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Järla Orientering och Skidor  
 

 
VERKSAMHETEN 2017 
 
Styrelsen för Järla Orientering och Skidor lämnar inför årsmötet den 18 februari 2018 
följande beskrivning av verksamhetsåret 2017. 
 

Tävlingsresultat 
2017 blev ytterligare ett mycket framgångsrikt år i Järlas historia. Vi hade tre löpare med på 
VM i Estland. Vi tog vi även 4 medaljer på SM där Jens Rönnols SM-guld i H21 på Natt-SM var 
det som stod ut mest. 
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Klubben hade under året fem landslagslöpare. Karolin Ohlsson och Jens Rönnols tävlade i det 
svenska landslaget. Håkon Jarvis Westergård representerade det norska landslaget. 
Christoph Meier var på landslagsuppdrag för Schweiz samt Krystal Neumann för Australien. 

VM 

VM avgjordes i juli i Tartu, Estland. Tre Järlalöpare från tre olika nationer deltog med 
framskjutna placeringar.  
 
Både Karolin Ohlsson och Håkon Jarvis Westergård gjorde sina tredje raka VM. Karolin kom 
på 11:e plats medan Håkon blev 8:e. På sprinten sprang även Krystal Neumann som blev 
39:a. I sprintstafetten sprang Håkon tredjesträckan i det norska laget som blev sjua. Krystal 
startade i det australiensiska laget som blev 20:e. När det blev dags för skogsdistanserna 
blev Håkon 13:e på långdistansen efter ett mycket bra lopp. Karro gjorde sin första start på 
en skogsdistans och blev 27:a på långdistansen. Krystal blev 42:a. Hon sprang även 
startsträckan i stafetten där Australien blev 23:a. 

World Cup 

I världscupen tog fyra Järlalöpare poäng. Bäst lyckades Karolin Ohlsson som placerade sig på 
en total 9:e plats efter två fjärdeplatser som bäst på enskilda tävlingar. Krystal Neumann 
blev 105:a. Bästa herre Håkon Jarvis Westergård på placering 25 följt av Christoph Meier 
som blev 57:a.  

Veteran-VM 

Veteran-VM avgjordes i år i på Nya Zeeland med deltagande från Lena Jansson och Ulf 
Bråsjö. Lena blev 17:e och 29:a i D60. Ulf blev 19:e och 35:a i H65 

SM 

Årets SM-tävlingar avgjordes i år i Närke medan USM-avgjordes i Umeå. På de individuella 
SM-tävlingarna tog Järlalöpare hem tre medaljer. På natt-SM i Östansjö utanför Hallsberg 
slog Jens Rönnols till med ett mycket sensationellt guld i H21. Järlas andra SM-guld på 
seniorsidan genom tiderna. På sprint-SM i centrala Örebro tog Karolin Ohlsson silver.  
På USM i Umeå tog Petrina Costermans brons på sprinten i D16. Järlas löpare som sprang i 
SM-finaler hade följande placeringar: 

Löpare Klass Natt Sprint Medel Lång Ultra 

Karolin Ohlsson D21  2 12 4  

Elsa Jansson D21   20   

Sara Sjökvist D21 9     

Josefin Persson D21  27    

Jens Rönnols H21 1 20 10 27 11 

Espen Weltzien H21  37   6 

David Bejbom H21 13     

Erik Berzell H21  8    

Andreas Hall H21  17    

Anna Dahlgren-Rosén D20 6 12 10 5 8 

Petrina Costermans D15  3    

Victor Sadarangani H15  31    

http://www.woc2015.org/
http://ranking.orienteering.org/WorldCup
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=10266&groupBy=EventClass
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=11301&eventRaceId=11967&groupBy=EventClass
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=10915&eventRaceId=11572&groupBy=EventClass
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=10914&eventRaceId=11570&groupBy=EventClass
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=9095&groupBy=EventClass
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Sprintstafettlaget tog en bronsmedalj, Järlas första i disciplinen med laget Josefin Persson, 
Andreas Hall, Erik Berzell och Karolin Ohlsson. Vann gjorde Stora Tuna OK. Järlas andralag 
kom på 30:e plats.  
 
Vid stafett-SM i Ånnaboda var både dam- och herrlaget med och fightades långt fram i 
resultatlistan. Förstalaget med Elin Hemmyr Skantze, Elsa Jansson och Karolin Ohlsson blev 
6:a medan andralaget med Stina Haraldsson, Signe Klinting och Anna Dahlgren-Rosén 
slutade på 22:a plats. Herrlaget med Olle Boström, Espen Weltzien och Jens Rönnols blev 
13:e.   

