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Söndagen den 28.01.2018 
i Andra sjöterrängen 
i Nykarleby. Som 
tävlingscentrum fungerar 
området runt Stjärnhallen i 
Nykarleby centrum. Adress: 
Idrottsgränd 1-3, 66 900 
Nykarleby.

Tävlingen öppnas klockan 
10.45 och startskottet skjuts kl 
11.00. Som lokala tävlingsar-
rangörer fungerar Nykarleby 
stad och IF Minken.
Som tävlingens beskyddare 
fungerar idrottsprofilen Kaj 
Kunnas.

TÄVLINGSINFORMATION
Lagledarnas möte hålls kl. 
9.30 i Stjärnhallens Lilla Björn 
sal. Varje deltagande lag bör ha 
en utsedd lagledare.
Skidtekniksövervakare utses 
av landskapsstafettens täv-
lingsutskott. 

Juryn består av landskapssta-
fettens arbetsgrupp, tävlings-
ledare Jan Wik, tävlingens TD 
Mathias Skog samt skidå-
karnas representant. Juryns 
ordförande Heikki Haapala och 

sekreterare Susanne Kopsala.
Stafettens första reservdag är 
söndagen 11.02.2018.

Förfrågningar
Organisationskommitténs 
ordförande: Tomas Wikblom, 
050 3446529
Organisationskommitténs 
sekreterare: Tomas Wannäs, 
044 7219079
Tävlingsledare: Jan Wik, 040 
5508493
Banmästare: Johan Granlund, 
040 5069475
TD: Mathias Skog, 044 7218373

Serieindelning
1. I A-serien skidar följande 
1-lag: Haapajärvi, Kronoby, Per-
ho, Vetil, Pyhäjärvi, Nykarleby, 
Jakobstad, Kalajoki, Himango, 
Pedersöre, Ylivieska, Nivala, 
Reisjärvi, Sievi och Karleby.
2 I B-serien skidar alla övriga 
kommuners 1 lag och 2-, 3- osv. 
-lag, som anmälts till tävlingen.

Skidteknik och etapper 
med etappfärger:
1. H 10,20 km (3*3,40 km) K 
(röd)
2.  D 5,65 km (3,40 km + 2,25 

km) K (grön)
3.  H-18 5,65 km (3,40 km + 
2,25 km) K (gul)
4. H 10,20 km (3*3,40 km) K (blå)
5. D-16 3,40 km ( 3,40 km) F 
(svart)
6. H-165,65 km (3,40 km + 2,25 
km) F (lila)
7. H 10,20 km (3*3,40 km) F 
(grå)
8. H 10,20 km (3*3,40 km) F 
(orange)

Stafetten skidas i åtta (8) etap-
per fördelade enligt följande:

 ▪ 1 etapp för flickor under 16 
år (fyller högst 16 år under 
tävlingsåret) 3,40 km

 ▪ 1 etapp för flickor undre ål-
dersgräns 13 år (fyller minst 13 
år under tävlingsåret) 5,65 km

 ▪ 1 etapp för pojkar eller flickor 
under 16 år (fyller högst 16 år 
under tävlingsåret) 5,65 km

 ▪ 1 etapp för pojkar eller flickor 
under 18 år (fyller högst 18 år 
under tävlingsåret) 5,65 km

 ▪ 2 etapper för herrar eller 
damer (fyller minst 17 år under 
tävlingsåret) 10,20 km

 ▪ 2 etapper, den första och 
sista för herrar (fyller minst 17 
år under tävlingsåret) 10,20 km

 ▪ Fyra (4) etapper skidas i klas-

sisk teknik och fyra (4) etapper 
i fri teknik.

 ▪ Stafetten inleds och avslutas 
med en herretapp.

 ▪ Längs med skidspåren finns 
övervakningspunkter i enlighet 
med skidförbundets bestäm-
melser. I stafetten följes för-
utom landskapsstafettreglerna 
nationella och internationella 
skididrottsbestämmelser. Star-

tordning på basen av föregå-
ende års resultat. Starten sker 
i plogform. 

Vandringspris
I landskapsstafetten tävlas om 
följande vandringspris:
*”KESKIPOHJANMAASKÖL-
DEN” donerad av tidningen 
Keskipohjanmaa. Segrande lag 
i A-serien få behålla skölden ett 

år. Den kommun, vars lag efter 
10 år erhållit mest intecknings-
poäng får behålla skölden.
*”KESKI-POHJANMAASKÖL-
DEN” donerad av Mellersta 
Österbottens förbund. Seg-
rande lag i B-serien får behålla 
skölden ett år. Slutlig ägare till 
skölden blir den kommun vars 
lag först kommer upp till fem 
inteckningar.
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Vill du vara på plats för 
att uppleva när Zacha-
rias Topelius skjuter 
startskottet på Finlands 
största och bästa land-
skapsstafett så ska du 
söka dig till Stjärnhalls-
området söndagen den 
28 januari, kl. 11.00, för 
då smäller det!

Då kommer 47 lag från 24 
kommuner att göra upp om 
äran att stå som segrare i den 
67:e landskapsstafetten. I fjol 
var det Haapajärvi som klev 
högst upp på tronen och årets 
värdkommun Nykarleby fick 
se sig besegrade efter den ma-
kalöst långa segersviten på 16 
segrar. Nykarleby kan stolt-
sera med 37 segrare under de 
sexton åren. Dessa är presen-
terade längre fram i tidningen.

Nu står Nykarleby stad 
och IF Minken redo att återi-
gen hålla i trådarna för det 
stora arrangemang som en 
stafett av den här kalibern 
medför. Senast det begav sig 
var 1996. Ett massivt förbe-
redande arbete börjar vara 
klart och den snörika vintern 
bjuder på fina spår i enbart 
natursnö, vilket i sig är ovan-
ligt och unikt i dessa tider.                                                                                                         
Ca 200 funktionärer kommer 
att se till att din landskapssta-
fettsöndag blir en totalupple-
velse. Trafiken kommer att 
löpa smidigt genom att man 
kör på anvisade vägar och i 
rätt riktning (se karta). Stads-
borna ombeds lämna bilarna 
hemma och promenera längs 
fackelprydda gator för att ge 
utrymme åt gästerna att par-
kera. Väl på plats är det bra att 
respektera ordningsmännen 

som kommer att ha enhet-
liga västar och mössor. Det 
finns uppkörda gångstråk till 
spåren och fyra olika serve-
ringsstånd i terrängen där det 
serveras god grillkorv, kaffe 
och bulla. Våra högklassiga 
speakrar Lalle Broberg och 
Antti Koivukangas med hjälp 
av Lasses ljudtjänst ska serva 
er med bästa möjliga referat. 
De som söker sig till skogen 
kommer också att höra kom-
mentatorerna där. Nytt för i 
år är att vi har Filip Brunell 
som ”flygande reporter”. Han 
kommer se till att publiken 
också känner stämningarna 
utifrån terrängen. Stafettens 
beskyddare Kaj Kunnas har 
lovat att mingla runt bland 
både publik och aktiva, så 
var inte rädda att ta en prat-
stund med Kaj. 

Stjärnhallsområdet är väl 
komprimerat och allt finns 
nära, ypperligt för både del-
tagare och publik. Inne i Sto-
ra Björn serveras lunch och 
på menyn står det köttsoppa 
med bröd och dryck. Kaffe-
servering finns också inom-
hus. För att publiken inte ska 
missa något finns storbilds-
skärm inne i matsalen vari-
från man kan följa stafetten. 

Prisutdelningen sker inne i 
Stjärnhallens Lilla Björn och 
där kommer Kaj Kunnas att 
vara konferencier.

På tävlingsdagen hoppas 
vi på fint väder och att tem-
peraturen hålls på en behag-
lig nivå. Det kommer att cir-
kulera ca 380 tävlande runt 
spåren i många timmar och 
det är viktigt att visa hänsyn 
och utrymme för dessa. 

TexT: BarBro eriksson 

landskapsstafetten 2018

Var med när 
startskottet 
smäller

Antti Koivukangas
Jakobstadssonen är en heja-
re på att referera fotboll och 
har skapat sig ett stort namn 
i speakervärlden och tänker 
snabbare än andra pratar. 
Vad vet denne man om skid-
åkning? Kom ut och bedöm 
själv!

Lalle Broberg 
Terjärv herremannen har 
medverkat i fler landskaps-
stafetter än de flesta. Med 
hans skidkunskap, erfaren-

het och språkbegåvning blir 
landskapsstafetten en stor 
skidfest.

Filip Brunell 
Nykarlebys egen produkt har 
på kort tid hunnit referera 
flera sportevenemang. Med 
hans noggrannhet och ung-
domliga glöd kompletterar 
han de två andra perfekt.

Denna trio kommer att se 
till att Ni får en skidupple-
velse i Nykarleby!

Tomas WikBlom

Speakerteamet som leder oss igenom landskapsstafetten 

antti koivukangas lalle Broberg Filip Brunell

最爀攀愀琀 戀攀攀爀猀 昀漀爀 最爀攀愀琀 瀀攀漀瀀氀攀
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Året var 2004. Det var 
svinkallt i Kalajoki och 
hemmalaget med Marko 
Santapakka som ankare 
hörde till favoriterna. 
Men det var Nykar-
leby och Jakobstad som 
gjorde upp om segern i 
Mellersta Österbottens 
landskapsstafett.

Det finns stafetter och så 
finns det stafetter. Mellersta 
Österbottens landskapssta-
fett brukar betecknas som 
världens bästa landskaps-
stafett och det har knappast 
undgått någon att den i stor 
stil dominerats av Nykarleby 
på 2000-talet.

Men inget varar för evigt. 
Det fick Nykarlebys lag er-
fara förra vintern, då den 
segersvit som började i Sievi 
2001 bröts i Vetil 2017. Då var 
Nykarlebys fantastiska svit 
uppe i sexton raka segrar.

Där har konkurrenterna, 
med Haapajärvi i spetsen, 
någonting att bita i.

Men det var väldigt nära 

att det aldrig skulle ha blivit 
sexton segrar i rad. Riktigt, 
riktigt nära var det 2004 i Ka-
lajoki, den i mina ögon mest 
minnesvärda stafetten så här 
långt under detta unga årtu-
sende. 

Nykarleby kom till start utan 
ett av sina äss på herrsidan. 
Sam Sundberg hade valt 
Kina framför Kalajoki och 
vissa hävdade att den emi-
nente fristilsåkarens frånva-
ro gjorde att titelförsvararna 
tappade minst ett par minu-
ter i spåret.

Det gjorde att flera av kon-
kurrenterna vädrade mor-
gonluft. 

De allra flesta vädrade ändå 
bara riktigt kall luft. Det var 
nämligen svinkallt när det 
begav sig i Kalajoki på tret-
tondagen 2004. Termome-
tern visade 16 minusgrader 
vid tiden för start, men ändå 
räknade arrangörerna till 
ungefär 4000 personer på 
tävlingsplatsen.

