IK KRONAN

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Det 110:e verksamhetsåret börjar vara över och har sammanställts i denna årsberättelse.
Verksamhetsåret har som sig bör innehållit många fina idrottsliga prestationer men föreningen
har även hunnit med att fira de uppnådda 110 åren med en öppet hus dag som hölls den
24.9.2016. Under öppet hus dagen presenterade sektionerna sin verksamhet och publiken
erbjöds möjlighet att pröva på olika grenar vilket blev en lyckad tillställning. Föreningen har
även tagit i bruk en ny hemsida som du hittar på adressen http://www.ikkronan.idrott.fi/sv/.
Orienteringssektionen har bedrivit en mångsidig verksamhet och intresset för orientering har
fortsättningsvis varit stort. Gymnastiksektionen har haft ett brett utbud av gymnastikgrupper,
tre redskapsgymnastikgrupper, seniordansverksamhet med mera. Ishockeyn har haft 5 aktiva
juniorlag samt bedrivit Leijona-hockeyskola och ett representationslag som spelat i div 2. Vinter
var även denna gång dålig med lite snö vilket betydde en något kort skidsäsong. Friidrotten har
inte denna säsong haft någon verksamhet under IK Kronan, friidrottsverksamheten har i sin
helhet bedrivits av IF Åsarna liksom även tävlingsskidåkningen. Idrottsligt har föreningens
medaljer sammanfattats i tabellen nedan (IF Åsarnas medaljer ingår ej).
IK Kronan vill tacka alla föräldrar, sponsorer, tränare och föreningsaktiva som ställer upp för
verksamheten inom IK Kronan. En livlig verksamhet kräver många prestationer i form av frivilligt
arbete för att det skall gå att även i fortsättningen njuta av fina evenemang och
idrottsprestationer, TACK!
Sammanställning av mästerskapsmedaljer:

Orientering:
FM
FSOM
DM
Totalt:

Guld

Silver

1
22
23

7
14
21

Ishockey:
FM
Totalt:
Summa:

23

21

Brons

Summa:

2
2

8
38
46

1
1

1
1

3

47

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret sammankallats till fem protokollförda möten (8.3, 10.5,
7.9, 25.10 och 29.11). Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Stefan Storvall
Viceordförande: Göran Skogvik
Sekreterare: Fredrik Näse
Kassör: Pia-Maria Bexar
Medlemmar: Dan-Olav Spets, Linda Karlström, Adam Näse.
Hedersordförande: Nils Kronqvist
Verksamhetsgranskare: Mats Strandvall, Jarl Bjonbäck
Suppleant: Elin Näse

Sektionerna
Föreningens verksamhet är traditionellt indelad i fem olika sektioner, detta år har dock
friidrotten inte haft någon verksamhet under IK Kronan. De verksamma sektionernas
sammansättning och verksamhet framgår av de verksamhetsberättelser som redovisas nedan.
Skidsektionen

Dan-Olav Spets (ordf.), Mikael Strandvall, Markku Saarijärvi, Ulrika
Myrevik-Svenlin, Viveka Dahlnäs, Antti Hahtokari, Kim Lindvall, Lilian
Strandvall.

Orienteringssektionen

Eva-Lotte Myrskog (ordf.) Göran Skogvik, Erik Slotte, Guy Bäck,
Stefan Åbacka, Kristian Strandvall och Sofie Hahtokari och Johan
Biskop.

Gymnastiksektionen

Ann-Helén Boholm (ordf.), Lena Ditzler-Söderholm, Agneta Östman,
Mira Tallgård, Linda Karlström, Mia Ainasoja, Anna Skogvik, Monica
Skuthälla och Sara Isaksson-Stor, Anna-Maria Bexar (kassör utanför
styrelsen).

Ishockeysektionen

Roland Åminne (ordf.), Folke Harju, Adam Näse, Ove Riska och
Marko Berg.

