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År 2020 kommer att bli ett annorlunda år i många avseenden. Inte en enda start av klubbens 

medlemmar i skidorientering. Detta beror på att vintern var så snöfattig att inte många tävlingar 

kunde ordnas i hela landet. Både DM och FSOM ställdes in. Nu när våren är här så har vi 

undantagstillstånd i Finland på grund av coronaviruset. Alla tävlingar är i nuläget inställda till slutet 

av maj och träningarna åtminstone till 13.5.  

Vi har ändå beslutat att dela ut vårt programblad med Perhonjokiorienteringarna som de är 

planerade. Genast om och när läget tillåter så kör kvällsorienteringarna i gång enligt programmet. 

Tills dess kommer det att finnas möjlighet att träna på egen hand. Hur och när dessa träningar 

förverkligas informerar föreningarna noggrannare om på sina hemsidor. Tanken är att kontrollerna 

kommer att finnas i skogen en viss tid, så att man kan skaffa kartan och orientera enligt egen 

tidtabell utan tidtagning för att undvika folksamlingarna som vanliga kvällsträningar medför.  

Även Napapiiri-Jukola som ursprungligen skulle hållas i Rovaniemi i mitten på juni har flyttats fram. 

Det blir inget Jukola i år, utan vi får vänta ett år till på att få uppleva midnattssolen i vid polcirkeln. 

Vi har anmält tre lag, så det är nog att hålla konditionen i skick. Naturen och de fina stigarna att 

löpa på försvinner ju ingenstans fast corona hotar. Kom bara ihåg att hålla tillräckligt avstånd till 

andra och träna inte om du känner dig sjuk.  

I slutet av april i fjol ordnade OK Terjärv en orienteringsdag för hela Terjärv skola vid sportstugan.  

Det fanns tre olika banor för olika årskurser och för första gången hade eleverna även möjlighet 

att prova på emit-stämpling. Vädret var på vår sida och dagen verkade omtyckt. Se bilden ovan.   

Pärmbilden är från KPO-stafetten förra sommaren som OK Botnia ordnade. OK Terjärv deltog med 

5 trepersoners lag. På bilden väntar en del av gänget på att få fara ut på sina sträckor.   



Perhonjokilaakso-träningar 

Perhonjokilaakso-träningarna hålls på tisdagar kl.17-19, ifall inget annat nämns. Se hemsidan 

www.okterjarv.net för specialarrangemang pga. corona. Där finns också länkar till de andra 

arrangörsföreningarnas hemsidor.  

Kartavgift 6 euro. Under 16-åringar gratis. Att låna emit kostar 1 € för över 16-åringar.  

Iltarastipassi för juniorer fås av arrangörerna. 

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

 

Datum Plats Vägvisning Obs 
28.4 Terjärv, Sportstugan lv 7440 banl. Thomas & Mikael A 

1.5 Kaustby, centrum rv 13  
5.5 Vetil, centrum rv 13  

12.5 Halso, Ylikylä lv 7530  
19.5 Kaustby, Varila rv 13  
26.5 Perho, Peltokangas rv 13  
29.5 Perho rv 13 Stafett 

2.6 Vetil, Patana rv 13  
9.6 Terjärv, Stornäse lv 7450 banl. Valter & Mathias F 

16.6 Kaustby, Viiperi rv 13  
23.6 Perho, Salmelanharju rv 13  
30.6 Vetil, Räyrinki lv 750  

7.7 Halso, Liedes lv 7511  
14.7 Kaustby, Oosinharju sv 63  
21.7 Perho, Jänkä rv 13  
28.7 Kaustby, Järvelä sv 63  

4.8 Vetil, Puusaari rv 13  
11.8 Terjärv, Djupsjö rv 13 Kommunmästerskap. banl. Johnny & Patrick 
18.8 Perho rv 13  
25.8 Halso, Ylikylä lv 7530  

1.9 Vetil, Sillanpää rv 13  
8.9 Terjärv, Kortjärv sv 63 banl. fam Högnabba & Frey 

15.9 Kaustby, Opistonmäki rv 13  
18.9 Vetil rv 13 Natt-cup 
25.9 Halso lv 7530 Natt-cup 
2.10 Perho rv 13 Natt-cup 
9.10 Terjärv, centrum  Natt-cup. banl. Johan & Kaj 

16.10 Kaustby, centrum rv 13 Natt-cup 
 

Den traditionella natt-cupen ordnas på fredagskvällar med start när det är tillräckligt mörkt. På 

natt-cupen erbjuds tre olika banalternativ, varav den lättaste passar även för nybörjare.  

 

 

http://www.okterjarv.net/


Eftersom alla tävlingar åtminstone fram till 31.5 är inhiberade och en del av dem eventuellt flyttas 

till hösten, publicerar vi ingen lista på tävlingar här. De som är intresserade uppmanas titta i Irma. 

Vi hoppas att tävlingssäsongen kan köra igång i något skede. Kom ihåg att senast då betala 

tävlingslicensen. Licensen betalas via Suomisport. Anvisningar hittas på SSL:s hemsida. OK Terjärv 

betalar startavgiften för medlemmarna på tävlingar. Vid efteranmälning betalar man själv, så kom 

ihåg att anmäla er i tid.   

Nedan en del av våra löpare på Kangasala-Jukola förra sommaren.

 

 

Medlemsavgift  

Medlemsavgiften är 5 euro/person eller 10 euro/familj. Skriv namnen på alla familjemedlemmar 

som meddelande.  

Tack för att ni stöder vår verksamhet och välkommen med ut och orientera! 

 