Mats Jakobsson är en riktig stafetträv. Här med den givna ettan      på bröstet. Foto: Eva-stina KjEllman

JT skrev att Nykarleby var skäret före Jakobstad. Det var ändå en överdrift, det var på sin höjd ett halvt skär som skiljde lagen 
åt. Foto: PatriKsundqvist 

”Då 
kände 
man sig 
som en 
kung”

landsKaPsstaFEttEn 2018

Temperaturen steg också 
något under loppet tack vare 
ett lätt snöfall – och tack vare 

ankarsträckan. Där kom det 
att handla om tre lag, hem-
mafavoriten Kalajoki med Auktoriserad Deutz-Fahr återförsäljare:

H.C.Petersen Finland Oy
Peter Mattas tfn 0400-770 532

SIGGES DÄCK
Sigge tfn 0400 162 871 Vexala

Mathias tfn 040 502 1893 Nykarleby
Öppet vard. 8-17 www.siggesdack.fi

MÄRKESSERVICE

SIGGES DÄCK

Kvarnv. 21,Nkby, Mathias 040-502 1893
Vexalavägen 478, Munsala  
Sigge 0400-162 871 Öppet: Vard. 8-17
www.siggesdack.fi

GRÄSKLIPPARSERVICE

KÖR SÄKERT 
LÄNGREMOTORSÅGSSERVICE OCH RÖJSÅGAR

Hjärtligt 
välkommen!

Vi kan hålla check  

på era motorer  

och däck!

VI SERVAR ÄVEN ANDRA SNÖSKOTRAR OCH 
FYRHJULINGAR! ÄVEN STÖTDÄMPARSERVICE!

LIVSLÄNGD  
+20 000 KM

Tfn 050 591 4014
ÅSA SLANGAR

Fysioterapeut

Förlags Ab Scriptum, Vasa • 045-175 7454 • scriptum@scriptum.� •  www.scriptum.�
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ZACHARIAS TOPELIUS 
ILL. BENJAMIN FORSELL

Björken och stjärnan
8 €

18 €

barnsånger!

Sån
gdrömmar

Musik: Zsolnay Zsolt
Text: Eva Westerholm
Illustration: Tanja Aumanen
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Barnträdgårdslärare Eva Westerholm  från Nykarle -

by och pianisten/kompositören Zsolnay Zsolt  från 

Jakobstad, med ursprung i Ungern, trä�ades genom 

Nykarleby arbetarinstituts solosångkurs som elev 

och lärare 2015. Evas inlevelse och tolkning av 

musik gjorde att Zsolt föreslog att de tillsammans 

skulle skapa egen barnmusik. Detta resulterade i 30 

nya sånger för barn samlade i boken Sångdrömmar.

Sångdrömmar , en nyskriven bok för vardag och fest. 
15 sånger för sommaren, 15 sånger för hösten. 

Musiken av Zsolnay Zsolt och texterna av Eva Westerholm har skapats utgående från 
äkta känslor med inspiration från barndomens härliga tid och naturens skönhet. 

Finlands självständighet till ära bjuder vi på sången ”Finland 100 år”.

,!7IJ5C7-aafega!
ISBN 978-952-7005-

Foto: Anders Wingren Foto: Anders Wingren

Sån
gdrömmar

2017 Zsolnay Zsolt, Eva Westerholm
© 2017 Zsolnay Zsolt, Eva Westerholm

ID från NCB
All rights reserved.

Utgiven av Förlags Ab Scriptum, Finland
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ZSOLNAY ZSOLT, musik
EVA WESTERHOLM, text

TANJA AUMANEN, ill.

Sångdrömmar

23 €

TOM WILHELMS 
Det du måste göra

23 €

JANNE & JOHNNY RAMSTEDT

Stendahls syndrom
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Var är Molly Mattsson? 

Det är jultider i Jakobstad. Artonåriga Molly har försvunnit. 
Den pensionerade sjöbevakaren Håkan Stendahl, som har ett 
förhållande med Mollys mamma, söker efter henne genom 

den snöfattiga småstaden. Under sina efterforskningar träffar 
han en del ljusskygga individer och börjar nysta upp Mollys 

många hemligheter. 

Snart inser Håkan Stendahl att Mollys öde kan vara långt 
värre än han anat. 

Bröderna Ramstedts debutroman är en spännande 
berättelse om hur vardagen steg för steg förvandlas till  

en mardröm som kan sluta riktigt illa.  
Också för Stendahl själv.
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Janne och Johnny Ramstedt är födda i 
Jakobstad 1980. De bor sedan många år i 

Åbo där de arbetar som serietecknare. 

Stendahls syndrom prisbelönades i 
en kriminalromantävling arrangerad 
av Scriptum, Svensk-Österbottniska 

Samfundet, Vasabladet och  
Österbottens Tidning.

Fotograf: Freija Meurman-Ramstedt

25 €

Carina 050 304 7578
Uffe     050 512 0480✆

Backlunds Trädgård
Binderier för glädje o. sorg

Högbackavägen 23, Nykarleby
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Marko Santapakka på lag-
garna och Jakobstads Niklas 
Wiik samt Nykarlebys Mats 
Jakobsson.

Många fruktade Kalajokis 
ankarman Santapakka. Men 
han var inte lika stark som i 
fornstora dar. Den verkliga 
uppgörelsen kom i stället 
att stå mellan Mats Jakobs-
son och Niklas Wiik, mellan 
Nykarleby och Jakobstad. 
Det var en smula oväntat ef-
tersom Jakobstad året innan 
inte hade varit bättre än tolf-
te lag i A-serien.

När tätlagen i slutet av den 
åttonde och sista etappen 
skejtade in på stadionområ-
det var Jakobsson före Wiik. 
Nykarlebyankaret behöll 
initiativet på upploppet och 
med drygt hundra meter kvar 
till målet tvingades Wiik gå 
ut i eget spår i ett försök att 
passera Jakobsson.

Vid spårbytet kom han 
lite ur balans och Jakobsson 
kunde hålla undan, men det 
var snålt och hårt ända in 
över mållinjen.

Sju futtiga tiondelar skilj-
de killarna åt i mål och JT:s 
sportredaktör överdrev helt 

klart när han skrev att Ny-
karleby var skäret före Ja-
kobstad. 

Avståndet mellan ettan 
och tvåan var på sin höjd ett 
halvt eller ett snävt tredjedels 
skär.

Den som vunnit en tajt 
spurtuppgörelse i landskaps-
stafetten – och varit med om 
att bygga en 16-årig segersvit 
– minns det garanterat. Och 
det gör förstås också Jeppo-
sonen Mats Jakobsson.

– Fast man tävlat mycket, 
varit med i Vasaloppet och 
sånt, så finns Kalajokitäv-
lingen utan vidare med på 
min topptre-lista. Det spor-
rar alltid lite extra när man 
får tävla för laget, säger Ja-
kobsson.

Att vinna en spurtuppgö-
relse där differensen till sista 
räknades i tiondelar smaka-
de förstås manna. Jakobsson 

fick en och annan dunk i ryg-
gen trettondagen 2004.

– Ja, då kände man sig som 
en kung för en dag, säger Ja-
kobsson och skrattar.

I dag förvånas kanske mång-
en av att Mats Jakobsson 
avslutade stafetten på en 
sträcka som avgjordes med 
fristil. I dag är den meriterade 
Vasaloppsdeltagaren känd 
som en utpräglad klassisk 
längdåkare.

– Det var annorlunda på 
den tiden. Jag tävlade en hel 
del i skejt då.

Snart stundar det till en 
landskapsstafett i Nykarleby 
och Jakobsson har meddelat 
att han står till förfogande 
när värdstaden nominerar 
sina lag.

– Jag kommer att skida i 
något av lagen, men absolut 
inte i första laget. Det har jag 

sagt, säger Jakobsson som 
bland annat kommer att 
ladda upp med en semester-
vecka på Kanarieöarna.

Några skidpar tänker han 
dock inte gömma i kapp-
säcken.

– Men gångstavarna tar 
jag med. Det blir säkert nå-
gon tur i bergen, säger an-
karkungen som har oväntat 
varma minnen från ett kallt 
Kalajoki modell 2004.

Patrik SundqviSt

Mats Jakobsson är en riktig stafetträv. Här med den givna ettan      på bröstet. Foto: Eva-stina KjEllman
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Stafetten 2004
1) Nykarleby I 2.42.30,1 (Robert Blomqvist, Linda Söderholm, 
Philip Stråka, Peter Östman, Emilia Ek, Tobias Romar, Markus 
Nilsson, Mats Jakobsson), 2) Jakobstad 2.42.30,8, 3) Kalajoki 
2.42.35,4, 4) Ylivieska I 2.43.55,2.

BIOGAS

Västra Jeppovägen 288  
(längs med Riksväg 19) 
www.jeppobiogas.fi

Naturligtvis!
För renare  
luft & miljö

Monå Mekaniska Verkstad
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Ring: 0400 364 765

Seppos
  Data

bokföring
fakturering
deklaration

yrkesrevision
redovisning

Seppo Sjö
66970 Hirvlax

tfn: 06 788 9850
fax: 06 788 9869

Gsm: 050 523 9539

Monå Mekaniska Verkstad

➢ Reparationer, service och 

underhåll på er bil, traktor, 

fodertruck, m.m.

➢ Svets och konstruktionsarbeten

➢ Oljebehandling sommartid

Oravais Industriväg 14, 66800 ORAVAIS

Ring: 0400 364 765

Seppos
  Data

bokföring
fakturering
deklaration

yrkesrevision
redovisning

Seppo Sjö
66970 Hirvlax

tfn: 06 788 9850
fax: 06 788 9869

Gsm: 050 523 9539

Monå Mekaniska Verkstad

➢ Reparationer, service och 

underhåll på er bil, traktor, 

fodertruck, m.m.

➢ Svets och konstruktionsarbeten

➢ Oljebehandling sommartid

Oravais Industriväg 14, 66800 ORAVAIS

Ring: 0400 364 765

Seppos
  Data

bokföring
fakturering
deklaration

yrkesrevision
redovisning

Seppo Sjö
66970 Hirvlax

tfn: 06 788 9850
fax: 06 788 9869

Gsm: 050 523 9539

Monå Mekaniska Verkstad

➢ Reparationer, service och 

underhåll på er bil, traktor, 

fodertruck, m.m.

➢ Svets och konstruktionsarbeten

➢ Oljebehandling sommartid

Oravais Industriväg 14, 66800 ORAVAIS

Ring: 0400 364 765

Seppos
  Data

bokföring
fakturering
deklaration

yrkesrevision
redovisning

Seppo Sjö
66970 Hirvlax

tfn: 06 788 9850
fax: 06 788 9869

Gsm: 050 523 9539

Spasemester 2 dygn

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600  |  www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

149€/2 dygn/pers.Inkvartering i dubbelrum, frukostar,
2 x lunch eller middag från buffébordet,
1 x kaffe med dopp, 1 x gruppbehandling med 
aromatofflor & havrekudde,
fri tillgång till spabadet
och gymmet samt
inträde till dansen.

Gäller t.o.m. 3.3.2018.