Swedish League 

Swedish League var i år en serie med sju deltävlingar som avslutades med en jaktstart i 
Bollnäs. I D21 tog Karolin Ohlsson hem 3:e platsen totalt efter segrande Helena Jansson och 
Tove Alexandersson. I H21 tog Jens Rönnols en fin 8:e plats bakom väldigt meriterade löpare. 
David Bejbom blev 32:a. Jens kom även på andraplats i den nyinstiftade delcupen ”U23-
cupen” för löpare med en maxålder av 23 år. Anna Dahlgren-Rosén blev 27:a i D20. 

UP 

I UP (Stockholms ungdomspriser) deltog 17 järlaungdomar och tog poäng. Bästa placering 
hade Petrina Costermans med en 5:e plats i D16.  
 
I StOF:s ungdomsserie placerade sig Järla på 11:e plats. 

DM 

I årets olika distriktsmästerskap i orientering fick Järla 6 individuella guld samt ett stafettguld 
och flera fina framskjutna placeringar. Totalt blev det 22 pallplaceringar till Järla. 
 

Sprint-DM 
På sprint-DM erövrade två Järlalöpare guld. Ulf Bråsjö vann i H65 och Anna Dahlgren-Rosén i 
D20. Silver togs av Karolin Ohlsson, D21, Petrina Costermans, D16, Lena Jansson, D60 och 
Gunilla Kreiss, D55. Bronsmedaljörer blev Erik Berzell i H21 och Märta Ahlqvist i D10.  
  

Lång-DM 
Lång-DM arrangerades av Järfälla OK. Anna Dahlgren-Rosén vann i D20 och Sara Sjökvist i 
D21. Silvermedaljörer blev Signe Klinting i D21 och Ulla-Britta Hall i D80. Bronsmedaljer togs 
hem av Petrina Costermans i D16, Mattias Millinger i H21 samt Johanna Sundström i D50  
 

Medel-DM 
Medel-DM som arrangerades av Väsby OK resulterade i en distriktsmästare då Sara Sjökvist 
vann D21. Petrina Costermans, D16 och Johanna Sundström, D50 blev silvermedaljörer och 
Ulla-Britta Hall tog brons i D80 

 

Natt-DM 
I nattmästerskapet fick Järla en distriktsmästare genom Anna Dahlgren-Rosén i D20. 
  

http://eventor.orientering.se/Documents/Event/23532/1/Slutresultat
http://eventor.orientering.se/Standings/View/Series/317
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=10615&organisationId=585
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=8677&organisationId=585
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=8676&organisationId=585
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=8936&organisationId=585
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Stafett-DM 
I damklassen vann Järla med Sara Sjökvist, Elsa Jansson och Elin Hemmyr Skantze i D21. I H21 
kom vi trea med Mattias Millinger, Andreas Hall och Espen Weltzien.  
I D12 placerade sig laget på 4:e plats. I laget sprang Britta Börjesson, Märta Ahlqvist och 
Sonja Ahlqvist.  

Tiomila 

10-mila 2017 avgjordes i Göteborg. Järla deltog med tre herrlag, tre damlag och ett lag i 
ungdomskavlen.  
 
Damlaget tillhörde i år favoritlagen och sprang mycket bra och låg med i täten under hela 
stafetten. Laget slutade till slut på en imponerande 4:e plats, bara dryga minuten efter 
segrande Stora Tuna OK. I laget sprang Emma Klingenberg, Signe Klinting, Sara Sjökvist, Elin 
Hemmyr Skantze och Karolin Ohlsson. Andralaget kom på plats 128:a och tredjelaget kom på 
243:e plats. 315 lag kom till start. 
 
Herrlaget slutande på en mycket fin 11:e plats efter att ha legat långt fram under hela 
tävlingen. Detta trots ett stort antal återbud nära inpå tävlingen. I laget sprang Ivan 
Kuchmenko, Kaspar Hägler, Andreas Hall, Christoph Meier, Erik Berzell, Rasmus Thrane 
Hansen, Jens Rönnols, Mattias Millinger, Espen Weltzien och Håkon Jarvis Westergård. Vann 
gjorde IFK Göteborg. Andralaget slutade 74:a och tredjelaget fullföljde inte.  
 
