Välkommen till OK 77
Välkommen med i OK 77:s verksamhet! Orientering är en spännande hobby där du
höjer din kondition, utmanar dig själv och rör dig i naturen. Det är roligt att utöva
orientering i trevligt sällskap. Man kan bli så att säga beroende av orientering, vilket
bevisas av att orientering för många OK:are har blivit en livslång hobby.
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En hobby för hela familjen

Förutom orienteringsträningar omfattar
programmet också gemensamma länkar
och för de mera tävlingsinriktade ﬁnns
testlopp då och då. Vintertid håller vi till
mest inomhus, men någon skidorientering
bjuds det på då snöläget tillåter.
Barnens och juniorernas Vintermång‐
kamp har långa traditioner. Deltagarna
väljer själva grenarna i mångkampen.

Orientering är en hobby för hela famil‐
jen. Många föräldrar har funnit orien‐
teringen via sina barn. Tveka inte att
komma med, för det här med orientering
är inte så gravallvarligt. Det bjuds på ut‐
maningar för var och en.

Interna tävlingar
Föreningens interna tävlingar genomförs
med blodsmak i munnen och glimten i
ögonvrån. De interna tävlingarna bjuder
på ypperlig möjlighet att träna under
tävlingslika förhållanden.
Klubbmästerskapen i orientering står på
programmet i början av säsongen.
Tävlingen samlar årligen över hundra
medlemmar. Klubbmästerskap arrangeras
också i bl.a. natt- och skidorientering samt
terränglöpning.
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På träningar, i närorienteringar och
också på nationella tävlingar ﬁnns det
alternativ både för nybörjare och längre
hunna.

Verksamhet året om
OK 77 bjuder på mångsidig verksamhet
under alla årstider. På våren förﬂyttar vi
tyngdpunkten bokstavligen åt skogen. När
vintern är på kommande fylls kalendern i
huvudsak av salturer och gemensamma
länkar.

Klubbträningar
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I oktober tävlas det på Höstrundan, där
banorna varierar från juniorvänliga banor
på några kilometer (minirundan) till
Höstrundans 20 km långa orienteringsbana.

OK 77 arrangerar teknikträningar under
barmarkssäsongen. På våren har vi också
ett vårläger på programmet, avsett för alla
medlemmar.
På
hösten
innefattar
kalendern läger för juniorer och unga.
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Motionsorientering

Tävlingsorientering

OK 77 arrangerar på torsdagar motions‐
orientering under namnet Länsirastit.
Dessa evenemang är öppna för alla.
Säsongen börjar i april och fortsätter
vanligtvis till månadsskiftet septemberoktober. Banalternativen är: 3, 4, 5 och 7
km (krävande), 2–2,5 km (lätt) samt en
bana med tekniktema. Deltagandet i
Länsirastit är gratis för medlemmarna. Då
evenemanget i sin helhet arrangeras av
föreningen,
är
det
önskvärt
att
medlemmarna deltar i arrangerandet minst
en gång per år.
Föreningen upprätthåller ett nät av fasta
kontroller i Kasaberget i Grankulla. Kartor
över nätet ﬁnns till salu i Grankulla
simhall.
Huvudstadsregionen bjuder på landets
tätaste
utbud
av
närorienteringar,
evenemang nästan varje dag. Kartavgiften
är 7-8 euro. Detta ger en möjlighet att
träna i olika typer av terräng. Även i
övrigt arrangeras det närorienteringar i
hela landet, så det lönar sig att kolla
utbudet,
t.ex.
med
tanke
på
semesterplanerna.
Info om utbudet av närorienteringar i
Finland
hittar
man
på
Finlands
Orienteringsförbunds (SSL) sidor. En mera
lokal
motionskalender
hittas
på
Suunnistava Uusimaas sidor.