Nykarleby 
Lastbils 

Central Ab

MANNERHEIM BOKEN

I BOKHANDELN NU!
Andra 

upplagan 
finns nu av 



6 torsdag 18 januari 2018landskapsstafetten 2018

Det är Allhelgona helg 
och jag har bestämt 
möte med Kaj Kunnas 
som är på jobbresa och 
samtidigt passar på 
och besöka sina svär-
föräldrar i Nykarleby.                                                
Kaj Kunnas kommer att 
vara landskapsstafettens 
beskyddare, ett av många 
uppdrag som han inte 
ville tacka nej till.

– Jag har aldrig upplevt en 
landskapsstafett på plats ti-
digare och jag har förstått att 
Mellersta Österbottens land-
skapsstafett är mycket presti-
gefylld och viktig att vinna. 
Den lär också dra mycket 
publik, så det ska bli en upp-
levelse. För mig är det viktigt 
att i egenskap av beskyddare 
kunna vara på plats. Jag vill 
mingla bland både skidåkare 
och publik, men jag vill ock-
så visa min uppskattning för 
stafetten.

Kaj Kunnas är en känd TV 
-profil som ägnat en stor del 
av sitt vuxna liv åt att referera 
idrott av olika slag. Kaj som 
är utbildad filosofie magis-
ter i engelska och litteratur, 
började som sportjournalist 
på svenska YLE 1989, för att 
2012 flytta över till motsva-
rande finska kanal.                I 
början av 2017 valde Kaj att 
säga upp sig och är numera 
freelance journalist på Dis-
covery Channel.

– Jag har räknat ut att jag 
varit sammanlagt 6450 tim-
mar i radio- och TV-sänd-
ningar. Jag ska snart få vara 
med om mitt 14:e OS och 
dessutom har jag refererat 20 
ishockey-VM.

Kaj Kunnas har ett idrotts-
intresse, inkluderat både 
kunnande och engagemang, 
utöver det vanliga. Han 
växte upp som ensambarn 
med sina föräldrar i Hög-
fors (Karkkila). Hans pappa 
var finskspråkig och mam-
man pratade svenska, vilket 

medförde att Kaj är lika bra 
på båda språken, men med 
svenska som modersmål. 
Familjen Kunnas vistades 
mycket ute i naturen när 
han var liten, men någon 
tävlingsidrott uppmuntrades 
inte av föräldrarna.

– Nej, snarare tvärtom, 
säger Kaj. Speciellt mamma 
undrade länge när jag skulle 
hitta ett riktigt arbete. Men 
jag kan inte heller minnas att 
jag inte skulle ha gillat idrott, 
jag är nog född med det in-
tresset.

För egen del har Kaj mest 
utövat bollsporter; fotboll, 
handboll, volleyboll, tennis 
och bordtennis. 

– Som junior spelade jag 
mycket handboll. I Högfors 
var det inte många som pra-
tade svenska och mamma 
tyckte jag skulle få gå i svensk 
skola, så som 10-åring flytta-
de jag till min moster i Karis 
och bodde med henne tills 
jag tog studenten. I Karis spe-
lades det mycket handboll. 
Senare blev det fotboll där 
jag spelade som högst i div. 
2. Under studietiden i Åbo 

spelade jag en hel del volley-
boll, också tillsammans med 
min fru Gerd. Numera blir 
det främst vandringar i ber-
gen och boule (petanque) på 
stranden i Almuñécar. Men 
jag har också sprungit Juko-
lakavlen i välgörenhetssyfte 
tillsammans med bl.a. Krista 
Pärmäkoski.

Med så lång tid som sport-
journalist och med så många 

timmar i olika kommen-
tatorshytter i alla världens 
hörn kan det inte var lätt att 
plocka ut speciellt minnes-
värda tillfällen och Kaj sitter 
länge tyst och funderar när 
jag ber honom om det.

– Ja-a, nog är ju de olympis-
ka spelen speciella eftersom 
de bara kommer vart fjärde 
år och därför är så prestigfyll-
da och förstås att få uppleva 

de två ishockeygulden som 
kommentator hör nog till de 
absoluta höjdpunkterna.

Inte blir det lättare när 
Kaj ska försöka plocka ut 
den bästa finska idrottaren 
genom tiderna eftersom han 
tycker att den frågan, som 
han förstås har fått många 
gånger, är omöjlig att svara 
på. En bra idrottare, utan att 
nämna några namn är den 

idrottaren som är rejäl, öp-
pen, inte fuskar och gör sitt 
bästa i alla lägen.

– Men jag förstår att du 
förväntar dig ett namn och 
då säger jag Jari Litmanen. 
Därför att han så framgångs-
rikt utövat en idrottsgren 
som är så global och utövas 
av så många överallt på hela 
jorden.

Den 24 maj 2016 föränd-

Kaj Kunnas 
– stafettens 
beskyddare

Nykarleby ligger varmt om hjärtat för Kaj Kunnas som nu ska få uppleva sin första landskapsstafett.

Tio snabba:
Bästa årstid: sommar
Favoritstad: Barcelona
Bästa kommentator: den iv-
riga, rättvisa och allmänbildade
Godaste maten: grönsaks-
soppa
Fritidsintressen: samba ca-
nasta (ett kortspel)
Reser helst till: varma, soliga 
trakter
Då trivs jag bäst: i rampljuset 
och i lugnet på villan
Oroar mig över: rasism, popu-
lism och terrorism
Vilken känd person, nu le-
vande eller död skulle du vilja 
träffa:  Jesus
Vem vinner MÖLS 28.1: Ingen 
aning, faktiskt. Det lag som 
kommer först i mål.

 

Kavanders Service Ab 
067220172 

 
 
Vi gör allt vi kan! 
Service, acku, oljor, kemikalier, tvättar, 
Veikkaus, loppis, café, grillat, hamburgare mm. 

AGCO Suomi Oy:
Mikael Strandvall, 040676 4759

glasbruket.fi

040 749 3456
Jutasv. 304, 66900 NYKARLEBY

NCA
Nykar leby Central  Antenn
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Vem vinner årets Land-
skapsstafett? Hur går det 
för Nykarleby. Vi frågade 
tjänstemän inom fritids-
sektorn i sex kommuner.

Arne Böhling:
Fritidssekreterare i Larsmo

– Jag tror att Haapajärvi 
har störst chans att vinna i 
år också. Larsmo som jag 
jobbar för kommer att ta en 
bra placering i B-serien. För 
Nykarlebys del kommer det 
nog att bli svårt att stiga upp 
på tronen igen eftersom det 
brukar vara svårt när man en 
gång fallit ner. Tyvärr kan jag 
inte vara på plats på tävlings-
dagen eftersom den dagen 
slår ihop med en speciell dag 
för mig och jag kommer att 
vara långt borta. Till mina 
uppgifter med landskapssta-
fetten hör alla förberedande 
uppgifter medan lagledning-
en handhas av Larsmo IF.

Lotta Nyqvist:
Idrottsdirektör i Karleby

– Jag tycker att det finns 
några riktigt bra lag som har 
chans att vinna. Eftersom 
Karleby inte hör till något av 
dem så drar jag hemåt och 
hoppas på Kronoby. Men tro-
ligtvis är det ändå Haapajärvi 
som är först över mållinjen.                                                                                           
Jag tror att min kommun 
Karleby åtminstone blir 
bättre än i fjol. En placering 
i mitten i A-serien skulle 
vara bra. Dessutom hop-
pas vi att skidare hittas till 
alla fem anmälda lagen från 
Karleby, Kelviå och Lochteå.                                                                                                                          
Jag förstår att det skulle sma-
ka med seger på hemmaplan 
för Nykarlebys del, men ty-
värr blir det nog något annat 
lag som får hissa sitt ankare 
i år igen. Jag kommer själv-
klart att vara på plats och 
heja fram de tävlande. Till 
min uppgift inför tävlingsda-
gen hör att dela ut nummer-
lappar till skidarna i Kokko-
las fem lag. 

Tina Nylund:
Välfärdschef i Nykarleby

– Jag tror att Kronoby eller 
Haapajärvi vinner i år. För-

hoppningsvis är Nykarleby, 
min kommun ned i tätstriden 
för hemmapubliken kommer 
att heja fram laget. Jag kom-
mer naturligtvis att vara med 
bland en av dem. Jag är in-
kopplad i olika uppgifter in-
för stafetten, sitter bl.a med i 
organisationskommittén och 
under tävlingsdagen är det 
främst prisutdelningen som 
är på min lott.

Leif Harjulin:
Idrottssekreterare i Peder-
söre

– Jag tror att Haapajärvi 

vinner men blir utmanade 
av Kronoby och Vetil. Min 
kommun Pedersöre kommer 
att stiga två placeringar och 
blir åttonde i år. Vad beträf-
far Nykarleby tror jag också 
på ett avancemang för de 
kommer att sluta trea. Jag 
kommer att vara bland pu-
bliken också i år liksom jag 
varit de senaste 34 åren. På 
1970-talet deltog jag själv tre 
gånger i Jakobstads lag och 
vi tog guld, silver och brons. 
Inför stafetten är jag delaktig 
i anmälningsprocessen, bil-
jettanskaffning och som be-

talare och på tävlingsdagen 
är jag administrativ lagledare 
(ändringar i laguppställning-
ar m.m.).

Hanna Lindholm:
Vik. fritidskoordinator i Kro-
noby

– Jag håller stenhårt på 
min kommun Kronoby och 
tror att vi kammar hem se-
gern i år. Nykarleby kommer 
att vara bland de fyra bästa 
lagen, men någon seger blir 
det inte. Jag är ännu osäker 
på om jag kan vara bland pu-
bliken, men gjort mitt jobb i 

förberedelserna och Krono-
by kommer med fyra lag som 
jag anmält.

Tove Jansson:
Idrottsdirektör i Jakobstad

– Jag tror att Nykarleby 
åter har det vinnande laget 
och min kommun Jakobstad 
blir femte lag.

Jag kommer att vara på 
plats på stafettdagen och 
inför tävlingen har jag skött 
om anmälningar och beställt 
buss åt laget. Jag är stafettens 
kontaktperson.

TexT: BArBro erIKssoN

landskapsstafetten 2018

rades livet för familjen Kun-
nas när Kaj drabbades av en 
hjärninfarkt som kom som 
en blixt från klar himmel. Att 
han överlevde den är tack 
vare många olika tillfällighe-
ter och en stor yrkesskicklig-
het på Mejlans sjukhus. 

Men livet segrade och Kaj 
anser sig nu ha två födelseda-
gar, den ena 23.3.1963 och den 
andra 24.5.2016 och hans livs-
motto efter hjärninfarkten är 
”jag lever nu och inte sen”, en 
ny insikt som kom efter in-
farkten. Därför har han inga 
framtidsplaner i detta nu, 
men steget att prova på något 
nytt blev lättare och nu som 
freelance får jobben komma 
i den takt de kommer. 

I början av året fick Kaj 
vara med om ett väldigt spe-
ciellt välgörenhetsuppdrag i 
Sydkorea. Han blev utvald 
att tillsammans med tre an-
dra finländare representera 
sitt land och uppdraget var 
att springa med OS-facklan. 
Finländarna hade fått rösta 
fram fyra organisationer som 
representerades och en av 
dessa var Yksi elämä som Kaj 
sprang för. Yksi elämä verkar 
för hjärn-, hjärt-, cancer-, 
och diabetessjuka i Finland.