Klubbstugekommitten

Maj-Britt Grundvall, Gustav Strandvall och Kari Mursu.

Byaombud

Bråtö: Erik Slotte, Norrby: Stefan Grundvall,
Hopsala: Lars Abbor, Kyrkoby södra: Frej Björklund,
Kyrkoby norra: Per-Håkan Näse, Påras: Dag Strandvall,
Merjärv: Sven-Erik Libäck, Snåre: Stefan Åbacka,
Jeussen: Rune Grankull

Representation

Stefan Storvall har fungerat som IK Kronans representant i IF
Åsarnas skidsektion.
Lilian Bäck och Dag Strandvall har representerat IK Kronan i
Förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s.
Nils Kronqvist har fungerat som tidningsurklippare.

GYMNASTERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 (nov 2015-nov 2016)
IK Kronans gymnaster har gymnastiserat och dansat flitigt under året. Sektionen försöker hela
tiden utbilda nya ledare och fortbilda intresserade ledare samt få mer nya aktiva gymnaster i
alla åldrar.
IK kronans gymnaster har ca 400 unika medlemmar och ca 500 aktiva medlemmar.
Gymnastiksektionen har under året samlats fyra gånger (21.2.2016, 10.4.2016, 10.5.2016, samt
22.8.2016) med följande sammansättning: Ann-Helen Boholm (ordförande), Lena DitzlerSöderholm (vice ordf.), Mira Tallgård (sekreterare), Linda Karlström sektionens representant i IK
Kronans styrelse samt sköter om medlemsuppgifterna), Agneta Östman, Anna Skogvik, Monika
Skuthälla, Mia Ainasoja och Sara Isaksson-Stor. Anna-Maria Bexar är kassör utanför styrelsen.

Gymnastikgrupperna:
Våren 2016
Jumpa cirkus för 6-7 åringarna
Dans Skoj för åk 1-3 (flickor)
ShowDance för åk 4-6 (flickor)
Redskapsgymnastik
Nybörjare (6-7 åringar)
Fortsättningsgruppen (ca 7-9 åringar)
Äldre fortsättningsgruppen
Familjegymnastik
Flexibar

ledare: Siri Wikar och Elsa Virtanen
ledare: Petra Gripenberg
ledare: Viktoria Witting
tränas av Linn Tallgård och Sofia Storbjörk
tränas av Ida Storbjörk och Amanda Koivusalo. Madeleine
Sandkulla är hjälpledare
tränas av Mira Tallgård och Wilma Fröjdö
ledare: Anna Skogvik
ledare: Lena Ditzler-Söderholm

I samarbete med Kronoby Medborgarinstitut:
Zumba
Mixed Motion
Seniordans
Sittgymnastik I
Sittgymnastik II
Seniorgymnastik
Förmiddagsgymnastik

ledare Anna Skogvik
ledare: Lena Ditzler-Söderholm
ledare: Liane Byggmästar
ledare: Liane Byggmästar
ledare: Liane Byggmästar
ledare: Liane Byggmästar
ledare: Liane Byggmästar

Hösten 2016
JumpaCirkus för 6-åringar
DansSkoj åk 1-3
ShowDans åk 4-6
Redskap
”Tävlingsgymnaster”
”Mellangruppen”
”Yngsta gruppen”

ledare: Siri Wikar och Fanny Lillsunde
ledare: Anna Skogvik
ledare: Wilma Fröjdö
tränas av Ida Storbjörk, Wilma Fröjdö och Linn Tallgård
tränas av Amanda Koivusalo och Sofia Storbjörk
tränas av Mira Tallgård

I samarbete med Kronoby Medborgarinstitut:
FoB 1-3 åringar
FoB 4-6 åringar
Boxercise
Mixmotion
Sittgymnastik I
Sittgymnastik II
Seniorgymnastik för
damer och herrar