Den aktiva orienteraren deltar utöver
klubbutbudet också i nationella tävlingar.
Regionens klubbar arrangerar serie‐
tävlingar för barn och unga, där barnen får
sin första kontakt med ”riktiga” tävlingar.
Föreningen belönar med pokaler alla, både
barn och unga, som ställer upp i minst tre
deltävlingar.
De nationella tävlingarna är avsedda för
alla som har Finlands Orienterings‐
förbunds tävlingslicens. Licensen betalas
genom Suomisport -tjänsten. Föreningen
står för licensen för
barn
och
unga.
Suomisport
är
ett
datasystem
som
innehåller bla licenser
och försäkringar för
olika idrottsgrenar.
I
de
nationella
tävlingarna
tävlar
Bild: Jarmo Koskela eliten i sina egna
klasser medan hobby‐
orienterarna ställer upp i egna ålders- och
nivåklasser. Det är ingen orsak att vara
rädd för nationella tävlingar, utan hurtigt
med bara!
OK 77 deltar aktivt i olika stafett‐
evenemang. Jukola- och Venla-kavlen är
avsedd för alla hugade, som gillar
utmaningar. Övriga traditionella tävlingar
på klubbprogrammet är bl.a. Ungdomens
Jukola och Halikko-kavlen samt Tiomila
och 25-manna i Sverige.
Tävlingskalendern i sin helhet hittar du i
orienteringsförbundets IRMA-tjänst:

www.suunnistusliitto.fi
www.suunnistavauusimaa.fi

irma.suunnistusliitto.fi
info.suomisport.fi
3

Anmälningar till nationella tävlingar sker
via Orienteringsförbundets IRMA-system.
Då man anmäler sig till en tävling är det
viktigt att tävlingsklassen överensstämmer
med utbudet i arrangörens tävlingskallelse.

NÅIDM och FSOM
Det tävlas årligen i distriktsmästerskap
(Nyland - Åbolands Idrottsdistrikt r.f. –
NÅID) och regionsmästerskap (Finlands
Svenska Orienteringsförbund r.f. – FSO).
NÅID-dagens
uppläggning
är
ett
individuellt lopp på medeldistans på
förmiddagen och efter några timmars
pausfortsätter man med kampen om
stafettmästerskapen.
FSO:s mästerskapstävlingar (FSOM)
arrangeras under tre dagar i augusti. På
fredagen bjuds det på sprint- eller
medeldistans. På lördagen och söndagen är
alla klasser i elden – på lördagen på
långdistansen
och
på
söndagen
i
stafetterna. FSOM är en av säsongens
absoluta höjdpunkter som lönar sig att
anteckna tidigt i kalendern!
NÅID:s och FSO:s mästerskap i
skidorientering avgörs i allmänhet i
samband med någon nationell tävling.

Fakturering av startavgifter
Föreningens träningar och tävlingar är i
regel
kostnadsfria.
För
läger
och
tävlingsresor uppbärs självkostnadspris.
Betalning av nationella tävlingar sköter
deltagarna själva via IRMA.
På föreningens hemsida www.ok77.fi
uppges närmare de startavgifter som
föreningen betalar för medlemmarna.

Anmälningar
Arrangemang som föreningen ordnar,
liksom läger, klubbtävlingar, träningar och
fester samt intern skolning anmäler man
sig huvudsakligen till via föreningens
Nimenhuuto-sida
ok77.nimenhuuto.com
Förhandsanmälan är ett måste då kartor,
övrigt material eller t.ex. underhåll
anskaﬀas enligt antal deltagare.

Bild: Vili Virkki
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Anskaﬀning av klubbdräkter
Medlemmarna kan skaﬀa sig dräkter i
föreningens färger. Det ﬁnns dräkter för
orientering, representation och löpning.
Dräkterna beställs i allmänhet 1-2 gånger
per år genom leverantörens nätbutik.

Fester och möten
Trots att orientering i sig är en
fortlöpande fest, infaller de egentliga
klubbfesterna under årets mörkaste period.
Höstfesten arrangeras i november. På
programmet står åtminstone utdelning av
årets pris, bla Årets bästa i olika
kategorier, buﬀé samt kaktävlingen.
Föreningens höstmöte väljer sju personer
till styrelse och utser övriga funktionärer
för det kommande året samt fastställer en
budget. På det stadgeenliga vårmötet
ligger
tyngdpunkten
på
strategisk
planering samt fastställande av bokslutet.

Tilläggsuppgifter gällande anskaﬀning
och modeller hittar du på intranet,
Dräkter.

OK Stugan
Klubbstugan (OK Stugan) ligger i Noux,
i hjärtat av sjöplatån. På Stugan
arrangeras träningar, läger och möten.
Stugan kan också hyras för eget bruk. Då
bjuder föreningen på rejäl rabatt från
listpriserna. Marknadsför gärna OK
Stugan aktivt, bruksavgifterna täcker stor
del av driftskostnaderna. Mera information
om Stugan och dess utrustning hittar du
på våra nätsidor.