Snart ska Kaj besöka Ny-
karleby för att få bevittna sin 
första landskapsstafett. Ny-
karleby ligger honom varmt 
om hjärtat eftersom han har 
sina svärföräldrar där och sin 
sommarstuga i Munsala. 

Han är väl medveten om 
att Nykarleby lyckats fostra 
många duktiga idrottare och 
att Nykarleby lyckats vinna 
stafetten 16 år i rad tror han 
beror på långa skidtraditio-
ner, många eldsjälar, ett bra 
juniorarbete med duktiga le-
dare och tränare. 

Han har själv fått vara med 
och bevittna IF Minkens ju-
niorträningar när han gjorde 
ett reportage för Sportmaga-
sinet en gång i tiden. 

På tävlingsdagen målar 
han upp en inre bild om att 
det är mycket snö, det är sol 
och några minusgrader, det 
är mycket folk, det doftar 
grillkorv och många glada 
människor hejar på skidå-
karna som kämpar hårda 
bataljer ute i spåren. Tre lag 
kommer samtidigt in på upp-
loppet och det är skidfest.

TexT: BArBro erIKssoN

Så tippar kommunerna:

Leif Harjulin Hanna Lindholm

Lotta Nyqvist Tina Nylund

Tove Jansson

Arne Böhling

66800 Oravais, tfn 385 0017
66900 Nykarleby tfn 722 0047

BAGERI
OCH

KONDITORI
www.lillkungsbageri.fi

NÄTANSLUTNA 
SOLPANELSYSTEM

Munsala tfn 0400-362 884
soren.straka@multi.fi

System 
från 1.3-30kW

BEGÄR OFFERT från 

Er egen solenergiexpert

• Även 12 V system i lager.
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Nilsson Markus 11 Eriksson Robin 8Sundberg Sam 9 Lindvall Christoffer 6 Söderholm Linda 5 Roslund Staffan 5

Nybäck Linn 3Skog Johanna 4 Söderholm Kim 3Lönnbäck Kasper 4Wik Tobias 4

Sundqvist Benjamin 3 Östman Peter 2 Romar Tobias 2 Nybäck Tobias 2

Sundberg Heidi 2 Backman Tom 1 Nyman Magnus 1 Romar Nadja 1

Slangar Belinda 1 Forsgård Elin 1 Back Cecilia 1Kronqvist Robin 1 Granlund Jonas 1 Sundqvist Josefine 1Strandvall Amanda 1 Nordström Elias 1

Lindholm Ghita 1 Ek Emilia 1Lindvall Joakim 2 Westin Ola 1

Stråka Philip 3

Julin Andrea 5Julin Staffan 5Häger Julia 5

Blomqvist Robert 10Jakobsson Mats 11

Nykarlebys 
samtliga 

stafettsegrare

Dan 0500-797606
www.varmepunkten.fi
Bölevägen 1, Smedsby

Patrik 050-5255945
www.spishuset.fi

Bölevägen 1, Smedsby

KÖP INTE SPIS UTAN ATT FRÅGA OSS!

TÄNDSTICKSFÄRDIGT! SPISAR, KAMINER,  
SKORSTENAR OCH KASSETTER TILL ÖPPNA SPISAR:  

KONTAKTA WIKS MB AB/TOBIAS PÅ TEL. 040-765 0962

Välkommen till en 

riktig specialaffär!

Ventilationsrengöring
Asbestarbeten
Fuktskadesanering
Mögelskadesanering
Inneklimat
Termografering               WWW.ASVE-SAN.FI

                                 
Rune Ollandt           0400-663826     rune@asve-san.fi                        
Mikael Westerlund  040-3583801    micki@asve-san.fi

• Ventilationsrengöring
   och injustering av luftflöden
• Asbestsanering och
   asbestkartläggningar
• Torkning av vattenskador 
   och nybyggnation
• Mögelsanering och luktsanering
• Fuktmätningar, fuktkartläggningar
   och inomhusklimat
• Termografering WWW.ASVE-SAN.Fi

info@asve-san.fi

Tom Backman 040-358 3801
Peter Öling 0400-663 826

ELINSTALLATIONER 
FIRMA K.WALLIN

Tfn 044-520 8238

Topeliusesplanaden 23, Nykarleby
Tfn 0400 158 138, 06 722 0369

www.cityflorist.fi    www.begravningsbyra.fi

NYKARLEBY 
BEGRAVNINGS-

BYRÅ

Från oss:
- fullständigt blomsterbinderi
- blommor, grönväxter, krukor

- presentartiklar - minnesfonder 
- gravlyktor och ljus - gravstenar m.m.

För Dig som uppskattar kvalité!

Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016      Totalt
 Sievi Nivala Lochteå Kalajoki Reisjärvi Alavieska Larsmo Perho Ylivieska Kelviå Pyhäjärvi Toholampi Himango Pedersöre Kannus Kronoby 

Nilsson Markus 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1     11
Jakobsson Mats    1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1   11
Blomqvist Robert 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1        10
Sundberg Sam 1 1 1  1 1 1 1 1 1              9
Eriksson Robin       1 1 1   1 1 1 1  1   8
Lindvall Christoffer         1  1  1 1 1  1   6
Söderholm Linda 1 1 1 1 1               5
Roslund Staffan   1    1    1 1 1       5
Häger Julia           1 1 1 1   1   5
Julin Staffan 1 1 1   1   1           5
Julin Andrea         1 1 1 1   1     5
Wik Tobias          1 1 1 1       4
Lönnbäck Kasper            1 1 1 1     4
Skog Johanna      1 1 1 1           4
Nybäck Linn     1  1   1          3
Söderholm Kim 1 1 1                 3
Stråka Philip  1  1 1               3
Sundqvist Benjamin              1 1  1   3
Östman Peter    1    1            2
Romar Tobias    1  1              2
Nybäck Tobias              1 1     2
Sundberg Heidi 1 1                  2
Lindvall Joakim      1  1            2
Westin Ola          1          1
Backman Tom 1                   1
Lindholm Ghita   1                 1
Ek Emilia    1                1
Nyman Magnus     1               1
Romar Nadja      1              1
Slangar Belinda        1            1
Forsgård Elin             1       1
Strandvall Amanda              1      1
Kronqvist Robin               1     1
Back Cecilia               1     1
Granlund Jonas                1    1
Sundqvist Josefine                1    1
Nordström Elias                1    1

Stafettsegrare  
2001–2016 

g det blev sexton segrar på raken med början 2001 i sievi 
fram till landskapsstafetten i kronoby för två år sedan. 
sammanlagt 37 skidåkare från nykarleby har varit med 

under dessa segrar. flest segrar (11 stycken) kan Markus 
nilsson och Mats jakobsson stoltsera med. Här är listan 
över alla 37 landskapsstafettsegrare från nykarleby.

Nykarlebys 16 segrar i följd – 37 åkare har vunnit

K-RAUTA M&T ERKINHEIMO
ALAHÄRMÄ LAPPAJÄRVI KAUHAVA
020 7619140 020 7619145 010 2356849

 

 
 

 

Sundbergs
Målningsarbete 

Öb
Sam Sundberg
050-598 3079

Permosvängen 117, Jstad 020 762 4163
Vardagar kl. 9–17, lö kl. 10–14

PÖRHÖN AUTOLIIKE OY
BILFÖRSÄLJNING JAKOBSTAD:

Olav Krook 020 762 4161 
Peter Sundholm 020 762 4162

www.porho.fi

T-Roc-modellen fr. 24 205 €

T-Roc pris med CO₂-utsläpp 117 g/km. Modellens kombinerade EU-förbrukning 5,0–5,3 l/100 km,
CO₂-utsläpp 117-134 g/km. I priset ingår leveranskostnader 600 €. Bildens bil med specialutrustning.
Bilen kan ses i vår butik, ingen provkörningsmöjlighet.

Vi gör verklighet av framtiden.

Kom och bekanta dig med bilen, som framträder med sin imponerande crossover-design
och sina otaliga möjligheter till personliga inställningar. Gör affärer nu, så får du din egen bil 
bland de första.

Välkommen  till Jakobstad tisdag 5.12.2017 kl. 9-17

Förhandsförsäljningen har börjat.T-Roc-modellen fr. 24 205 €

T-Roc pris med CO₂-utsläpp 117 g/km. Modellens kombinerade EU-förbrukning 5,0–5,3 l/100 km,
CO₂-utsläpp 117-134 g/km. I priset ingår leveranskostnader 600 €. Bildens bil med specialutrustning.
Bilen kan ses i vår butik, ingen provkörningsmöjlighet.

Nya T-Roc.
Förhandsvisas nu.

Vi gör verklighet av framtiden.

Kom och bekanta dig med bilen, som framträder med sin imponerande crossover-design
och sina otaliga möjligheter till personliga inställningar. Gör affärer nu, så får du din egen bil 
bland de första.

Välkommen  till Jakobstad tisdag 5.12.2017 kl. 9-17

Förhandsförsäljningen har börjat.

Nya T-Roc.
Förhandsvisas nu.
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Haapajärvi upprepar 
segern från förra gången, 
det är ett som är sä-
kert. Det tror i alla fall 
Reijo Alakoski, tidigare 
ordförande för Suomen 
Maastohiihto.

I Haapajärvi har man gjort 
enormt bra jobb, den bästa 
juniorverksamheten i vår 
nejd och resultaten börjar nu 
synas. De har namn som Tero 
Seppälä, Risto Uusivirta och 
Anssi Koirikivi att sätta in på 
herrsträckorna, den här trion 
river upp ett grymt försprång 
till de övriga på respektive 
etapper. 
Därtill har de Tiia Olkkonen, 
som skidar i juniorlandslaget, 
att sätta in på damsträckan 
och hyfsat bra junioråkare. 
Stafetten avgörs nu, liksom 
varje gång tidigare, på her-
retapperna. 

Det är svårt att utnämna en 
utmanare till Haapajärvi, 
förmodligen kommer det att 
vara så de närmaste åren. Det 
är mycket sannolikt att Haa-
pajärvi med sin andra seger 
startar en segerräcka, kan-

ske inte så lång som Nykar-
lebys fyra olympiader långa 
rekord-era, men en likadan 
dynasti som Pedersöre hade 
i tiderna. 

Stafetten krockar med VM 
för ungdomar i Schweiz och 
nordiska mästerskapen för 
U-18 i Vuokatti  och flera lag 
decimeras på grund av detta. 

Långloppet Marcialonga 
går av stapeln samma helg 
och därmed försvagas spe-
ciellt Jakobstadsnejdens 
lag. Haapajärvi är just nu 
så överlägset att de vinner 
även utan Olkkonen, men 
vissa lag utarmas betydligt 
då vassaste kortet försvinner 
på representationsuppdrag. 
Nivala kunde med Gum-
merus i laget ha varit med i 
tätstriderna, men så blir fallet 
nu inte. Jakobstad faller även 
bakåt pga Marcialonga. För-
stås finns det andra kommu-
ner som också förlorar ifall 
eliten är borta.