I Ungdomsstafetten deltog Järla med ett lag som slutade som 195:a. Vann gjorde IK 
Hakarpspojkarna.  

Jukolakavlen/Venlakavlen 

Jukola avgjordes i år i Joensuu i finska Karelen. Damlaget inledde mycket fint och var med i 
täten på startsträckan. Efter en olycklig andrasträcka där man tappade tätkänningen slutade 
laget på 16:e plats. I laget sprang Emma Klingenberg, Sara Sjökvist, Signe Klinting och Karolin 
Ohlsson. Vann gjorde Alfta-Ösa OK. Andralaget med Krystal Neumann, Josefin Persson, Anna 
Dahlgren-Rosén och Dominique Bucher slutade på en mycket fin 49:e plats.  
 
Herrlaget slutade på 37:e plats. I laget sprang Ivan Kuchmenko, Jens Rönnols, David Bejbom, 
Andreas Hall, Erik Berzell, Mattias Millinger, Espen Weltzien där de tappade mycket tid efter 
en stor miss i slutet på förstasträckan. Andralaget blev 180:e efter att ha växlat i tätklungan 
på startsträckan. Vann gjorde IFK Göteborg.  

O-ringen 

Vid O-ringen i Arvika deltog totalt kring 40 startande löpare från Järla. Främsta placeringarna 
togs av Elsa Jansson, totaltvåa i D21 kort, samt Erik Berzell, totaltrea i H21-1. Bästa löpare i 
Elitklasserna blev Karolin Ohlsson, 8:a i D21E samt Jens Rönnols 40:e i H21E. 

  

http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=10669&organisationId=585
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=9208&groupBy=EventClass
http://results.jukola.com/tulokset/se/
http://eventor.orientering.se/Events/Show/5116
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Klubbmästare 

Lilla Natt-KM 
 D10: Märta Ahlqvist 
 H10: Gustav Netz 
 D12: Sonja Ahlqvist 
 H12: Lotus Söderlund 
 D14: Åsa Sundström 
 H14: Axel Friberger 
 

Natt-KM 
 D16: Tyra Alm 
 H16: Victor Sadarangani  
 H20: Oscar Wiberg  
 D21: Anna Dahlgren-Rosén  
 H21:  David Bejbom 
 H40: Ola Henriksson 
 D50: Gunilla Kreiss  
 H60:  Ulf Bråsjö 
 
Terräng-KM 
 D10: Magnolia Söderlund 
 H10: Linus Nyberg 
 D12: Sonja Ahlqvist 
 H12: Valter Söderblom Ruzicka 
 H14: Ivar Gentz 
 H16: Victor Sadarangani 
 D16: Anja Zugerin 
 D40: Carolina Rubensson 
 D50: Johanna Sundström 
 D21: Anna Dahlgren-Rosén  
 H21:  Oscar Björck 
 H50: Henrik Hagwall 
 H40: Vincent Costermans 
 

Lång-Km 
 D10: Mirjam Costermans
 H10: Sven Börjesson 
 D12: Sonja Ahlqvist 
 H12: Ludvig Hagwall  
 D14: Åsa Sundström  
 H16: Vincent Wipp  
 D20: Anna Knutes  
 D21: Josefin Persson  
 H21: Espen Weltzien 
 D40: Matilda Ahlqvist 
 H40: Jan Gleven 
 D50: Gunilla Kreiss
 H50: Rolf Karlsson 
 D60: Lena Jansson 
 H60: Leif Mattsson 
 H70: Lars Englund 
 
Sprint-KM 
 D12: Sonja Ahlqvist 
 H12: Ludvig Hagwall
 D14: Åsa Sundström  
 H14: Ivar Gentz 
 H16: Victor Sadarangani 
 D20: Anna Dahlgren-Rosén 
 D21: Sara Sjökvist 
 H21:  Håkon Jarvis Westergård 
 D40: Eva Hagwall 
 H40: Per Lembre  
 H50: Henrik Hagwall 
 D55: Lena Jansson 
 H55:  Ulf Bråsjö 

25-mannastafetten 

25-manna avgjordes i år i Vårsta och Järla ställde återigen upp med fyra lag (första gången 
var 2014). Samtliga 100 löpare stämplade rätt och förstalaget kom i mål på 14:e plats. 
Andralaget kom 78:a, tredjelaget 228:a och fjärdelaget 253:e av totalt 374 startande lag. 

