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Verksamhetsberättelse för Larsmo Idrottsförening verksamhetsåret 2017 – 2018

Larsmo Idrottsförening firade 100 års jubileum och jubileumsfesten hölls 26 maj 2018 i Cronhjelm skola. I
jubileumsfesten deltog 120 inbjudna gäster. Samma dag firades också den officiella invigningen av den
nya idrottsplanen i Larsmo Idrottspark. Invigningen var en del av vårt jubileumsfirande och alla var
välkomna. I programmet ingick parad, med aktiva från Larsmo Idrottsförening och Larsmo Bollklubb, Bya
kamp. En stavhoppstävling blev den första officiella friidrottstävlingen, på de nya banorna. I samband
med jubileet gav också föreningen ut en historiebok över sina 100 år. Boken skrevs förtjänstfullt av Sonja
Finholm och har namnet Mot Framtiden. Det är med glädje vi kan säga att Larsmo IF är en pigg och aktiv
100 åring.
Idrottsarrangemangen under året har varit många och överväldigande. Föreningen arrangerade
Finlandssvenska skidmästerskap, tillsammans med samarbetsföreningen IF Brahe, Barnens Vasalopp,
Nationell skidskyttetävling, Larsmo Länken, Nationell terrängcyklings tävling Larsmo XCO och den årliga
klubbkampen för barn mellan GIF, IF Åsarna och LIF. Föreningen har fått mycket beröm för sina
arrangemang. Trotts de stora talkoinsatser som alla evenemang har krävt har också verksamheten inom
sektionerna varit aktiv.
I slutet av verksamhetsåret grundförbättrades skidskyttebanan i Idrottsparken. Tavlornas antal ökades till
25 st från tidigare 20 st. och skyddsvallarna byggdes på för att uppfylla de krav som ställs på säkerhet och
miljö.. Skidskyttesektionens aktiva tillsammans med Larsmo kommun har utformat skidskyttebanan till en
av landets bästa.
Föreningen tackar alla aktiva, ledare, tränare och talkoarbetare som för föreningen mot framtiden.

Föreningens ordförande Frej Stenman

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie Suppleant
Frej Stenman, ordförande
Annika Sjöström, sekreterare
Monica Nyfors, skidsektionen Leif Källman
Greger Sundvik, skidskytte Henning Nynäs
Siv Hellström, friidrott Karl-Erik Westö
Sara Liljekvist, orientering Susanne Semskar
Camilla Nynäs, motion Anders Östman

Nedan följer sektionernas årsberättelser

FRIIDROTTSSEKTIONEN

Friidrotten har ännu ett livligt år bakom sig. Bland höjdpunkterna 2018 finns föreningens 100-
årsjubileum, invgingen av vår nya idrottsplan, den historiska segern i den första klubbkampen
på vår nya hemmaplan och starten av en ny verksamhet för de allra yngsta.
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TRÄNINGAR

Samtliga grupper har i år tränat året om. Vinterträningarna har fortsatt enligt samma modell
som tidigare. 6–9-åringarna tränade en gång i veckan i Cronhjelmskolan och de äldre (10–13-
åringarna) hade en träning i veckan i Cronhjelmskolan plus en utomhus och en i Tellushallen. De
äldsta har haft 4–6 pass i veckan året om och här ingår Tellushallen, Botniahallen och
gymträningar.

Utomhussäsongen i Idrottsparken drog igång i början av april. Prova-påträningarna
för sammanlagt 38 stycken 4–5-åringar hölls fyra tisdagar i juni i samarbete med
kommunens fritidsbyrå. Ledare var Jenny Asplund och Liza Pajunen. Under hösten fick provapå-
gruppen en fortsättningen när friidrottssektionen i samarbete med fritidsbyrån drog igång
idrottsskoj för 4-5-åringar i Holm skola. Ledare för den nya gruppen är Alva Stenman och Julia
Virtanen.

Våra aktiva har också deltagit i träningsläger, bland annat läger inom Framtidsgrupp 1 och 2,
SFI-läger samt SUL-läger.

Årets tränarstab har bestått av Siv Hellström, Tomas Nylund, Linda Björkskog, Conny Finne,
Anders Asplund, Anders Björkskog, Jan Parkkinen, Sonja Finholm, Titti Ljung, Matias Nygård,
Sofi Liljekvist plus en rad föräldrar som hjälpt till.

TÄVLINGAR

Antalet tävlingslicenser 2018 var 84 stycken. För några av de äldre juniorerna inleddes
säsongen med halltävlingar redan i januari och för de yngre i mars när vi deltog i Tampere
Junior Indoor Games. I årets terrängcup i april deltog 81 löpare i de tre deltävlingarna som i år
löptes kring Cronhjelmskolan. Två egna serietävlingar för 7–15-åringar hölls under sommaren. I
den första hade vi 41deltagare och i den andra 43.