Stafetten blir ändå intres-
sant och ger härmed möjlig-
het för flera lag att överraska. 
Bakom Haapajärvis rygg 
kämpar flera lag om med-

aljplaceringar. Vilka är de 
lagen? Vetil är ett av de tuf-
fare lagen. Fastän Vetil ännu 
är lite ojämnt hör laget till de 
bättre förutsatt att de får de 
bästa åkarna till start samt att 
Kalle Lassila hunnit idka lite 
friluftsliv och inte enbart nött 
TV-sofforna. 

Laget kan t.o.m. retas med 
Haapajärvi fram till de sista 
fristilssträckorna, senast då 
rymmer Seppälä och Uusi-
virta iväg mot segern. 

Reisjärvi är också för 
ojämnt, men i bästa fall har 
laget åkare som kan tävla 
om etappsegern. Laget kan 
finnas rätt långt framme men 
har inget att göra i tätstri-
den. Kronoby är ett lag som 
garanterat siktar på topp-
placering och så blir utfallet 
då man läser slutresultaten. 

Längdskidåkarna i Ny-
karleby har legat lågt inför 
egna ortens stafett, dock tror 
jag att de fortfarande gör sig 
gällande på hemmaplan. Det 
lönar sig även att följa Py-
häjärvi som kan överraska.

Stafetten kan nu skidas i 
fina förhållanden, de bästa 
vi haft på många år. Vår egen 

stafett i Mellersta Österbot-
ten är enastående i Finland, 
i en klass för sig, på annat 
håll deltar tio, högst tjugo 
lag. Fastän det blir en del 
bortfall blir stafetten en stor 
fest för skidfolket. Senast 
då stafetten skidades i Ny-
karleby 1996 fanns 51 lag på 
startlinjen, nu 22 år senare 
torde lika många lag finnas 
på plats. Det om något berät-
tar om Landskapsstafettens 
storhet. Vi har framför oss 
Världens Största och Bästa 
Landskapsstafett, vi ses i Ny-
karleby.

Reijo AlAkoski 
reisjärvi, 7.1. 2018,    

 suomen Maastohiihto  
emeritus ordförande

Fotonot: Översättning Mikael 
Lönnbäck
Reijo Alakoski har haft inblick i 
skidkretsar under flera decen-
nier, hustrun Anne (tidigare 
Piispanen) hade framgångar på 
1970-och 80-talen, även etapp-
segrar i landskapsstafetten och 
de senaste åren har dottern 
Anni Alakoski etablerat sig i 
nationella sammanhang. Reijo Alakoski.

”Haapajärvi upprepar segern”

Blir det Haapajärvi som får jubla i Nykarleby? Det tror i alla fall förre skidbasen Reijo Alakoski.
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Söndagen 8.1. 2017 lyck-
ades Haapajärvi med det 
som ingen annan lyckats 
med under 16 år, d.v.s. 
skuffa undan Nykarleby 
från tronen som segrare i 
landskapsstafetten.

Haapajärvi nådde senast 
segrar åren 1994, 1998 och 
2000, ankaret hette då alltid 
Mika Myllylä. De som såg 
senaste stafett i Nykarleby 
1996 hade även tillfälle att 
se Myllylä, etappsegrare på 
sista sträckan, men det året 
lyckades ännu Pedersöre ta 
hem skölden. 

De som var med minns att 
Mika tog sig tid att sitta med 
vid prisutdelningen fastän 
laget slutade på sjätte plats.

Haapajärvi hade redan 
förhandstippats som segrare 
åren 2014-16, så pass namn-
starka killar hade de på gång. 
Risto Uusivirta förklarar att 
det ändå varje gång fanns en 
felande länk, någon var sjuk, 
någon hade en dålig dag, och 
såväl Tero Seppälä som Tiia 
Olkkonen saknades 2016. 
Hur var det möjligt att inget 

felade för Nykarleby under 
16 år; ingen kroknade, inga 
utåkningar, utrustningen 
höll (stavbrott dock för Mats 
Jakobsson åtminstone en 
gång), vallning fungerade 
o.s.v.?

Vid stafetten 2017 fanns bäs-
ta laget på plats. Startman-
nen Anssi Koirikivi hade be-
slutat att bättra på från tidi-
gare år då han inte hängt med 
(Christoffer). Han drog nytta 
av gott fäste och kom tillsam-
mans med Reisjärvis Jaakko 
Halonen först till växling. 

Anssi (född 1996) sysslar 
även med skidorientering 
och har där silvermedalj i 
VM 2016, klassen under 20 
år. Även Juho Salmela (född 
1997), första året på herr-
sträcka, åkte med fästvalla 
och tackade vallateamet för 
gott arbete. 

Efter de fyra första klas-
siska sträckorna hade laget 
ännu 40 sekunder till täten. 
Tiia Olkkonen på dam-
sträckan hade bra flyt och 
förde upp laget i täten. Tiia 
(född 1999) har meriter som 

Hopeasompasegrare 2015 
och finsk mästare i sprint 
(under 18 år) 2017. 

Tero Seppälä var sedan i tur 
för sjätte sträckan, han hade 
valt bort möjlighet att delta 
i världscupen i skidskytte i 
Oberhof, stafetten hade hö-
gre prioritet. De hade väntat 
på detta tillfälle att fira seger 
och Seppälä ville inte svika 
laget. 

I Oberhof hade han knap-
past haft något att fira, men 
ett annat år kanske han 
väljer annorlunda. Seppälä 
vann etappsegern och efter 
hans framfart kunde ingen 
längre hota Haapajärvi. Det 
var svår trängsel i spåret och 
största utmaningen var att 
hitta rätt spår för omkörning, 
kommenterade Seppälä. 

På sista etappen hade an-
karet Risto Uusivirta en lätt 
uppgift att föra laget i mål 
som etta, han ökade för-
språnget till tvåan, och den 
slutliga segermarginalen 
blev 2,43 minuter. Det var 
en efterlängtad seger, gänget 
hade snackat om detta redan 

en lång tid. Laget har också 
goda förutsättningar till en 
lång segerrad, Uusivirta med 
sina 25 år är äldst.

Uusivirta avser även ställa 
upp i Nykarleby, det blir hans 
15:e landskapsstafett, alla 
gånger utom första i Haa-
pajärvis första lag. Redan 
som trettonåring vann han 
Silvertrissan. I FM i Karleby 
2015 blev han dubbel guld-
medaljör, klassen under 23 
år. Civilt halvtidsjobbar han 
inom branschen. 

Företaget heter Speedy Ski 
Roller och tillverkar struk-
turredskap för skidor, en nog 
så viktig detalj inom tävlings-
skidåkning. Trots framgång-
ar har Risto inte valts med i 
landslagssammanhang, han 
tror att han varit för ojämn. 
Han har inte lyckats i viktiga 
uttagningar och han har har 
dessutom valt att klara sig 
utan individuell tränare. 

Heltidssatsning har då inte 
varit möjligt eller rimligt. Ris-
to har som mål att utvecklas 
vidare och att klara sig i FM 
sammanhang. Förra vintern 

hade han flera framgångar: 
han vann Finlandia-loppet 
och Lapponia-serien på vår-
kanten, han tog fjärde plats 
på herrarnas FM-femmil och 
i Suomen Cup stafett nådde 
Kiilat en tredje plats. 

Haapajärvi har traditioner 
inom skidåkning, samma 
familjer har tävlat i flera ge-
nerationer. Nuvarande gäng 
har haft Mika Myllylä som 
idol under sin tidiga upp-
växt. Staden och föreningen 
stöder sporten, t.ex. har de 
sparad konstsnö, och kom 
igång med skidandet tidigt 
nu i november. 

Stafettlaget firades i olika 
sammanhang, t.ex. ordnades 
en lokal idrottsgala och sti-
pendier utdelades.

Tero Seppälä, 21 år, har 
2017-18 stigit fram som etta 
bland manliga skidskyttar i 
vårt land. Säsongens hittills 
bästa världscup-placering är 
24:e i Hochfilzen. Ifjol valde 
Seppälä att åka stafett i Vetil 
framom världscup. 

Skidskytte har varit hans 
huvudgren de senaste fyra 

åren. Pappan Timo Seppälä, 
även skidskytt, deltog bl.a. i 
Lillehammer OS 1994. Tero 
gick en del av gymnasiet i 
Muonio, där fanns möjlig-
heter att träna skidskytte. I 
Haapajärvi finns inte dylika 
faciliteter. 

Sedan följde arméns idrotts-
skola i Kajana och nu stude-
rar Tero skogsbruk för andra 
året i Joensuu, Kontiolahti 
finns på 15 km avstånd. Vid 
intervjun på nyårsdagen 
finns årets landskapsstafett 
fortfarande med i planerna. 
Under närmaste tre veckor 
reser han runt med världscu-
pen, men i god tid före 28.1. 
finns han i hemsoporna. 

Han värderar landskaps-
stafetten högt och minns 
torgfirandet i Haapajärvi 
förra året. Ortsbor har igen 
vädjat och frågat om hans 
stafettdeltagande. Finland 
och Seppälä har i det när-
maste säkrat en biljett till OS 
i Pyeongchang mixed stafett, 
Tero tror i dagsläge även på 
individuell OS start.

Mikael lönnbäck

Comeback av Haapajärvi

Haapajärvis vinnarlag 2017, Seppälä tredje från höger, Uusivirta längst till höger.
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Ingen annan har vunnit så 
många landskapsstafet-
ter som Gösta Willman. 
Nej, Nykarlebys stadsdi-
rektör har ingen okänd 
skidkarriär, men faktum 
är att han hela 25 gånger 
haft sitt arbetsbord 
i en vinnarkommun, 
först Pedersöre 
sedan Nykarleby. Att 
Nykarlebys segersvit 
bröts i fjol gör dock årets 
värdskap ännu mer in-
tressant, tycker han. 

Mellan 1984 och 1996 vann 
Pedersöre Mellersta Öster-
bottens landskapsstafett alla 
år utom 1985 och 1994. Ännu 
mer dominerande har Ny-
karleby varit under 2000-ta-
let. Från segern 2001 i Sievi 
fram till fjolårets stafett i Ve-
til – där Haapajärvi tog hem 
segern – var Nykarlebys lag 
helt oslagbart. 

Parallellt med detta inled-
de Gösta Willman sin kom-
munala bana i Pedersöre 
1982, först som kommunse-
kreterare och från och med 
1996 som kommundirektör. 
2002  tillträdde han tjänsten 
som stadsdirektör i Nykar-
leby. 

De idrottsliga framgångar-
na kan han förvisso inte ta åt 
sig äran för, men lite speciellt 
är det. 

Särskilt som Mellersta 
Österbottens landskaps-
stafett är en av de stafetter i 
landet som bibehållit en livs-
kraft och lockat publik. 

– Jag brukar vara på sta-
fetterna och det är väldigt 
intressant. Den första jag var 
på var i Toholampi 1983, då 
hade jag inlett min kommu-
nala bana på hösten 1982. I 
Ylivieska 1984 vann Peder-
söre första gången och då var 
det 10 000 åskådare på plats 
och det är nog exceptionellt 
för en skidtävling. 

Själv är Gösta Willman en 
ivrig skidmotionär med hela 

åtta Vasalopp bakom sig. 
Skidåkning beskriver han 
som en perfekt motionsform 
som också är skonsammare 
än till exempel löpning. 