Ledare: Malin Hästö
Ledare: Tina Siekkinen
Ledare: Heidi Strandvall
Ledare: Lena Ditzler-Söderholm
Ledare: Liane Byggmästar
Ledare: Liane Byggmästar
Ledare: Liane Byggmästar

Redskapsgymnastik:








IK Kronan har 3 redskapsgymnastikgrupper, med sammanlagt ca 50 gymnaster
ÖIDM, mångkamp, i Vasa den 19.3.2016 deltog sammanlagt 6 gymnaster. 3 gymnaster tävlade i
B-äldre: Alma Långbacka, Nicolina Berg och Aino Leppäkari och 3 gymnaster i B-yngre: Sigrid
Karlstöm, Matilda Nynäs och Alva Svenslin. Ida Storbjörk var domare.
FSGM i Helsingfors den 16.3.2016 deltog följande gymnaster: Alva Svenlin, Sigrid Karlström,
Matilda Nynäs och Aino Leppäkari.
Fem redskapsflickor deltog i finska tävlingar i Ylivieska den 15.10.2016: Sigrid Karlström, Alva
Svenlin, Moa Ainasoja, Matilda Nynäs och Angelina Strandvall.
Fyra redskapsflickor deltog i finska tävlingar i Storkyro den 29.10.2016: Sigrid Karlström, Alva
Svenlin, Moa Ainasoja och Matilda Nynäs.
Redskapsgymnasterna har haft möjlighet att träna två perioder vid Fitness med ryska tränaren
Vera Sheliankina. På våren under mars-maj deltog 17 redskapsgymnaster och på hösten under
september-november 18 gymnaster.
Redskapsgymnasterna har haft möjlighet att delta i ett läger i Jakobstad vid Fitness den 1011.9.2016 med ryska tränaren Vera Sheliankina och Dmitrii Smirnov.

Seniordansverksamhet:









Liane Byggmästar återvaldes i styrelsen för Finlands Seniordansförbund r.f. på höstmötet i
Helsingfors 21.11.2015 och valdes senare till viceordförande och sekreterare
Dansstuga NT 2015 del 2 hölls i Vörå 9.1.2016. Liane Byggmästar fungerade som hjälpledare
30 seniordansare från Kronoby, Nedervetil och Öja dansade tillsammans i Samlingshuset i
Kronoby 5.4.16
Seniordansarna besökte Sandbacka Vårdcenter 12.4.2016
12 seniordansare deltog i seniordansarnas våravslutning i Nykarleby 16.4.2016
Tillsammans med Gun Svenlin gjorde Liane Byggmästar koreografin till seniordansarnas
galaprogram inför FSG Festival i Kristinestad 17-19.6.16. En Kronobydansare deltog tillsammans
med Liane i själva programmet.
Liane Byggmästar är medlem i planeringskommittén för Nordisk Träff 2018 för seniordansledare
som hålls i Lojo och har deltagit i flera möten under året. Arrangörer är Äldre Institutet, Suomen
Kansainvälisen Senioritanssiliitto och Finlands Seniordansförbund

Eget engagemang:
IK Kronans Gymnastikfesten hölls tisdagen den 17.5.2016 kl. 18.00- vid Idrottshallen.
Programmet bestod av smakprov från det som skulle framföras på Gymnastikfesten i
Kristinestad samt program av de yngre gymnasterna. Lotteriförsäljningen hölls som tidigare med
många fina vinter insamade av gymnaster och lokala företag.