Sverigeranking  

I slutet av 2017 hade Järla fyra rankade herrseniorer bland de 200 främsta:  
Jens Rönnols (32), Espen Weltzien (119), David Bejbom (136), Erik Berzell (166) 
 

Järlas sex damseniorer bland de 200 främst rankade är: 
Karolin Ohlsson (8), Sara Sjökvist (56), Elin Hemmyr Skantze (58), Anna Dahlgren-Rosen 
(116), Elsa Jansson (152), Stina Haraldsson (165). 
 

http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=13939&groupBy=EventClass
http://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=11710&groupBy=EventClass
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Världsranking Skog Sprint 

Håkon Jarvis Westergård 38 14 

Alain Denzler 136 95 

Christoph Meier 64 59 

Karolin Ohlsson 26 15 

Signe Klinting 72  

Emma Klingenberg 93  

 
Mountainbikeorientering 
SM i mountainbikeorientering avgjordes i Sörmland i juni. Bästa placeringen tog Anders 

Asplund i H60 som cyklade hem ett brons på sprinten. Övriga deltagare från Järla var Lars 

Englund och Jan-Erik Wiberg. 

 
Skidor 
I årets Vasaloppstävlingar var det 9 åkare som representerade klubben i de olika individuella 
skidloppen. Lasse Englund tog två SM-brons och en fjärdeplats i H70 vid veteran-SM i längd i 
Borås.  

 
Ungdomsverksamhet (2016 års siffror inom parentes) 

I januari arrangerade vi en 15-16 träff för StOF med 87 deltagare från hela 
Stockholmsdistriktet. I januari genomförde också ungdomskommittén ett miniläger med 
övernattning på Järlagården. 16 ungdomar medverkade och sprang bl a inomhusorientering 
samt träning utomhus med rävjakt och stafetter.  
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Vårsäsongen inleddes traditionellt med Måsenlägret och deltagande i Måsenstafetten. Totalt 
42 medlemmar deltog i lägret. På lördagen åkte vi ned till Nyköping och sprang individuell 
tävling. På eftermiddagen åkte vi till Boda Borg i Oxelösund. Vi delade in i grupper och 
utmanades i olika kluriga och fysiskt krävande äventyrsbanor, åt middag tillsammans och 
åkte vidare till login som i år fanns vid Studsvik. På söndagen deltog ungdomarna i 
Måsenstafetten. 
 
Under april och maj ordnade ungdomskommittén som vanligt orienteringskurs. Vuxenkursen 
hölls i år separat som en intensivkurs en helg och arrangerades av breddgruppen. Till 
ungdomskursen anmäldes 35 barn, vilka samlades vid 8 tillfällen, varav två ungdomsserie-
tävlingar. Ungdomar från orange-violett grupp engagerades som hjälpledare. Vid Tiomila i 
Göteborg ställde Järla upp med ett ungdomslag med fem deltagare. O-ringen i Arvika 
lockade 8 ungdomar. Sex Järla-ungdomar deltog på rikslägret i Idre fjäll och två på StOF:s 
läger vid Domarudden i Åkersberga.  
 

Två järlaungdomar deltog på USM och på 
USM-lägret. Petrina Costermans kom 3:a på 
USM-sprinten i Umeå i D16 och hon vann 
också Skol-SM i Långdistans, D16, för sin 
skola Bessemerskolans Skol IF. 
 
 

 
I augusti arrangerade föreningen Äventyrsveckan, ett barn- och ungdomsläger för såväl 
nybörjare som lite mer rutinerade medlemmar i ålder upp till 16 år. 18 (36) ungdomar deltog 
och huvudledare var Astrid Henriksson och Erik Nordlund. Lägret var mycket uppskattat och 
inkluderade allt från rena orienteringsövningar till gyttjig träskfotboll, roliga lekar och 
bakning.  

   
 
Ungdomsserien med två kretstävlingar i maj samt regionfinal i augusti och 
ungdomsseriefinalen i oktober samlade många löpare med som mest 56 startande Järla-
ungdomar. Efter en någorlunda bra inledning i maj, då också nybörjarkursens deltagare 
deltog, försämrades deltagandet under hösten. Järla slutade på plats 11 (15) av klubbarna i 
Stockholmsdistriktet med 4242 poäng.  
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Under året gjorde Järlas ungdomar totalt 538 (437) tävlingsstarter. Klubben hade 93 (96) 
tävlingsaktiva ungdomar under året, varav 32 (29) gjorde fler än fem starter. 
 