– Det var faktiskt på en 
landskapsstafett, jag tror det 
var 2006, som Göran Holm 
sa åt mig att jag ska komma 
med på Vasaloppet, jag tänk-
te att det är väldigt långt med 
90 kilometer, men det gick 
bra.

Själv säger han sig ta sig 
fram mer på envishet än ta-
lang i skidspåret, men intres-
set är genuint. Han är också 
en väldigt ivrig bänkidrottare 
när det gäller de flesta idrot-
ter. 

– Jag brukar säga att jag 
kan inte skaffa sportbetal-
kanaler för då skulle det bli 
att jag bara sitter och ser på 
sport, säger han skämtsamt.

Den konspiratoriskt lagda 
kunde till och med hävda 
att det kanske var Nykarle-
bys framgångar som lockade 
över den dåvarande Pedersö-
redirektören till staden, men 
det låter Gösta Willman vara 
osagt. Men tillfrågad på ett 
segerrecept i kommunerna 
har han ändå tankar om det. 

–Det är en jämnhet som 

gäller. Det räcker inte med 
en Mika Myllylä för att vinna 
stafetten. Det måste finnas 
både juniorer och seniorer. 
Det finns fyra herrsenior-
sträckor och under de år Ny-
karleby vunnit har man haft 
väldigt jämna åkare där. 

Förra årets förlust var 
alltså slutet på en 16 år lång 
segersvit. Men för att hålla 
uppe intresset för landskaps-
stafetten var det ändå bra. 
Nykarlebys dominans höll 
nämligen på att tråka ut mot-
ståndarna. 

– Som nästa års arrangör 
kändes det till och med lite 
bra att också någon annan 
fick vinna. Man kan segra 
ihjäl sig också. Man får 
egentligen inte tänka så, för 
idrotten är inte sådan och 
det finns nya juniorer som är 
med första gången. Men så 
särskilt tung förlust var det 
inte.

Till årets stafett i Nykarleby 
hoppas man på drygt 3 000 
åskådare. Några 10 000 i pu-
bliken har inte förekommit 
sedan 1980-talet. 3 000 är 
en väldigt hög publiksiffra i 
sammanhanget i dag. 

Willman hoppas särskilt 
att åskådare från de nordliga-

re kommunerna ska hitta till 
Nykarleby. Att den sydligaste 
kommunen är värd gör onek-
ligen att avstånden blir långa 
för en del. Förhoppningen är 
att också grannkommuner-
nas invånare ska passa på att 
se stafetten på nära håll.

– Det finns ju bra lag i när-
regionen också. Till exempel 
Kronoby har i många år legat 
nära toppen men inte fått in 
en fullträff. Kanske det är i år 
det blir av, säger han. 

Landskapsstafetten har 
ordnats i Nykarleby en gång 
tidigare, 1996. Att staden ar-
rangerar en idrottstävling har 
att göra med att det i det här 
fallet är kommunerna som 
tävlar mot varandra. Men 
utan IF Minkens arrangörs-
vana hade det inte gått. 

– Staden ser till att an-
läggningarna är i bra skick 
och Minken som är erfarna 
tävlingsarrangörer har tal-
kofolket som gör jobbet i 
samarbete med staden, säger 
Willman.

Och hur är det, hoppas 
stadsdirektören på en hem-
maseger?

– Jag tror vi kan ta re-
vansch, men det blir svårt, 
det finns många bra lag med.

Eva-Maria Björk

Gösta Willman 
är vinnarnas 
stadsdirektör

Fakta: 
Segrar Pedersöre: 
A-serien 1984 i Ylivieska
A-serien 1986 i Perho
A- och B-serien 1987 i Jakobstad
A- och B-serien 1988 i Himango
A-serien 1989 i Pedersöre
A-serien 1990 i Kannus
A-serien 1991 i Pyhäjärvi
A-serien 1992 i Ullava
A- och B-serien 1993 i Kronoby
A-serien 1995 i Kinnula
A-serien 1996 i Nykarleby

Segrar Nykarleby: 
A-serien 2003 i Lochteå
A- och B-serien 2004 i Kalajoki
A- och B-serien 2005 i Reisjärvi
A-serien 2006 i Alavieska
A- och B-serien 2007 i Larsmo
A- och B-serien 2008 i Perho
A- och B-serien 2009 i Ylivieska
A- och B-serien 2010 i Kelviå
A- och B-serien 2011 i Pyhäjärvi
A- och B-serien 2012 i Toholampi
A-serien 2013 i Himango
A-serien 2014 i Pedersöre
A-serien 2015 i Kannus
A-serien 2016 i Kronoby
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LANDSKAPSSTAFETTEN Nr. 67 
SÖNDAG 28.1.2018 KL. 11.00 I NYKARLEBY

Speakers:  Antti Koivukangas, Lalle Broberg, Filip Brunell
Öppningstal:  Tävlingens beskyddare Kaj Kunnas

Starter:  Zacharias Topelius

Inträde 15 €, under 16 år gratis

Arr. Nykarleby stad och IF MinkenLANDSKAPSSTAFETTEN 
MAAKUNTAVIESTI 28.1.2018    
NYKARLEBY UUSIKAARLEPYY
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Den femtionde i ordningen 
av Mellersta Österbottens 
Landskapsstafetter ord-
nades i Sievi 2001. Ingen 
kristallkula eller spåkär-
ring hade kunnat sia om 
vem som skulle komma 
att dominera stafetten i 
över ett årtionde framåt, 
det fanns inga sådana 
omen från åren innan.

Årtiondet innan hade Ny-
karlebys placeringar varit 
10-8-14-13-14-10-7-10-10-4, 
inte med någon logik kunde 
man ana att Nykarleby skulle 
komma att slå Pedersöres ti-
digare segerrad. I Sievi sågs 
en överraskande och ung-
domlig segrare.

Det var som en gubben ur 
lådan effekt, men snart stod 
det klart att ”undret i Sievi” 
visade vägen för en ny härs-
kare, en enväldig och bestå-
ende sådan.

Nykarleby kom med buller 
och brak, med ungdomens 
iver och med ett jämnt lag. 
Alla åtta länkar höll. Flera 
av de unga skidarna överras-
kade sig själva. Mer behöv-
des inte. Slutresultatet var en 
ståtlig seger.

Det var en seger för ung-
domen, den äldsta i laget var 
ankaret Sam Sundberg, då 21 
år. Den yngsta, sjätte etap-
pens åkare Linda Söderholm 
var bara 13 år. Nykarlebys 
serviceteam gnuggade med 
förtjusning sina händer i 
väntan på ankarets målgång, 
lagets framtid stod ljus.

Han som plomberade sta-
fetten, Sam Sundberg, fick 
vid målgång ett bejublat 
mottagande. Det unga anka-
ret slängdes högt och ståtligt 
i luften i det traditionella fi-
randet. Väl tillbaka på mar-
ken tackade Sundberg hela 
lagets insats.

– Jämnheten var avgöran-
de. Varje bit föll på plats, se-
gern känns smaskig, gladde 
sig Sundberg.

Det var ett jämnt och bra 
lag. På de två första etapperna 
hade täten hunnit en bit läng-
re, men Kim Söderholm och 
Tom Backman skötte sin del, 
Nykarleby hade kontroll över 
läget. På dametappen lyfte 

Heidi Sundberg laget i ome-
delbar närhet av täten. Med 
byte till fristil på femte etap-
pen kom Nykarleby sedan att 
behålla ledningen till slut.

Markus Nilssons skate på 
femte sträckan gav laget en 
och en halv minuts ledning. 

På följande sträcka ökade 
Linda Söderholm ledningen 
med en minut. På sjunde 
sträckan (18 åringar) kunde 
den 15 årige Staffan Julin 
bädda fram ett betryggat för-
språng inför ankarsträckan.

Sam Sundberg hade då en 

marginal på tre minuter före 
Ylivieskas Hannu Oja och 
Pedersöres Tage Ray. Janne 
Ojala från Kalajoki for ut en 
halv minut senare och tids-
marginalen till Haapajärvis 
Mika Myllylä var 5:40.

– Förstås kändes det ner-

vöst från start fastän för-
språnget var stort. Tanken 
var att skida i eget tempo, jag 
fick hela tiden mellantider 
från publiken. Kämpaglödet 
ökade då jag hörde att de 
värsta konkurrenterna inte 
knappade in,  berättade en 

leende Sundberg i målfållan 
omringad av gratulanter.

Sundberg hade räknat 
med Haapajärvi eller Kala-
joki som förhandsfavoriter. 
Nykarleby hade medalj som 
mål, den första för staden i 
stafetthistorien. En målsätt-

Som gubben ur lådan i Sievi 2001 – starten på dynastin

Vinnarlaget i Reisjärvi 2005, från vänster: Sam Sundberg, Philip Stråka, Linda Söderholm, Mats Jakobsson, Linn Nybäck, Markus Nilsson, Magnus Nyman, 
Robert Blomqvist. foto: roger Back.
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Som gubben ur lådan i Sievi 2001 – starten på dynastin

ning som överträffades med 
hög ränta.

Heidi Sundberg, som på 
tredje etappen lyfte laget 
med i tätstriden, höll med 
sin äldre bror Sam om fram-
gångsreceptet.

– Vi hade stafettens jäm-

naste lag. Vi trodde på för-
hand att vi har chans till 
medalj, alla åkare hade ut-
vecklats positivt under det 
senaste året, ifjol i Karleby 
var vi fjärde, berättade Hei-
di, uttagen i finska ungdoms-
landslaget. Segern smakar 

bra, en fin stafett och härligt 
att vinna inför en sådan entu-
siastisk storpublik.

Nykarlebylaget hade inte 
före start spekulerat i hur 
stort försprång Sam Sund-
berg behövde före Haapajär-
vis Mika Myllylä. 

– Det gick inte att beräkna 
på förhand. Mika är en så-
dan suverän skidåkare, det 
går inte att jämföra honom 
med någon annan här, en he-
drande kommentar av Heidi 
Sundberg om konkurrentens 
ankare.

– Möjligen hade jag klarat 
mig med ca tre minuter till 
godo, gissade Sam Sundberg.

Redan under den sista 
sträckan fick lagledaren Jo-
han Willman motta gratula-
tioner och ge sin förklaring 
till den överlägsna showen.

– Segern är resultatet av 
flera års, kanske tio års arbe-
te. Minkens skidsektion har 
länge gjort ett bra ungdoms-
arbete. Sponsorer har hjälpt 
ekonomiskt och flera famil-
jer finns med och stöttar. Allt 
detta har bidragit och det här 
var en arbetsseger, gladde sig 
Willman. Segern var en viss 
överraskning.

– Vi kom hit för att käm-
pa om placeringarna 2-5, vi 
tänkte att något annat lag 
ännu i år far i väg med segern, 
sade Willman, men gott så.