Kurser:




Ida och Sofia Storbjörk, Linn Tallgård och Amanda Koivusalo ha deltagit i
redskapsutbildningen AG2 i Vasa 29-31.1.2016
Under våren (mars-maj) har redskapsredskapsledarna fått utbildning och träning av Vera
Sheliankina.
Liane Byggmästar deltog i Inspirationsdag om ledarskap i Helsingfors 19.3.16. Arrangör
FSDF

Övrigt:












Under våren 2016 kunde gymnasterna kunde under två omgångar köpa föreningsjackan
IK Kronans gymnaster. Alla ledare fick en jacka gratis.
Redskapsgymnasterna har beställt en ny IK Kronan gymnastikdräkt, de hade möjlighet
även att beställa shorts med sitt namn på baken.
Från IK Kronan deltog 8 personer i Norrvalla gymnastikevent den 23.1.2016
Gymnastikfesten 2016 ordnades i Kristinestan den 17-19.6.2016. Sammanlagt ca 1300
gymnaster från hela Svenskfinland var på plats. Från Kronan deltog 29 gymnaster i 4
olika program (Showmassen, akrobatikmassen, Hopp-on och sextitalsmedley). Vädret
var inte det bästa, men humöret var på toppen. IK kronan delade buss med Nordan.
Tillsammans med Gun Svenlin gjorde Liane Byggmästar koreografin till seniordansarnas
galaprogram inför FSG Festival i Kristinestad och Anna Skogvik gjorde tillsammans med
Alina Rasmus Hop-on koreografin.
Alla grupper som skulle delta i Gymnastikfesten övade in program. Lena Ditzler
Söderholm drog gruppen som tränade sextitalsmidleyn, Anna Skogvik drog Hop-on
träningarna, Mira Tallgård tränade redskapsgymnasterna och Malin Boholm, Lina
Boholm och Josefin Strandvall tränade Showmassen.
Den 24.9.2016 ordnade IK Kronan 110-årsjippo. Gymnasterna hade ordnat olika
hinderbanor i Idrottshallen.
IK Kronans gymnaster har fått ett stipendium på 1500€ från Gamla Karlebys
Kulturfonden för Gymnastikfesten i Kristinestad och 1500€ från Svensk Idrott för
ledarutbildning.

__________________________________
Ann-Helen Boholm,
ordförande

_________________________________
Mira Tallgård,
sekreterare

G-juniorerna vann Bagarcupen 2016. Kronans tredje lag att vinna cupen.

ISHOCKEYSEKTIONENS ÅRSBERÄTTELSE
2015 – 2016
Vi har haft 5 st juniorlag med sammanlagt ca 80 juniorer och Leijona-hockeyskola. Våra duktiga
flickor har spelat i Kronan/Hermes C-flicklag tillsammans med andra flickor från nejden. Denna
säsong tog de FM-brons, så nu har en del av flickorna alla valörer av medaljer.
Representationslaget tränades femte året i rad av Petri Vehmanen. Laget kom inte upp till
fjolårets prestation och div II mästare inom Keskimaa, men en fin tredjeplats efter Jeppis Hockey
och MuIK får vi ändå glädjas åt. Detta var också första säsongen på länge som man inte hade
utländska spelare med som förstärkning till laget. Eftersom grannen Hermes steg till Mestis tog
en del av de spelarna klivet ner till div II, vilket hjälpte upp lagbygget för säsongen. Dessa
spelare toppade också Kronans poängbörs, bl.a. Matti Toskala med 47 p o Topi Anttila med 29
p, däremellan hittas också Kalle Pohjonen med 36 poäng. Kari Ranta, trogen tjänare i Kronan
har fungerat som lagets kapten.
Under hösten trycktes en tidning med info om alla lag, tidningen var mycket omtyckt. I slutet av
november och fram till jul höll man igen Bingo i samlingshuset. Dessutom har ett lotteri ordnats.
På höstlovet ordnades en Hockeydag för juniorerna, representationslagets spelare hade hand
om dagen och ordnade program. Mycket omtyckt dag av de juniorer som deltog.
Bolagsserien spelades för nionde året i rad med 9 st lag från nejden runt omkring. Dessa lag har
deltagit Nakamura, Sundströms, Highsticks, Kronoby FBK, Etran Partnerit, Mustakuminyrkki, ATeam, Team FF och RR Blades
Poängbörsen vanns av Ville Heino, Nakamura och på andra plats kom Conny Sundström,
Sundströms. Årets målvakt blev Ali Rahkonen, Nakamura
Ishockeysektionens sammansättning:
Roland Åminne ordförande, Folke Harju, Ove Riska, Marko Berg, Adam Näse
Årets Mr Ishockey: Ingen valdes detta år
Årets funktionär: Kaj Åsvik
Äldre D-junior: Jesper Norrbygård
Årets äldre junior: Casper Holmbäck
Jan Gripenbergs Kamratpris: Emil Pajala