Under hösten genomförde vi tävlingsläger med 24 deltagande medlemmar i Daladubbeln i 
oktober med övernattning i stugor vid fina Främby udde utanför Falun. 
 
Terräng-KM genomfördes i oktober då 40 järlaungdomar startade och Lilla Natt-KM gick av 
stapeln senare i oktober i samband med ordinarie tisdagsträning. Totalt 36 startande varav 
22 i tävlingsklass. 
 
Hösten avslutades som vanligt med en ungdomsaktivitet på Järlagården som bjöd på mat, 
prisutdelning och Jeopardy-inspirerad frågesport. Alla fick pris men stoltast var kanske årets 
JBO-vinnare med Victor Sadarangani i herrar upp till 16 och Märta Ahlquist i damer upp till 
16. Dessutom premierades hela 18 nya “Järla-tävlare”, ungdomar som under året för första 
gången sprungit tävlingsklass. 
 
Efter höstlovet inleddes vintersäsongen med fortsättningskurs i OL-teknik där teori och 
praktik blandas för att förbereda ungdomarna att ta steget till gul respektive orange grupp. 
 

Resultat JBO 
Järlas Bästa Orienterare (JBO) för ungdomar vanns av Victor Sadarangani (H16) respektive 
Märta Ahlquist (D10). 
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Barnverksamhet 
Den nya barngruppen ”Kartkul och skärmskoj” 4-7 år ledd av Sofia Lauri och Elin Hemmyr 
Skantze har blivit en succé. De 25 platserna fylldes upp långt innan den första träffen. 
 

 
 

Tävlingsarrangemang 
2017 var ett intensivt år för Järla som arrangör, speciellt under maj månad. Vi introducerade 
under året också ett webbaserat funktionärsbokningssystem för våra arrangemang på 
liknande sätt som vi tidigare använt för granförsäljningen. 

Järla medeldistans  
Järla arrangerade den 6 maj en medeldistans vid Flatenbadet. Ola Henriksson var 
tävlingsledare och Moa Gustafsson var banläggare. Tävlingen lockade 1042 startande 
deltagare. Vi marknadsförde och erbjöd Motionsorientering i samarbete med 
Orienteringsförbundet, vilket gjorde att vi hade många nya löpare som ännu inte är 
klubbanslutna (totalt 55 startande). Vi hade också ett mycket väl fungerande samarbete med 
Stockholms Stad och Skarpnäcks stadsdelsnämnd när det gällde upplåtelse av mark och 
tillgång till Flatenbadet som en väldigt fin arena och inramning för arrangemanget. Efter 
uppmaning i inbjudan tog sig en stor del av deltagarna till och från tävlingen med cykel eller 
kollektivtrafik. 
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Stockholms brantaste 
För första gången arrangerade vi själva Stockholms Brantaste i Hammarbybacken den 20 
maj. Tävlingsledare var Michael Refors och huvuddelen av arrangemangsstaben utgjordes av 
löpare ur elitgruppen. Arrangemanget blev mycket lyckat, men tyvärr minskade antalet 
deltagare till cirka 700. I damklassen vann Yoie Bohlin, Sportsgym SC, på nya banrekordet 
15.26, vilket var en förbättring av det tidigare banrekordet med över en minut. Herrklassen 
vanns av Järlas egen Espen Hultgreen Weltzien på 14.33. 
 

 
 

Ungdomsserien krets och regionfinal 
Under året arrangerade föreningen både kretsomgång (23/5) och regionfinal (23/8) i 
Ungdomsserien. Kretstävlingen i maj arrangerades av ungdomskommittén i Björkhagen med 
Tomas Björelind som tävlingsledare. Regionfinalen syd arrangerades i Velamsund med Ola 
Henriksson och Leif Lundin som tävlingsledare och Anna Dahlgren-Rosen som banläggare. 
 

