sommaren och fotboll på vintern, men låt så vara. 

All motion är bra och en normal kropp kräver en viss mängd rörelse varje dag. Orienteringen riktar sig 

till alla åldrar, till alla kategorier, och på våra träningar får man själv välja den bana som passar en 

bäst. De längre banorna är mer krävande både tekniskt och fysiskt, men för att traggla igenom en B 

eller C bana behöver man inte vara någon övermänniska.   

Terrängen som vi har i Terjärv är ganska tungsprungen, men den ger en bra fysisk fostran och vi bor 

på ett bra ställe om man vill orientera. T.ex. i Kortesjärvi har de en detaljrik och krävande terräng 

medan terrängen här och överlag i Perhonjokinejden är mer detaljfattig. Testa. 



När OK Terjärv inledde sin verksamhet 1977 slog man på stort direkt, man var entusiastiska och 

framåtsträvande och flera hade orienterat för andra klubbar så man visste hur man borde göra. 

Klubben bildades på ett möte 6.1 kl. 19.30 vid Forséns såg och till första ordförande valdes Kaj Forsén, 

Guy Grannabba blev vice, och Stig Sandvik sekreterare och dessutom satt Olof Skog och Bengt 

Strengell med. 

Redan första året deltog man i Jukola och blev 311., inte dåligt för en nybörjarförening. Direkt fick 

man också framgång på FSOM nivå då Helge Dahlvik tog medalj i H50. De hängivna medlemmarna 

Helge Dahlvik och Göran Skytte har nyligen lämnat oss och lämnat ett tomrum, men många fina 

minnen. 

1978 blev sedan t.ex. Peter Skog trea i FSOM i Lovisa, M12. 

Klubben hade bra flyt direkt och år 1979 hade man 620 anmälda på de nationella tävlingarna i 

Pickvisbackaterrängen. Dylika deltagarsiffror låter som en önskedröm i dag. Folk tävlar mindre, men 

är mera på vanliga träningar med lika bra banor, men mindre stress, helt okej.  

1980 blev Tage Lassas distriktsmästare i skidorientering, ”en överraskning” skrev ÖB och det året blev 

också Olof Skog mästare i H35 inom det finska lantmäteriet. 

1981 löptes det beryktade s.k. Rapa-Jukola i Kytäjä, Hyvinge, i hällregn och kyla. Där lyckades en av 

klubbens stora legendarer Odin Skog slå sin broder på nattetappen, måhända hjälpte det till att Olofs 

lampa slocknade. 2010 löpte man på nytt i samma område och terrängen är en av de tuffaste i landet. 

1982 blev B A Högnabba, Hans Sandvik och Tage Lassas mästare i DM budkavle, skidorientering och 

det året hade vi 650 anmälda vid Terinit cupen i Småbönders. 

1983 blev Lassas, Högnabba och Anders Häggman andra i FSOM i skidorientering. I de nordiska 

orienteringstävlingarna hade vi 550 deltagare, härliga siffror och -83 blev Bo Österbacka 

klubbmästare. 

1984 inleddes med en ny seger i skidorienterings DM med Högnabba, Hans Sandvik och Lassas. Det 

året blev Tore Fagernäs klubbmästare. 

Klubben arrangerade FSOM -84 vid Vuojärvi. De Finlandssvenska mästerskapen är en stor tävling, men 

de fina arrangemangen stördes av att ingen mästare kunde koras i H 21 A p.g.a. ett beklagligt 

karttrycknings missöde. Det var ett stort uppdrag för en ny förening och de ansvariga med fruar och 

familjer gjorde ett stort jobb. 

1985 inleddes med en seger för Annika Dahlvik i spår DM och det året hade man ännu 532 anmälda i 

orienteringstävlingarna och segrare i H 21 A blev junioren Thomas Hjerpe. 

Efter de här åren började deltagarantalet att sjunka i tävlingarna samtidigt som vi inte fick tillräckligt 



med nytt folk i arrangörsstaben. Det gjorde att vi för tillfället har uppehåll med dylika arrangemang. 

Överlag har sporten genomgått en stor förändring under åren. Kartskalorna har ändrat, nu är det 

kutym med ett till tiotusen, alltså en cm är 100 m. I början av 80 talet var skalan 1:20 000. Kartorna 

har blivit bättre, det var förr vanligt med stegräkning, men nu löper eliten bara genom kartläsning och 

kompassen används för en grov inriktning mot följande kontroll. I dag är det elektronisk stämpling, 

Emit, och det har också gagnat sporten. I.om. att kartskalan har ändrat kan man även orientera om 

måhända synen blir sämre med åren och motionsorienteringen samlar stora skaror speciellt i våra 

grannföreningar.  