IKK Representationslaget
Ny säsong efter fjolårets segertåg och Keskimaas mästerskap. Som vanligt så slutade
en del av spelarna medan det kom in nya i stället. Nytt för säsongen var att det helt
saknas utländska spelare i laget, något som vi haft under flera år och som bland annat
hjälpte IKK att äntligen vinna serien och krossa motståndet i Playoff.
Denna säsong så skall det spelas med inhemska krafter. Tränaren som ämnat sluta
flera gånger gör nu, enligt egen utsago, sin sista säsong i Kronan. Dock leder han vårt
lag ännu denna säsong.
Från fjolårets lag saknas denna säsong bl.a. lagets mångåriga kapten, Lauri Storbacka,
Kari Kärnä, seriens bästa back Jaakko Jääskelä och några till som slutat. Istället för dem
har nya spelare kommit till laget. Från Hermes anslöt sig Topi Anttila, Matti Toskala,
Jukka Olli och Tomi Sippola. Alla dessa hade rutin från spel i lite högre divisioner och
väntades bli goda förstärkningar som skulle fylla platsen efter Babkovic och de övriga.
Torts att de producerade poäng så var det som väntat inte lätt att fylla det tomrum som
Babkovic lämnade efter sig. Han var trots allt poängkung i hela Div II senaste säsong.
Nygammal i Kronan var även målvakten Jerry Dahl. En del juniorer med Casper
Holmbäck i spetsen fick även vara med och känna på hetluften med de stora pojkarna.
Grundserien var svår till en början, förluster i jämna matcher tog på humöret, men under
andra halvan lossnade det och poängen började rasa in. Jeppis, som förstärkt lagen
mycket från förra säsongen, var som väntat överlägsna i serien. MuIK plockade hem en
andra plats i grundserien och Kronan lyckades till slut ro hem en tredje plats i kamp med
Virkiä.
Sedan blev det play-off där Kronan ställdes mot KoMu Ht, som alltid varit svåra
motståndare. Och det blev precis så som det alltid varit mot dem. Jämnt så det förslår.
Det blev förlust i första hemmamatchen, vinst i bortamatchen i Vasa vilket ledde till en
tredje och avgörande match. Detta blev en spännande tillställning som gick till
förlängning, där Kristian Åsvik satte 3-2 efter 61:44 spelade minuter. Sedan gick det som
det gick mot serietvåan MuIK, förlust i två raka och Kronan fick spela om bronset mot
Virkiä. I en jämn match lyckades Kronan spela hem bronset med 6-5. Sedan var Jeppis
som väntat starkast i finalerna som de vann i tre raka segrar, MuIK hade inte mycket att
säga till om i den sista matchen som Jeppis vann med hela 9-1.
Vinst den ena säsongen och en bronspeng följande är inte alls fy skam, egentligen är
det värt att lyfta på hatten för dessa prestationer.
De värsta poängplockarna denna säsong var Matti Toskala med 47 poäng, Kalle
Pohjonen hade 36 poäng och Topi Anttila 29 poäng. Det bör även omnämnas att Jerry
Dahl hade den bästa räddningsprocenten av alla målvakter i grundserien 91,68 %.
Lagets kapten var Kari Ranta, assisterande kaptener Topi Anttila och Sami Leiviskä
Ove Riska