 
 
Bilden är från regionfinalen i Velamsund, som lockade 551 startande deltagare. 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq-8ib8_PYAhWFEywKHY8QBKcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.stockholmsbrantaste.se/blogg/page/2/&psig=AOvVaw3c92lOivs1YtvhcLwyvFLO&ust=1516996672243131
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Sicklaloppet, Lilla Sicklaloppet och Sickla Gruvlopp 

Den 17 september arrangerades den sjunde upplagan av Sicklaloppet, en 10 km löpartävling 
med start i Sickla köpcentrum och mål på Markusplatsen. Samma dag arrangerades för 
fjärde året Lilla Sicklaloppet – för barn upp till 12 år – samt tredje upplagan av Sickla 
Gruvlopp, ett 2,5 km långt motionslopp under jorden i Atlas Copcos gruvor under 
Marcusplatsen i Sickla. En stor del av klubbens medlemmar hjälpte till att göra detta till 
höstens stora löparfest för alla löpare och publik på Marcusplatsen med olika handlare, 
aktiviteter och speakergänget med träningsprofilen Annicha Sjöö i spetsen. Herrklassen 
vanns av Niklas Jonsson. Huddinge AIS. som därmed visar sig ha goda löpargener med påbrå 
från Järla. Damklassen vanns av Anna von Schenck, Hässelby SK. Tävlingsledare var Jonas 
Andersson och banchef Peter Wipp. Antalet deltagare gick ner något efter deltagarrekordet 
2016. 
 

Från varje startavgift i gruvloppet skänktes 50 kr till ”Vatten Åt Alla” och lika mycket pengar 
som kom in genom Sickla gruvlopp donerade också Atlas Copco. ”Vatten Åt Alla” är en ideell 
organisation som drivs av anställda inom Atlas Copco. Organisationens uppgift är att förse 
människor i nöd med rent dricksvatten. 

Så här fördelade sig anmälningssiffrorna (2016 års siffror inom parentes): 
Lilla Sicklaloppet:  771 st (958)  
Sickla gruvlopp:  619 st (775)  
Sicklaloppet 10 km:  823 st (1006)  
Totalt:   2213 st (2738)  
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Friska Nacka 

Friska Nacka är ett breddarrangemang som vänder sig till alla som vill motionera och komma 
ut i Nackas vackra natur. Under 2017 gav vi ut fem kartor i A4-format ut över områdena 
kring Järlagården, Hammarby Sjöstad, Älta, Orminge och Ryssbergen/Trolldalen. Samtliga 
kartor innehöll 25 kontroller. Ett drygt hundratal personer har deltagit i respektive etapp och 
35 personer tog samtliga 125 stolpar. Totalt registrerades 6600 kontrollbesök och i snitt tog 
deltagarna 86 stolpar (förra året 75). 76 personer köpte alla 5 kartorna, 45 köpte enstaka 
kartor och 19 medlemmar fick delta gratis. Ekonomiska nettot blev därmed c:a 35 tkr, bättre 
än tidigare pga Lars Nicanders insats att göra en egen registreringsrutin. Sveriges 
Pensionärsförbund i Älta har deltagit och inför 2018 planerar också pensionärsorganisationer 
i centrala Nacka, Boo/Orminge och Saltsjöbaden att vara med. 

Andra mindre arrangemang 

Vinterserien den 12 mars med TC på Järlagården med Michael Refors som tävlingsledare och 
Espen Hultgreen Weltzien som banläggare. Arrangemanget samlade 235 startande. Den 4:e 
oktober arrangerade föreningens veteraner under ledning av Jan Olov Noren Luffarligan 
med TC på Älta IP. Arrangemanget samlade 211 deltagare. 
 

Annan verksamhet 

Kartverksamheten 

Tillsammans med Skogsluffarnas OK och OK Ravinen äger vi kartan över Nackareservatet och 
Erstavik. Kartan finns även som en specialtryckt hembygdskarta med information om 
sevärdheter mm. Den säljs till allmänheten bland annat via en egen hemsida. Under 2016 
startades arbetet med att rita om kartan med nytt grundmaterial vilket fortsatte under 2017 
då området väster om Ältavägen ritades klart. Omritningen gjordes av Bertil Lundqvist och 
Fredrik Ahnlén.  
 