Vår tävlingsorganisation och den nya idrottsplanen testades på allvar den 30 augusti när Larsmo
IF stod värd för den traditionella klubbkampen mellan LIF, GIF och IF Åsarna. Hemmaföreningen
tog bland annat dubbelseger i den avslutande stafetten och vann kampen med 147 poäng, före
GIF:s 113 och IF Åsarnas 81.

Våra aktiva deltog flitigt i de två första deltävlingarna i den nationella föreningscupen och vi
kvalade in till en finalplats. Tyvärr lyckades vi inte få ihop något finallag – mest på grund av
bristen på aktiva pojkar – och var tvungna att tacka nej till finalplatsen.

De yngre har under säsongen deltagit bland annat i regiontävlingar, knattestafett-DM och
knattefinalen. De äldre juniorerna har även tävlat i individuella FM-tävlingar, stafett-FM,
SFImästerskap samt andra nationella/internationella tävlingar. Tävlingsresultaten från säsongen
2018 finns under fliken "Resultat" på larsmoif.idrott.fi.
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Här följer ett urval av resultaten:
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ÖVRIGT

Under våren gick mycket tid och energi åt till planeringen av föreningens 100-årsjubileum och
invigningen av vår nya sportplan. Festligheterna hölls lördagen den 26 maj. Dagen började med
en jubilumsfest för inbjudna gäster och sedan tog själva invigningen vid. På programmet fanns
en inmarsch tillsammans med LBK, en nationell stavtävling och en byakamp med fyra grenar
där laget från Holm tog hem segern.

Den tredje upplagan av Larsmolänken hölls den 14 juni och lockade 138 deltagare, varav 68 i
den tidlösa motionsklassen. Segrare i herrklassen på 12 kilometer blev Björn Sandler och
damklassen vanns av Tanja Holmborg.

Ärevarvet ordnades i år i den 16 augusti. Slutresultatet landade på 12399 euro. Årets bästa
samlare var Tomas Nylund med 2000 euro. På andra plats kom Kalle Westö med 1500 euro
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och trea var Alina Strömberg med 1452 euro. Friidrottens säsongsavslutning med premieringar
hölls den 30 september i Fritidsgården.

SKIDSEKTIONEN

Under året har Monica Nyfors varit fungerat som ordförande. Övriga medlemmar Leif Källman och Staffan
Liljekvist.
Vintern bjöd på god snötillgång och fina skidspår, de bästa på många år.
Samarbetet med If Brahe har fortsatt som tidigare.
Träningar
Under året har junioerna deltagit I de gemensamma träningarna med If Brahe på tisdagar och torsdagar.
Träningarna hålls både I Larsmo och Vestersundsby.  På torsdagar har “Träna tillsammans”, där barn och
föräldrar tränar tillsammans, även  lockat även larsmofamiljer.
Skidskola hölls I samarbete med If Brahe.
Tävlingar
Serieskidning
Två serieskidningar har hållits vid Idrottsparken,en I fri stil 16 januari och en I klassisk stil 30 januari.
Deltagarnantalet var 35 vid båda tillfällena
FSSM
Larsmo If och If Brahe ordnade årets Finlandssvenska mästerskap, FSSM I Larsmo 9 -11 februari.
Tävlingarna kunde ordnas I fina förhålllanden med god snötillgång, fina spår och fint väder.
Talkotimmarna innan tävlingarna var många. Antalet aktiva skidåkare under lördagens var ca 400.
Tävlingarna inleddes med sprint I fri stil på fredagen för åldersklasserna 14, 16, 18 och allmän klass.
Tidskörning inledde, därefter semifinal och final.
På lördagen var det individuella starter I klassisk stil I åldersklassserna 10 år till herrar 65 år. Tävlingarna
avrundandes med högtidlig prisutdelning I Cronhjelmskolans gymnastiksal.
På söndag skidades stafetter med många deltagande lag, speciellt i de yngsta åldersklasserna.
Resultatmässigt kan nämnas att Amanda Nyfors, Malin Källman och Sigvald Ahlgren tog silver under
lördagen och att If Brahe fick silver I damklassen I stafetten. I laget skidades larsmobördiga damerna
Annika Sjöström och Josefin Sandvik.

Barnens Vasalopp
Barnens Vasalopp ordnades traditonsenligt under fina förhållanden lördagen den 17 februari Skidglädjen
var stor bland barnen.