I början av stafetten an-
gav Ylivieska takten. Tero 
Similä och Ville Lehtosaari 
höll täten. I topp efter tredje 
etappen fanns överraskande 
B-seriens Larsmo med Malin 
Källman. Pedersöre med Leif 
Ena befann sig i täten efter 
avslutande fjärde klassiska 
sträckan. Robert Blomqvist 
kom till växling som tvåa 
blott åtta sekunder senare. 
Efter Markus Nilssons femte 
etapp behöll Nykarleby led-
ningen

De övriga medaljplace-
ringarna avgjordes på sista 
etappen. Hannu Oja från Ka-
lajoki, som gick ut som tvåa, 

lyckades dra ifrån Pedersöres 
snabbe Tage Ray, bakifrån 
närmade sig Janne Ojala från 
Kalajoki. Mika Myllyläs cha-
se startade något löst, men 
på andra varvet hittade han 
turboskruven och plockade 
upp envar förutom Nykarle-
bys Sundberg.

– Kanske tre minuters för-
språng hade jag klarat av att 
hämta upp. Nykarlebys seger 
är en stor överraskning för 
mig. Ett jämnt och ungt lag 
gjorde ett fint jobb, grattade 
Myllylä.

Ylivieska var tredje lag före 
Kalajoki. Pedersöre var fem-
te och Kuisma Taipale förde 
upp Vetil till sjätte plats. B-
serien vanns av Kronobys 
andra lag före Vetils andra 
lag. Reisjärvi som kom trea 
i B-serien fick stiga till A-
serien istället för Kaustby.

A-serien:
1. Nykarleby  2.58.42 (Kim 
Söderholm, Tom Backman, 
Heidi Sundberg, Robert Blom-
qvist, Markus Nilsson, Linda 
Söderholm, Staffan Julin, Sam 
Sundberg)
2. Haapajärvi  3.01.33
3. Ylivieska  3.01.36
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Den första officiella 
Mellersta Österbottens 
Landskapsstafett gick av 
stapeln i Kannus 1952, 
då deltog 15 lag av vilka 
fem i A-serien och tio i 
B-serien. Sakkännare har 
uttryckt att vår stafett är 
landets, t.o.m. världens 
bästa i sitt slag.

Redan på 1920-30-talet skida-
des stafetter mellan skydds-
kårer på olika orter och dessa 
kan anses som förlagor till 
MÖ landskapsstafett. Norra 
Savolax har haft motsvaran-
de stafett mellan föreningar 
sedan tidigt 1900-tal.

Framgångskonceptet på 
1950-talet var att samla skid-
löpare och kommuner i land-
skapet och få till stånd en ge-
mensam angelägenhet obe-
roende av förbund (SVUL / 
AIF) och språk och där kom 
man att lyckas.

Terjärv och Nedervetil 
kom med som första svensk-
språkiga kommuner 1953. 
Terjärv imponerade med 
sjätte bästa tid och steg då di-
rekt till A-serien. Följande år 
blev Terjärv trea efter Halso 
och Vetil. De första stafetter-
na skidades längs landsvägar.

Eva Hög från Gamlakarleby 
var med de första damerna att 
delta i stafetten som då inte 
hade damsträckor, staden 
uppnådde fyra segrar under 
åren 1958–1964, och i laget 
figurerade Tepsell, Bränn-
ström m.fl. Pedersöre kom 
med 1958 och ortens skidare 
hade så bra rykte att laget 
direkt placerades i A-serien. 
Nina Wärn (senare Holmén) 
har skidat stafett för Esse 
1969 och 1970. Vetil firade 
stora framgångar i slutet av 
1960-talet, Hannu Taipale 
(OS brons Grenoble 1968, 

VM silver Oslo 1966) var den 
tidens dominant. Olympiska 
mästaren i Innsbruck (1976) 
Helena Takalo (Kivioja) har 
ett svårslaget rekord, mel-
lan åren 1965–1982 vann hon 
hela 17 etappsegrar. 

Enligt statistik från 2007 
delade Mika Myllylä och Ku-
isma Taipale rekordet i antal 
etappsegrar, vardera med 14 
skedar. Andra kända skidå-
kare i resultatlistor under 70- 
och 80-talen är bl.a. Heikki 
Torvi (Himanka), Anne Piis-
panen ochTero Similä.

1962 kom damsträckan 
(3–4 km) med i bilden, i öv-
rigt fanns fem herrsträckor 
(10–15 km), pojksträckor för 
15–16 respektive 17–18-åring-
ar. Stafettetappen för flickor 
under 16 år togs med fr.o.m. 
1991. 

Fria stilens (skating)  
frammarsch under 1980-ta-
let syntes även i dessa sam-
manhang, t.ex. i Kälviä 1985 
förbjöds skating på start- och 
målområde. 1988 fanns krav 
på klassisk stil enbart på 
startsträckan. Sedan 90-talet 
har såväl klassisk som fristil 
vardera haft fyra sträckor 
och arrangören får definiera 
hur dessa fördelas.

Det talas om klimatför-
ändringar, men också tidi-
gare har det funnits snöbrist 
kring trettondagen. Reisjärvi 
lyckades 1982 arrangera sin 
stafett först på tredje försö-
ket. Efter diskussioner be-
stämdes ändå att bibehålla 
det tradionellt förankrade 
stafettdatumet 6.1.

Jakobstad lyste med seger 
1975, med en Munsalabo som 
ankare, Kronoby var tvåa. För 
Jakobstad skidade Jussi Spå-
ris, Arvi Rättyä, Birgit Emet, 
Jens Emet, Christer Holm-
backa, Leif Harjulin, Rune 

Nyman och Yngve Nysten. I 
Kronobylaget fanns Christer 
Forsberg, Greger Höglund, 
Ingvor Viiperi, Bengt-Anders 
Högnabba, Gösta Grankull, 
Jens Sjölind, Lars Lillkåla 
och Yngve Gistö.

Pedersöres framgångar 
med 11 segrar 1984, 1986–
1993 och 1995–1996 kan inte 
förbigås här. Det var Haapaj-
ärvi med Mika Myllylä som 
ankare som spräckte seger-
raden 1994. 

Framgångarna grundades 
i elljusspåret i Lappfors och 
där fanns eldsjälar i bak-
grunden. Den fantastiska 
kvartetten Johan Lind, Tage 
Ray, Leif och Lena Hägg-
man fanns med nästan vid 
samtliga segrar, Lena, Leif 
och Tage med 10 var. Bevis 
på Pedersöres bredd under 
denna period var därtill ett 
antal segrar för andra laget i 
B-serien.

Nykarleby deltog första 
gången 1976 i Karleby och 
belade en trettonde plats i 
B-serien. I första laget ski-
dade då Göran Andersson, 
Gunilla Björklund, Yngve 
Nysten (etapptrea), Kaj Fin-
ne, Yngve Wikblom, Greger 
Nybäck, Henrik Nylund och 
Karl-H Blomqvist. 

Stadens bästa placering 
före 2000-talet var en femte 
plats 1988, i laget skidade 
Peter Åkerman, Monica 
Salo, Patrik Flen, Leif Eriks-
son, Peter Sjöblom, Glenn 
Jakobsson (etapptvåa ef-
ter Mika Myllylä), Thomas 
Wikblom och Mats Slangar 
(etapptvåa efter Johan Lind).

Mikael lönnbäck

Källor: Keski-Pohjanmaan 
maakuntaviesti 1952-1970, 
1971-1991 och Rajatonta rie-
mua 1952-2007.

En stafett med långa anor

Yngve nysten hann representera både Jakobstad och nykarleby under 1970-talet
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Vi vet ju alla att redan Gustav 
Wasa skidade och helt säkert 
gjorde man det för väldigt 
länge sedan också här i Öst-
erbotten. Bor vi i norr så bor 
vi! Skidor och släde var nöd-
vändiga liksom de präktiga 
snöskorna för att kunna ta 
sig fram i våra djupa skogar. 
De var viktiga för arbetet – 
fritid fanns inte ens. Men i 
takt med att mänskors arbete 
inte längre krävde all tid och 
arbetets natur inte längre gav 
den motion som en kropp 
kunde klara av, stod vi inför 
det vi idag kunde kalla ett 
i-landsproblem. Då som nu 
har österbottningen inte sut-
tit och väntat på att någon 
annan skall hitta på vettig 
sysselsättning. Kreativiteten 
och goda ledare, då som nu, 
har alltid get resultat. 

I Topelius barndom vet vi 
genom hans texter att skidor, 
skridskor och kälkar fanns 
i barnens vardag och  i på 
1870-talet, skriver bankdi-
rektör Einar Hedström om 
sin barn- och ungdomstid i 
Nykarleby: Kälke, skidor och 
skridskor hörde under mina 
uppväxtår liksom i våra da-
gar till varje normal pojkes 
vinterutrustning. Utan dem 
hade man väl knappast kun-
nat tänka sig livet!

Skidorna i staden före 
1890-talet var grova, breda 
plankor som fiskaren Frans 
Lassander tillverkade åt 
nykarlebyborna till ett pris 
av 40 penni. Då han höjde 
priset blev det ett ramaskri i 
staden. Det som skilde skidor 
från vanliga breda och tjocka 
plankor var den halvrunda 
rännan undertill samt nosen 
något uppåtböjd. De yngre 
pojkarna brukade fästa ett 
snöre vid vardera näbben, 
snöret höll de sedan i hän-
derna när man tuffa som bara 
den åkte ner för någon backe 
mot älven.

Skidor och nöjen innebar 
till en början bara att åka i de 
backar som fanns längs älven 
och så naturligtvis vårt ”eget 
fjäll” Kackorduntin (kack-
orre = lommen). 

När sedan några pojkar 
började komma hem på 
skollov från gymnasiet i Vasa 
eller i Uleåborg och stolta 
kunde visa upp skidor av 
helt annan modell, Kajana-
skidan, Övertorneåskidan 
och slutligen  Haapavesiski-
dan, riktigt kände man att nu 
fanns det också nya möjlig-
heter för en ungdomen från 
Nyykaabi. En del pojkar 
kunde inte tro sina ögon då 
de såg Einar Hedström kom-

ma skidande längs Juthasvä-
gen mot Brostugan. Den för-
sta längdåkningen fanns ute 
på isen på Andra sjön, cirka 
2 kilometer lång. Banan gick 
ut mot Bådan. 

Ute i byarna runt staden 
skidade man naturligtvis än 
mer. De nya folkskolorna 
som hade grundats tog upp 
gymnastik och idrott. Hade 
skolan en lärare som intres-
serade sig för idrott så fanns 
det snabbt också unga ef-
terföljare. Enligt Munsala 
sockens historia så fostrades 
i Vexala ett skidlöpargarde 
inom byns gynmnastik och 
idrottsklubb (grundad 1915). 
Många av de första skidlö-
parna som verkligen också 
tävlade på nationell nivå 
vann fina placeringar Väl 
känd är väl berättelsen om 
hur en av pojkarna Hen-
riksnäs skidade över isen 
till Andra sjön och därifrån 
till Kovjoki för att med natt-
tåget kunna ta sig till finska 
mästerskapen.... skidade och 
vann.... tog tåget hem och 
från Kovjoki sedan skidande 
hem för att följande dag vara 
på jobb hemma på gården. 

Nykarleby hade naturligt-
vis en fördel i att på den egna 
orten ha Nykarleby Semina-
rium och fick för bl.a. idrot-

ten många duktiga ledare 
bland de unga seminarister-
na och blivande lärarna. 