Bild: Jenny Ray
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Föreningens nätsidor och epostadresser

Kontaktpersoner
• Ordförande Petri Tötterman,
ordforande@ok77.fi, 040 772 6530

Föreningens nätsidor hittar du på
adressen www.ok77.fi. Sidorna bjuder på
uppdaterad information om föreningens
hela verksamhet, det är alltså skäl att
besöka dem ofta!
Info om föreningens viktigaste händelser
ges också per e-post. OK 77 har följande
distributionslistor för e-post:

• Viceordförande Timo Kankaanpää,
ti.kankaanpaa@gmail.com

• Sekreterare Lena Filipsson-Korento,
sekreterare@ok77.fi

• Kassör Henrik Wallén,

snack@ok77.fi

ekonomi@ok77.fi

Avsedd för information och diskussion
medlemmar emellan kring valfria frågor.
Bland annat information om kommande
program.

• Träningschef Jan Donner,
jani@ok77.fi

• Klubbdräkter Ann Lindholm,

junnu@ok77.fi

ann.lindholm@gmail.fi

Information om föreningens junior‐
verksamhet. För juniorer, föräldrar och
ledare.

• Klubbstugan Johan Uusimäki,
stugan@ok77.fi

Fakta om OK 77

styrelse@ok77.fi

Här når du klubbens styrelse.

OK 77 stiftades den 12 december 1977
och föreningens hemort är Grankulla. OK
77 är en tvåspråkig förening med
huvudstadsregionen som verksamhets‐
område. Medlemsantalet är nu cirka 270.
Bland föreningens främsta tävlings‐
meriter står herrarnas 3. plats i
Jukolakavlen 1998 och damernas 3. plats i
Venlakavlen 2003. Fram till slutet av år
2020 har föreningens löpare tagit 50 ﬁnska
mästerskap.

Om du vill med på e-post-listorna,
kontakta webmastern: web@ok77.fi. Det
är värt att vara med åtminstone på snacklistan!

Social media
• Some underhåll some@ok77.fi
• Instagram @OK77orientering,
@OK77damer

• Twitter @OK77orientering
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Medlemsförmåner

Medlemsförpliktelser

• Klubbträningarna är i huvudsak
kostnadsfria.
• Föreningen löser in licens med
försäkring för de ungdomar (20 år och
yngre) som vill ha en.
• Föreningen betalar tävlingsavgifterna
för barn och ungdomar (20 år och yngre)
i tävlingar i hemlandet.
• Föreningen betalar för 21-25-åringarna
startavgiften till fem nationella tävlingar
arrangerade i Finland.
• Föreningen betalar tävlingsavgifterna
för alla medlemmar i FSOM- och
NÅIDM-tävlingarna samt alla stafetter,
bla Jukola-kavlen.
• Föreningen betalar deltagaravgifterna
vid FM för alla, som är under 35 år.
• Medlemmarna deltar gratis i Länsirastit.
• Medlemmarna hyr Klubbstugan
fördelaktigt.
• Möjlighet att skaﬀa sig klubbprylar till
förmånligt pris.
• Möjlighet att förmånligt deltaga i läger,
resor och fester, som föreningen
arrangerar.
• Busstransport till ungdomsserietävlingar
arrangerade av andra föreningar (fyra
tävlingar).

• OK 77 betalar inte löner eller arvoden
åt sina medlemmar, så all verksamhet i
föreningen bygger på frivilligt, oavlönat
arbete. Därför förutsätter föreningen, att
alla medlemmar också deltar i olika
arrangörsuppgifter som tex Länsirastit
eller någon annan verksamhetsgrupp.
• Medlemmarna ska uppdatera sina
kontaktuppgifter i sin proﬁl på
hemsidans interna del.
• Medlemsavgiften och övriga räkningar
skall betalas i tid.
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ETOC 2022
OK 77 arrangerar ETOC, Europamästerskapen i precisionsorientering, den 24-29 maj 2022. Tävlingscentrum är Kisakallio
idrottsinstitut och tävlingarna ordnas i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå
och Lojo. Medlemmarnas insatser behövs för att genomföra dessa
arrangemang. Det ﬁnns säkert en uppgift för var och en!