Vår mest framgångsrika orienterare är Klas Sandvik. I FM i Padasjoki 1990 i klassen H50, herrar 50 - 55 

år blev han 6. Han är förbundsmästare i orientering, sommarföre både i klasserna H45 0ch H50 och 

även i skidorientering, senast 2005, H65. Dessutom har han ett flertal DM medaljer av alla valörer. 

Johan Grannabba är en annan stor profil inom OK Terjärv, både som tävlare och arrangör. Till hans 

meriter hör, förutom många DM medaljer, även att han är förbundsmästare i båda disciplinerna, 

sommar och vinter, i H50 år 2006. Som sitt bästa lopp räknar han dock Tiomila i Norrtälje år 1990 och 

fjärde etappen i mörker. 14,5 km gick på nästan ofattbara 1.21.20. 

Tuff var även Karl Åfors då han barfota regelbundet sprang i skogen på våra träningar. 

Vi har under hela vår existens, 40 år, satsat på Jukola budkavlen och Venla lag har vi haft fyra gånger, 

senast år 2010. Medan damerna har 4 etapper på ca 6,5 till 8,5 km har herrarna etapper på 8,5 till 

som längst 16,5 km. Tidpunkten har nu blivit fastställd till veckoslutet före midsommar, damerna 

startar 14.00 och herrarna 23.00, alltså mot mörkret. För vår del blir det alltså natt de två första 

etapperna som brukar vara mellan 10,5 till 12,5 km, Etapp 3 är i regel lite längre medan 

mellanetapperna 4 och 5 kortare ca 8,5 km medan de sista är betydligt längre. Etapplängderna 

bestäms av terrängen, för man vill ha eliten i mål 7 tiden söndagsmorgon. Alla etapper löps med 

spridning, men när hela laget är i mål är alla spridningar löpta. Vi har också 4 gånger deltagit i Tiomila i 

Stockholmstrakten som löps i början av maj. Tiomila har mera natt etapper men arrangemangen på 

Jukola är bättre och Jukola löps också i princip i hela landet.  

I fjol i Lappee-Jukola i Villmanstrand nådde lag 1 placering 286 som är ett mycket bra resultat och lag 

två blev 1028 som är hyfsat när ca 1700 lag startade. Vår ordinarie startman är Henrik, Henkka, 

Nygård som bor i Sibbo, men trogen sin fostrarklubb, och i lag 1 hade vi dessutom två st. Forsén, tre 

Högnabba och en Forsbacka. Placeringar från tidigare år kan studeras i Jukolastatistiken. Totala 

antalet startande lag i Jukola har ökat från ca 450 år 1977 till ca 1700 förra året.  

I år i Eno norr om Joensuu prövar vi förmodligen med tre lag och tar in löst folk från Vetil och Kaustby. 

Det är ett litet problem att få folk till de långa natt etapperna. Det är en stor upplevelse att få delta i 

en av världens största idrotts tävlingar och speciellt natten är krävande, men euforisk, med långa 



band av lampor i nattmörkret både framåt och bakåt. Vi brukar ha egen buss och finns det intresse 

bland gemene man att komma med torde skjuts kunna ordnas. 

Jukolastatistik 

År Jukola 1:a  laget 2:a laget 3:e laget 

   1977 Ruokolahti 311 
  

1978 Kuorevesi 379 
  

1979 Lapua 310 487 494 

1980 Ounasvaara - 354 404 

1981 Kytäjä 376 - 475 

1982 Joensuu 541 336 616 

1983 Valkeala 259 453 597 

1984 Vierumäki 331 417 811 

 1985 Laitila 320 658 791 

1986 Kaanaa 345 565 911 

1987 Hollola 524 876 971 

1988 Iso-Syöte 267 502 778 

1989 Joutseno 330 - 
 

1990 Juva 476 803 941 

1991 Vimpeli 383 912 799 

1992 Vehkalahti 520 - 771 

1993 Paimio 470 788 - 

1994 Pyhä-Luosto 338 820 847 

1995 Kerava-Sipoo 708 833 
 

1996 Mehtä 526 - 
 

1997 Jyväs 507 - 855 

1998 Juhla (Sjundeå) 597 - 
 

1999 Hiisi 720 821 
 

2000 Joensuu 473 - 
 

2001 Nikkari 474 827 
 

2002 Asikkala 475 - 
 

2003 Sulkava 659 
  

2004 Jämi 551 
  

2005 Sippu 508 
  

2006 Salo 592 
  

2007 Virkiä 509 839 
 

2008 Tampere 460 918 
 

2009 Mikkeli 512 935 
 

2010 Kytäjä 505 
  

2011 Salpa 575 
  

2012 Valio (Vanda) 613 - 
 

2013 Jämsä 586 1222 
 

2014 Kuopio 420 984 
 

2015 Louna (Paimio) 572 1185 
 

2016 Lappee 286 1028 
 

 