Resultat
Larsmobördiga junioner har tävlat aktivt under året, I lokala tävlingar, I DM och även I junior FM. I DM I
Närpes deltog Roni Sjölund, Emil Nyfors, Elsa Nyfors, Amanda Nyfors, Mico Sjölund, Annika Sjöström
och Josefin Sandvik.
Individuell medalj, brons, fick Amanda Nyfors. I stafett Emil Nyfors, brons, samt damlaget med Annika
Sjöström, Amanda Nyfors och Josefin Sandvilk.
Amanda Nyfors deltog I  junior FM I Iisalmi, placeringarna 17,20 och 13 och I Tammerfors 15 och 18.
Josefin Sandvik deltog I senior FM I Taivalkoski där hon blev 33 I sprinten.
För första gången på länge hade If Brahe med ett damlag I seniornernas FM I Taivalkoski och det var
larsmobördiga damerna Josefin Sandvik, Annika Sjöström och Amanda Nyfors som var med I laget som
slutade på 27e plats.
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SKIDSKYTTESEKTIONEN

Skidskytterna har tävlat flitigt under det gågna året i skidskytte, löpskytte, rullskidskytte och
orienteringsskytte.
En som gjort fina resuutat uner året är Rebecca Sandnäs tävlande i D14.
Här följer några plock från Rebeccas  resultat:

Seger i Lapua-cup D15
Flest FM-poang sammanlagt D14

FM skidskytte normaldistans 3 D14
masstart 5 D14
sprint 5 D14

       FM löpskytte normaldistans 1 D14
sprint 2 D14

       Rullskidskytte normaldistans  1 D15
sprint 1 D15

Övriga FM medaljörer är:
Rasmus Huhtamäki skidskytte 3 H13
Alf Vikström skidskytte 3 H65
Tommy Haglund skidskytte stafett 3 H180
Alf Vikström skidskytte stafett 3 H180
Henning Nynäs skidskytte stafett 3 H180

Henning Nynäs löpskytte normaldistans 3 H65
löpskytte sprint 2 H65

Henning Nynäs löpskytte stafett 1 H200
Alf Vikström löpskytte stafett 1 H200
Per Snellman löpskytte stafett 1 H200

Lördagen den 3.3.2018 ordnades en nationell skidskytte tävling i normaldistans vid Larsmo Idrottspark.
Deltagarantalet var ca 80 och lite lägre än tidigare år men det var på grund av andra tävlingar samtidigt
och det inte var någon Lapua-cup deltävling. För Larsmo IF tävlade 7 deltagare.

Under året har det ordnats 1 Alue-cup deltävling i skidskytte och 1 i löpskytte.

Rebecca Sandnäs vann årets klubbkanp i skidskytte före Rasmus Huhtamäki
Emil Nyfors vann årets klubbkamp i löpskytte före Henning Nynäs.
Det var samtidigt Emils tredje seger och han får behålla vandringspriset.

I början av augusti togs tavlorna bort, taket revs av LIF:s skidskyttar.

I slutet av augusti påbörjades arbetet med förstorning av skjutbanan och en höjning av skyddsvallar.
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30.10.2018 påbörjades montering av skyddstak för tavlor och tavelmonteringen.
Sjläva monteringen utfördes på 3 dagar av två män från tavelleverantören och 5 talkojobbare från LIF:s
skidskytte sektion.
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ORIENTERINGSSEKTIONEN

Skärmjakten har ordnats 22 gånger.  Tre tillfällen har ordnats i Larsmo. Den 30.5 ordnades skärmjakten
vid Larsmo sportstuga med 203 deltagare. 6.6 ordnades skärmjakten vid Fränsviken med 189 deltagare.
4.7 Eugmo med 184 deltagare.
I landsskapsstafetten i orientering kom Larsmo på en fjärde plats! För Larsmo sprang Niklas Lindell, Jonas
Wahlberg, Salla Fagerudd, Johnny Fagerholm, Tomas Lillqvist och Kim Fagerudd.
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MOTIONSSEKTIONEN

Lördagen 18.11.2017 ordnade motionssektionen en gratis bussresa över dagen till Vuokatti. 20 deltagare
fick en heldagsträning i fina skidspår.

Frejs Game ordnade för 23:e gången en skidresa till Vasaloppet 1 – 6.3.2018
Som reseledare fungerade Camilla Nynäs och chaufför Tore Liljekvist. 22 deltagare var med på resan.

16.9.2018 ordnades Ruskamarschen. Motionssektionen skötte om saftstationen vid Molnviken mellan kl.
10-15 Henning Nynäs, Carina & Thomas Lindström och Christer & Camilla Nynäs turades om att servera
saft och vatten till törstiga deltagare.

Under sommaren och hösten har 1 - 2 gemensamma rullskidpass ordnats med stor uppslutning. Senare
på hösten övergick rullskidningen till 1 mosatramppass på söndagsförmiddagar och 1 stavgångspass på
tisdagskvällarna.

13.10.2018 ordnades en ”kick-off” kväll för Vasaloppsdeltagarna 2019. Kvällen inleddes med ett
träningspass, valbart mellan rullskidor och stavgång. Kvällen avslutades med bastu och middag.