Den första skidtävlingen 
som nämns i Seminariets 
matrikel är en skidtävling , 
den 8 april 1916,  vid övnings-
skolan dvs Normen, 45 gos-
sar och flickor deltog. I täv-
lingar av på olika nivå deltog 
ofta seminarister i hembyns 
lag. Många fina priser erhölls 
då som nu.  1948 vann Bir-
ger Flén för tredje året i rad 
”Hemförlovningspriset” i en 
tävling som nästan var en  
början till en landskapssta-
fett.Då  deltog sju kommuner 
i spåret.

I alla skolor i vårt land 
har sånger om vintersport 
sjungits i snart 150 år. Sånger 
skrivna av jubilaren år 2018, 
Zacharias Topelius. Sagor 
och berättelser där vinter och 
snö dykt upp.

Skidor, skridskor och käl-
kar...... Tror Topelius skulle 
vara stolt att se med vilken 
iver man tillsammans ställer 
upp för att ordna tävlingar, 
ordna träningsmöjligheter 
och se hur mängden spark-
stöttingar inte har minskat i 
vår stad.  Se och känna vil-
ken glädje också  denna års-
tid kan bjuda oss på.

Bo Kronqvist

Från Topelius till våra dagar

Nejdens 
  Thule
    specialist
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Amanda Strandvall och 
Benjamin Sundqvist har 
skidat sedan de var små. 
IF Minken har alltid varit 
deras förening. Idag går 
båda i idrottsgymnasiet 
i Vörå vid nya Campus 
Norrvalla.

– Idrott har alltid varit en stor 
del av mitt liv, säger Amanda, 
och jag kommer säkert att 
skida hela livet. I nåt skede 

borde jag välja mellan skid-
åkning och orientering, men 
grenarna stöder varandra 
och tävlingssäsongen är oli-
ka tider på året.

– Jag visste redan i lågsta-
diet att jag skulle gå i idrotts-
gymnasium, säger Benjamin. 
Då jag var yngre körde vi hela 
vägen från Vexala till Vörå 
för att träna. I Vörå finns den 
absolut bästa skidterrängen 
här i trakten. 

Både Amanda och Benja-
min är nöjda över att kunna 
satsa fullt på både studier och 
skidåkning Amanda, som är 
ett år yngre, inleder skriv-
ningarna i vår. Benjamin är 
abiturient och går sista ter-
minen i gymnasiet. De tycker 
att det går utmärkt att kombi-
nera träningen med studier. 

– Man sparar tid då man 
bor på internatet, påpekar 
Amanda. Skidspåren och 

den nya rullskidbanan lig-
ger alldeles i närheten. Det 
tar tre minuter att gå dit. Allt 
är färdigt planerat och vi har 
tränarna med hela tiden.

Benjamin framhåller hur 
viktigt det är att få träna till-
sammans med andra och ha 
träningarna inplanerade i 
skolschemat. Idrotten ingår 
i läroplan. 

– Det ger motivation att 

träna med andra och ha an-
dra att jämföra sig med. Som 
skidåkare är man ofta borta 
från skolan på vintern på 
grund av tävlingar och läger. 
I ett idrottsgymnasium finns 
förståelse för det och man får 
frihet under ansvar och skol-
uppgifter via nätet. Den flexi-
biliteten har betytt mycket.

Vinterns FM-tävlingar är 
viktiga. Säsongens huvudmål 
kommer att vara FM-tävling-

arna i Tammerfors  i mars. 
Innan dess går Suomi Cup av 
stapeln i bekant vöråterräng. 
Både Amanda och Benjamin 
kommer att finnas på plats.  
Vad Amanda och Benjamin 
ska studera efter gymnasiet 
är ännu öppet, men att de vill 
fortsätta att utvecklas som 
idrottare och pröva hur långt 
det bär är båda säkra på!

TexT och foTo:  
Pia hildén

Skidåkning och studentskrivningar 

i höstas tränade amanda Strandvall ofta på den nya rullskidbanan i Vörå.Bland de tio bästa i junior-fM är målet för Benjamin Sundqvist.

Nykarleby Apotek
Sollefteågatan 8, Nykarleby 
tel 06-722 0009, 050 577 3433

B6

multivita.�

FRISK
NY SMAK!

lime-citron

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

12
/2

01
6

Ytterligare information tfn 010 426 2928 vardagar kl. 8–16.

12,50€

Erbjudandet i kraft till 31.1.2018.

norm. 15,58€

 
  Vi är en fullt utrustad 

modern verkstad som utför 
- bil- och traktorreparationer 

- service och besiktningsarbeten 
- avgastester (bensin, diesel, OBD) 

- felsökning med testutrustning 
- AC-service 

- svetsarbeten 
- pressning av hydraulslangar 

- däckförsäljning och -byten m.m. 

Monå Mekaniska Verkstad Kb 
Oravais industriväg 14 

tel. 0400 364765 
 

Vi är en fullt utrustad modern 
verkstad som utför  

- bil- och traktorreparationer  
- service och besiktningsarbeten  

- avgastester (bensin, diesel, OBD)  
- felsökning med testutrustning  

- AC-service  
- svetsarbeten  

- pressning av hydraulslangar  
- däckförsäljning och -byten m.m. 

Monå Mekaniska Verkstad Kb 
Oravais industriväg 14 

tel. 0400 364765

Eric Storvall
Endurance Ab

• TYKY-dag 
• CAP-dag i arbethälsa 

• Träningsprogram 
• Ledda träningar

www.ericstorvall.com
040 7560 468

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

Ring 7220411 Soita

JÄRN-RAUTA

NÄR NI 
BYGGER ELLER  

RENOVERAR
Byggnadsmaterial 

förmånligt
från oss!

TEL. 06 3575800
KULLA

PASSA PÅ OCH 
FÖR IN ERA 

CYKLAR OCH 
MASKINER I
GOD TID FÖRE
VÅRKAOSET 

UTBRYTER PÅ 
SERVICESIDAN!
VÄLKOMMEN!

SPORT & 
MASKIN JOHAN
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www.alholmenskraft.com

䘀漀砀䌀爀愀昀琀
眀眀眀⸀昀漀砀挀爀愀昀琀⸀ǻ

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Tel. 040-529 2106
info@kovjokisnickeri.fi
www.kovjokisnickeri.fi

För renoveringar och nybyggen

- även icke standardmått
- ytterdörrar och
  balkongdörrar
- garagedörrar och 
 mellandörrar
- försäljning av 
  värmeglas
  och fönster
- färdigt monterade
- övriga snickeriarbeten

PUUSTELLI VASA
STORALÅNGGATAN 46 

TEL. 010 277 7340

Ingves & Svanbäck är Österbottens största  
privatägda resebolag. Dagligen reser det cirka  
2000 personer i våra Ingsva- och Haldin & Rose  

-bussar både lokalt och i Europa.

         www.ingsva.fi | tfn 020 781 5360

Kontakta oss om du vill resa!

Koneurakointi 
Sam-Kos OyF:ma Rolf Kula

 Livlinan Ab 
Fyseoterapi 

Klassisk massage 
Voicemassage 
Käkbehandling 

Cambridge viktcoaching 
Ann-Sofie Östman 
Tel. 050 5217 358 

Tfn
0400 241 319

Vid 
virkesaffärer

JEPPO  
SKOGS- 

ANDELSLAG

0400 265 424

Clean Chip Ab

ERP | CRM | BI
www.ecraft.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ecraft-landskappen-mainos-2018.pdf   1   9.1.2018   15.29.44

Svårt  
att sova?

Vi jobbar via avslappning, 
andningsövningar och 
kroppskännedom.

Du som känner 
dej trött och 
stressad, kom 
och träffa vår 
fysioterapeut!

Tidsbeställning:  
tfn 044 788 3723,  
ostanlid@folkhalsan.fi 

         
 SNABB

      O
CH ENKEL

     RENGÖRNING!

Badrumsvattenlås

Finns hos välsorterade VVS-affärer.

SÄLJER &  
LEVERERAR

Tfn 050 505 3536

• DRÄNERINGSGRUS
• SAND
• KROSS • MM.MM

www.frostdahl.fi www.nykarlebybostader.fi

VÄLKOMMEN
HEM!
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www.eurmark.fi 

PERFORMANCE COUNTS! 

www.facebook.com/Kaiser.EurMark/ 

KORSNÄS Strandvägen 4131 
& 2827700

NYKARLEBY Frillmossavägen 2  
& 7817450 

GIPSSKIVOR
i lager!

FRÅGA 
OFFERT PÅ
TRÄVIRKE!

www.ostrocenter.fi

BYGGPROJEKT PÅ GÅNG?

ISOLERINGS-
MATERIAL

I LAGER!

Vasa • Karleby

HÖGKLASSIG  
VÅRD SMIDIGT  
OCH SNABBT
Nu är det ett bra tillfälle att sköta 
hälsan. Välj din egen specialist och 
boka tid på numret 010 4140 100* 
eller på adressen mehilainen.fi

* 0.08€/samtal + 0.17€/min från fast telefonnätverk eller mobiltelefon

jnt fiber
För dagens och 
Framtidens behov

Internet  |  Kabel-TV  |  IPTV  |  Telefoni

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.
Alholmsgatan 3  |  Jakobstad  |  Tel. 06 786 8210  |  fiberteam@jnt.fi  |  www.jnt.fi

Ove Strand tel. 010 76 84571

Kjell Hästbacka tel. 010 76 84704

Detta är den nya 5R-seriens traktor 
En traktor som är fulladdad med Premium-egenskaper. Stark 
och smidig. En traktor för alla arbeten som behöver göras, och 
för allt du drömt om att göra. Nu kan den beställas.

Ta kontakt med närmaste Hankkija 
maskinförsäljare och fråga mera.

NYA  5R
KUNG I 
KOMPAKTHET

KVALITETSMASKINER FRÅN HANKKIJA

OSLAGBART 
PRIS-KVALITETSFÖRHÅLLANDE
• Enkel men eff ektiv hydraulik
•  Kompakt förbränningsmotor, hydraulisk parkeringsbroms 
• Teleskopbom som standard
• Alla hyttalternativ tillgängliga
• Dubbelhast. Avant 530: körhastighet upp till 19 km/h

Avant 530
Pris från

25 965,-
(moms 0 %)

Nyhet!

Kokkola/Karleby,
 Port Tower

Pietarsaari/
Jakobstad

Uusikaarlepyy/
Nykarleby

Kannus

Toholampi

Tunkkari

Teerijävi/Terjärv

Kruunupyy/Kronoby

Kokkola/
Karleby

Kokkola/Karleby,
 Port Tower

Pietarsaari/
Jakobstad

Uusikaarlepyy/
Nykarleby

Kannus

Toholampi

Tunkkari

Teerijävi/Terjärv

Kruunupyy/Kronoby

Kokkola/
Karleby

Äkta regional, 
starkt inhemskt
www.tyoplus.fi

MOTION förbättrar  
(arbets)hälsan.
Vi erbjuder också
specialläkartjänster 
inom idrottsmedicin

Information om Mirka och våra 
produkter hittar du på www.mirka.com.

Vi finns också på YouTube,  
Facebook, Twitter och LinkedIn. 
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