Perhonjokilaakso-träningar  

Perhonjokilaakso-träningarna hålls på tisdagar kl.17-19, ifall inget annat nämns. Kartavgift 5 €. Under 

16-åringar gratis. A-bana 6-7km, B-bana 4,5-5,5km, C-bana 3,0-3,5km, D-bana 1,5-2,5km, RR-bana 1-

2km. Emit-stämpling. Emit-kort finns att låna. Iltarastipassi åt juniorer fås av arrangörerna. 

Tid Plats Vägvisning   Obs! 
25.4. Kaustby Nikula, rv 13     
1.5. Kaustby Kk, rv 13   kl. 15 -18 
9.5. Perho Kyyjärvi, Harsunkangas     
16.5. Halso Ylikylä, lv 7530     
23.5. Terjärv Djupsjö, rv 13  banl. Valter F & Mathias F  
30.5. Vetil rv 13     
6.6. Kaustby sv 63     
13.6. Vetil lv 750     
20.6. Halso Ylikylä, lv 7530  Medeldistans 
27.6. Perho Oksakoski, rv 13     
4.7. Terjärv Sportstugan   banl. Johnny F & Patrick F  
11.7. Kaustby Kby, sv 63   Sprintti 
18.7. Vetil Haukilahti, rv 13     
25.7. Terjärv Kortjärvi   Kommunmästerskap  

banl. Tomas K & Mikael A  
1.8. Perho rv 13     
8.8. Kaustby Salonkylä, rv 13     
15.8. Vetil Sulkaharju, rv 13     
22.8. Halso lv 7511     
27.8. Kaustby rv 13   Kyläviesti, kl. 12 
29.8. Perho rv 13     
5.9. Terjärv Långbacka   banl. Frey & fam. Högnabba 
12.9. Kaustby Tastula, sv 63     
19.9. Vetil Centrum, rv 13  kl. 16.30- 
26.9. Kaustby Köyhäjoki, lv 7511  kl. 16.00- 
pe 29.9. Halso lv 7511/7530    Natt-cup kl. 20.00- 
pe 6.10. Perho rv 13   Natt-cup kl. 19.30- 
pe 13.10. Terjärv Djupsjö, rv 13  Natt-cup kl. 19.00- 
pe 20.10. Vetil Kemora, rv 13  Natt-cup kl. 18.30- 
pe 27.10. Kaustby Tastula, sv 63  Natt-cup kl. 18.00- 
 

14.5 Stafetträning vid Mördarängen. Samstart kl.11. Två banor (ca 2,5 km). Man kan springa båda, 

med kartbyte emellan, eller ha ett tvåpersoners lag. Förhandsanmälningar åt Frey tel. 040-7631250 

senast 11.5. 

10.8 Byakamp mot Nedervetil vid Gråstein, Kronoby i samband med torsdagsbommen.  



Tävlingar i nejden  

29-30.4  Nationella och för-FM   Lapuan Virkiä 
6.5  Kärppäjahti   Kokkolan Suunnistajat 
6.5  ÖIDM Lång   OK Kristina 
7.5  Nationella   Kauhavan Visa 
12.5  ÖIDM medeldistans Malax IF 
25.5  KPO-stafett   Ylivieskan Kuula 
27.5  ÖIDM stafett & individuell samstart Solf IK 
10.6  Nationella   OK Botnia 
17-18.6  Jukola   Kalevan Rasti 
1.7  Nationella   Kronan & GIF 
4.7  ÖIDs Ekorrstigfinal  OK Botnia 
8-9.7  Nivala 150-v juhlakisa Nivalan Urheilijat 
6.8  Nationella   IF Minken 
11.8  FSOM sprint   IK Falken 
12.8  FSOM långdistans  IK Falken 
13.8  FSOM stafett  IK Falken 
2-3.9  FM långdistans grupp 1  Lapuan Virkiä 
2-3.9  FM långdistans grupp 2  Alajärven Ankkurit 

Mera tävlingar hittas i Irma. Anmälningar i Irma (eller åt Johan G tel.040-1769511). Kom ihåg att 

betala tävlingslicensen före.  

 

Medlemsavgift 

5 €/person eller 10 €/familj. Skriv namnen på alla familjemedlemmar som meddelande.                  

Tack för att ni stöder vår verksamhet!

 