Vidare äger vi tillsammans med OK Ravinen kartorna över Sicklaön och Ormingeskogen.  
Kartorna över Velamsund och området norr om Gustavsberg samt Tuna-Breviksområdet på 
Värmdö ägs gemensamt med Gustavsbergs OK och OK Ravinen. Dessutom äger vi ensamma 
kartan Åva Norra. Eftersom Idrottslyftet inte längre bidrar till finansiering av framtagandet 
av lär- eller skolkartor har inga sådana tagits fram under året. 
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Kontakter med Nacka kommun 
Tillgång till mark för arrangemang är förstås av största vikt för en verksamhet som 
orientering och klubben anstränger sig för att bibehålla goda relationer med samtliga 
markägare där klubben har kartor. Under de senaste åren har relationen med Nacka 
kommuns tjänstemän avsevärt förvärrats och även inskränkt menligt på möjligheten att 
genomföra arrangemang på kommunägd mark. Exempelvis förvägrades vi under 2017 att 
arrangera vår medeldistanstävling först i Velamsund och därefter som vårt andra alternativ i 
Orminge varefter den i sent skede fick förläggas till Stockholms stads marker vid Flatenbadet 
istället. Detsamma gällde för den ungdomsserietävling som först tänktes genomföras i 
Nyckelviken men fick flyttas till Stockholms stads marker vid Björkhagen. Även höstens 
ungdomsserieregionfinal som planerades genomföras vid Tattby fick flyttas till Velamsund. 
Alla dessa förändringar orsakade förutom onödig stress för arrangemangsstaberna även 
extra utgifter om ca 30 000 kr för bland annat kart- och arrendekostnader. 
 
För att försöka råd bot på detta har föreningen under längre tid uppvaktat både tjänstemän 
samt kommunens högsta ledning inklusive kommunalråden Gerdau och Grudevall-Steen 
samt fritidsnämndens ordförande Wendt för att få tillstånd en dialog om hur framtidens 
markutnyttjande i kommunen skall se ut. Ett större möte hölls också med ordföranden i 
Natur- och trafiknämnden den 30 oktober tillsammans med bland annat ordföranden i 
Stockholms OF samt ordföranden i OK Ravinen. Förhoppningen var att under detta möte 
kunna förklara den skada kommunens agerande medför dels för Nackas orienterare men 
även hur det skadar sporten i hela Stockholmsområdet. Tyvärr förefaller kommunen i 
december 2017 fortsatt vara mycket restriktiv till att upplåta kommunalt ägd mark för 
orienteringstävlingar. Styrelsen fortsätter sina ansträngningar för att få tillstånd en 
förändring i detta. 
 
Under hösten har även en ansökan 
om att bygga en drygt 200 m hög 
tredje mast vid Orrmossen 
behandlats i Nacka kommuns Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnd. 
Föreningens styrelse lämnade i juli in 
ett yttrande där vi bestämt motsatt 
oss byggnad av denna tredje mast då 
det dels med byggnader och vägar på 
ett definitivt sätt skulle inskränka på 
orienteringsterrängen i vårt 
närområde och dels för att behovet 
av denna tredje mast skulle kunna 
täckas med hjälp av de befintliga två 
masterna. 

Kartutsnitt med den planerade tredje mastens läge. 
 

Kommunens Miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutade på sitt sammanträde i december att 
inte ge bygglov för den föreslagna tredje masten. Detta beslut kan komma att överklagas till 
Länsstyrelsen. 
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Träningar  

Järla Orienterings träningsverksamhet har under 2017 skötts av Erik Mattsson. På 
tisdagskvällarna som är föreningens huvudsakliga träningstillfälle tränar hela klubben, från 
elitlöpare till nya ungdomar och motionärer. Tisdagsträningarna har normalt utgått från 
Järlagården även om övningarna för äldre ungdomar och elitlöpare oftast har genomförts i 
områden lite längre bort från den absoluta hemmaterrängen. För det mesta har över 50 
medlemmar deltagit och ibland har så många som drygt 100 klubbmedlemmar tränat 
tillsammans. Efter träningen har det serverats gemensam soppa till deltagarna. Utöver 
tisdagsträningarna har Järla haft regelbunden träningsverksamhet under torsdagar 
(teknikträningar under barmarkssäsongen) och söndagarna (konditionsträning under 
lågsäsong). Dessutom har ett antal interna arrangemang genomförts. 

Samarbete med skolorna 

Föreningen har genom kansliets och Jens Rönnols försorg tillhandahållit 
orienteringsövningar med fasta kontroller från Järlagården för skolor under både vår och 
höst. Ett tiotal skolor använde sig av erbjudandet. 

Skidspår 

Järla anlägger och underhåller cirka 9 km skidspår i området mellan Järlagården och 
Hellasgården. Under 2017 blev nyttjandet återigen begränsat på grund av den snöfattiga 
vintern.  

Idrottslyftet 
Föreningen har under 2017 erhållit bidrag från Idrottslyftet för klubbmedlemmars 
deltagande i barn- och ungdomstränarutbildningar. 