CYKELSEKTIONEN

Det andra verksamhetsåret för cykelsektionen i Larsmo IF innehöll många aktiviteter, både
för ungdomar och vuxna. Sektionens medlemmar under året var Kim Fagerudd, Joakim
Björkskog, Stefan Bredbacka, Jari Päivärinta och Peter Johansson.

Juniorträningar för 6-15 åringar arrangerades på måndagskvällar från maj till september.
Totalt 13 träningstillfällen ordnades och på deltagarlistan fanns hela 87 namn. I medeltal
deltog ca 40-50 ungdomar per träning. Ca 6-7 ledare delade på ansvaret. Svenska Yle
gjorde ett reportage om juniorträningarna som visades på Yle FEM och på Yle Arenan.
Gemensamma länkar för terrängcyklister ordnades tisdags- eller onsdagskvällar under
nästan hela året.

XCO-terrängcyklingsbanan förbättrades under sommaren, speciellt med tanke på höstens
tävlingar.

Cykelsektionen arrangerade Larsmo IF:s första nationella terrängcyklingstävling den 2:a
september på XCO-banan. Tävlingen var samtidigt finaltävling i den nationella XCO-cupen.
Segrare i herrklassen blev Aleksi Kujala, Larsmo IF och Jasmin Kansikas, CCH i
damklassen. Tyvärr blev deltagarantalet mindre än vad vi hoppats på, speciellt i de
allmänna- och veteranklasserna. Totalt 57 deltagare kom i mål.
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Larsmo IF arrangerade dessutom en deltävling i Kokkolanseudun maasto-cup vid Larsmo
idrottspark den 7.6. Totalt 80 cyklister deltog i tävlingen.

Cykelsektionen var också med på trivselkväll på Larsmo torg den 15.8, där vi hade byggt
upp en teknikbana som unga och äldre fick prova på.

Larsmo IF:s cyklister deltog aktivt i tävlingar runt om i landet under året. Dessutom deltog ett
stort antal yngre och äldre terrängcyklister i Kokkolansuedun maasto-cup som bestod av fem
deltävlingar i Karleby, Larsmo och Jakobstad från maj till september.

Tävlingsresultat 2018

XCO FM i Lieto 22.7.2018
M-12: William Sundkvist, avbröt
XCM FM i Tammerfors 16.9.2018
Herrar:
13. Aleksi Kujala
EVOC MTB, 12.5.2018, Rajamäki
Herrar:
13. Jonathan Fröjdö
22. Aleksi Kujala
Peurunka XCM-400 CC Picaro Marathon Cup 3.6.2018
Herrar (44km):
4. Marko Honkala
8. Peter Johansson
9. Kim Fagerudd
MTB Marathon Laajavuori 16.6.2018
Herrar (72 km):
33. Tord Åkerman
TahkoMTB 30.6.2018
Herrar (120 km):
8. Aleksi Kujala
105. Keijo Mehto
Damer (120 km):
6. Piia Laihorinne
Herrar (60 km):
47. Tord Åkerman
M-40:
11. Kim Fagerudd
M-45:
11. Marko Honkala
60 km, natt
3. Peter Johansson
Cycli XCO 14.7.2018 Joupiska
M-10:
1. Emil Lindgren
5. Alfons Lindgren
Nuutti Fagerudd, avbröt
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M-40:
5. Kim Fagerudd
Cycli XCM 15.7.2018 Joupiska
Herrar:
10. Aleksi Kujala
19. Tord Åkerman
M-40:
8. Marko Honkala
Syöte MTB 4.8.2018
Herrar:
10. Aleksi Kujala
23. Jonathan Fröjdö
34. Jakob Lampa
Damer:
12. Piia Laihorinne
M-40:
13. Marko Honkala
18. Peter Johansson
73. Keijo Mehto
110. Joakim Björkskog
Vierumäki XCO Etapit 12.8.2018
M-12:
2. William Sundkvist
BMX Racing Cup #4 Tampere 18.8.2018
M-7:
3. Nuutti Fagerudd
Larsmo XCO 2.9.2018
N-10:
1. Viivi Fagerudd
M-10:
1. Emil Lindgren
5. Alfons Lindgren
7. Nuutti Fagerudd
M-12:
2. William Sundkvist
M-14:
2. Noah Grön
M-16:
1. Filip Koivuniemi
M-Elite:
1. Aleksi Kujala
2. Tord Åkerman
Botnia MTB 16.9.2018
Herrar (69 km):
2. Peter Johansson
M-10:
3. Emil Lindgren
5. Alfons Lindgren
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Larsmo 8.12.2018

Frej Stenman, Ordförande Annika Sjöström, Sekreterare