Järlagården  

Järlagården är föreningens hjärta där mycket av klubbens verksamhet utgår ifrån. Dessutom 
är den även en inkomstkälla vid uthyrning. Under 2017 har Järlagården fortsatt varit mycket 
uthyrd. I början av året byggdes nya bastulavar i herrbastun och under året renoverades 
även resterande stolar i storstugan. 
.

 

http://www.jarla.com/wp-content/uploads/2013/01/garden.jpg
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Julgransförsäljning 

Julgranskommittén under Gustav Grandin har planerat och med hjälp av en stor mängd av 
klubbens medlemmar sålt granar från sju olika försäljningsplatser (Sickla två platser, 
Hammarby Sjöstad Järla Sjö, Ringparken, Järlagården och Henriksdal). Även om vi inte fick 
sålt så mycket som vi hade hoppats så har vi ändå fått en hygglig sammanlagd nettoförtjänst 
på totalt ca 360 000 kr, d v s i paritet med 2016.  
 
De vanliga granarna såldes lite mindre än förra året (821 nu mot 848 förra året) medan vi 
fick sålt lite mer kungsgranar (277 nu mot 261 förra året). Vi har också haft det webbaserade 
bokningssystemet som fungerat bra. Tyvärr bokade inte alla medlemmar som borde in sig, 
vilket medförde att en del medlemmar blev tvungna att göra extra insatser. Försäljningen av 
stora granar till bostadsrättsföreningar och företag gick bra och vi hade en nettoförtjänst på 
ca 100 000 kr. De stora granarna börjar att bli mer och mer viktiga för oss nu när 
försäljningen av små granar tenderar minska år från år. Transporterna fungerade hyggligt 
även det var en del problem mot slutet att få ihop folk till dessa.  
 

 
Medlemmarna Filippa och Matilda i full fart med julgransförsäljning. 

Hemsida och nyhetsbrev  

Vi har fortsatt att använda våra digitala informationskanaler hemsidan och nyhetsbrevet på 
ett effektivt sätt. Förutom klubbens hemsida finns flera andra hemsidor samt facebook-
konton och grupper, för bland annat Järla Breddgrupp, Sicklaloppet, Stockholms brantaste 
och Friska Nacka. Det går också att följa Järlas orienterare på Twitter och på Instagram.  

Anställda  

Under mars började Jens Rönnols arbeta som deltidskanslist på Järlagården. Vidare har 
föreningen fortsatt anlita Jonas Andersson på konsultarvode som projektledare för 
Sicklaloppet. 
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Samarbete med Baselland i Schweiz 

Samarbetet mellan vänklubbarna Järla Orientering och OLV Baselland har fortsatt under 
2017. Järlas Anders Holmberg som bor i Schweiz har sprungit för Baselland på tävlingar i 
Schweiz medan Kaspar Hägler, Sebastian Hägler, Christoph Meier, Noah Zbinden och Salome 
Schweizer har tävlat för Järla i Sverige. 
 

Utmärkt förening 
Klubben är sedan 2014 utsedd till Utmärkt förening av Nacka kommun. Arbetet med 
Utmärkt förening i Nacka består av sex områden: 
•föreningskunskap 
•alkohol, droger, doping 
•medvetet ledarskap 
•jämlikhet 
•säkerhet, trygghet och skadeförebyggande arbete 
•ungas delaktighet och inflytande 
 
Utmärkelsen gäller för ett år i taget och förnyas årligen. Föreningen deltar på återkommande 
uppföljningar med kommunen och SISU, där kriterierna för utmärkelsen gås igenom. I denna 
uppföljning tittar man på vad som fortfarande är aktuellt och vad föreningen kan behöva 
arbeta vidare med. 

Miljöpolicy 

Miljö- och klimatfrågor har diskuterats i olika sammanhang. Vi anger t ex som regel hur man 
tar sig med kollektivtrafik till de tävlingar vi arrangerar. Vidare är samåkning till tävlingar, 
speciellt de som ligger längre bort, alltid är en prioriterad fråga. Under 2017 beslutades om 
en ny miljöpolicy för föreningen. 

Utmärkelser 

Årets Förebild, till Nisse Nilssons minne, gick till Petrina Costermans. Åke Halls Minne 
tilldelades Tomas Björelind medan Jens Rönnols fick ta emot priset Årets Kanon.  
 
 
 
Nacka i februari 2018 
 
Fredrik Brandhorst (ordförande) 
Erik Mattsson, Ola Henriksson, Oscar Wiberg, Emil Wipp, Leif Lundin, Peter Sandström, Love 
Alm 
 
 