IKK B-juniorer f. 1998
Vi startade säsongen 15-16 i maj med 3 träningar i veckan under Adam Näse ledning vi
tränade fram till midsommar då vi tog en kortare paus. Vi började på nytt i slutet på juli
med 3 isträningar per vecka i AW Arenan där tränade vi fram till den 10 augusti då vi fick
is i Cronehov, då ökade vi till fyra isträningar per vecka.
Laget spelade några träningsmatcher före seriestarten som var den 19 september i
Kuortane vi spelade totalt 27 seriematcher under säsongen mot hårt motstånd. Trots att
laget utvecklats mycket under vintern har vi också märkt att klassen på B-juniorhockeyn
gått hårt fram på andra håll säkert mycket beroende på att de hunnit längre med
sammarbetet mellan föreningarna
Poängbörsen:
Tylli Mathias 9+8 = 17 poäng
Tylli Andreas 3+12 = 15 poäng
Wikar Martin 7+ 6 = 13 poäng
Nybacka Isak 6+ 4 = 10 poäng

Bad Boys
Forsberg Valter 88 min.
Viklöv Glenn 67 min
Grundvall Johan 36 min.
Gripenberg Linus 30 min.
Lindkvist Aleksi 30 min.

Spelare 2015-16
Målvakter:
Mattias Storbjörk, Tony Åsvik, Jesper Lindh
Spelare:
Björkroth William, Boholm Mathias, Forsberg Valter, Gripenberg Linus, Grundvall Johan,
Hagnäs Robin, Lindkvist Aleksi, Maukonen Simeon, Nybacka Isak, Pajala Emil, Sellnäs
Erik, Storbacka Markus, Tylli Andreas, Tylli Mathias, Viklöv Glenn, Wikar Martin
Årets Spelare Linus Gripenberg
Tränings och intressepris: Johan Grundvall
Framstegspris Glenn Viklöv
J Gripenbergs minnespris Emil Pajala
General Manager Mikael Viklöv
Tränare Roland Åminne
Tränare Adam Näse
Tränare Olav Sellnäs

IKK C- juniorer f. 2000
Målsättningen denna säsong var att ännu ett år hålla i gång detta lag och spela så bra vi
kan. Viktigaste var nog att utvecklas som personer för endast en promille blir till stora
stjärnor inom ishockey.
Under sommaren tränade vi två gånger i veckan med de några som tillfället i akt, men vi
var inte så många. Hösten såg lovande ut med många spelare och en egen målvakt så
vi hoppades på en bra säsong och jämna matcher.
Vi har tränat 2-3 gånger i veckan beroende på lite om vi haft match eller inte,
träningsintresset har varit bra för de som deltagit, men i helhet har vi varit allt för få på
våra träningar och under säsongen har vi aldrig varit hela laget på plats ens en gång.
Vi började med en serie som hette C-juniorernas distriktsserie. Där var lag med som IFK
Lepplax, Kraft, KuRy och Sport. Vi vann en match på var mot Sport o Kraft, men blev till
sist i serien. Andra serien var en uttagning till Finlandsserien med 6 matcher, Sport,
Lepplax och HeKi. En vinst över Sport och ganska bra matcher mot de andra.
Den sista serien blev en större utmaning på många olika sätt, delvis brist på spelare och
ingen att låna av, de flesta matcher var samma dag som Hermes och TUS spelade egna
matcher. Motståndarna kom från Liminka, Haukipudas, Närpes o Vasa. Vi kämpade
tappert men i de flesta matcherna blev det ganska stora förluster, förutom en seger mot
Vasa.
Spelare under säsongen har varit många. Målvakter: Jesper Lindh, Aku Styrman, Emil
Pajala, Valter Hassel, Roni Parviainen och Eero Hietala.
Utespelare: Joacim Wentjärvi, Tommi Matikainen, Frans Byskata, Emil Svartsjö, William
Björkroth, Valter Berg, Kia Lönnbäck, Emil Paananen, Sebastian Saarinen, Miko
Toivanen, Levi Nyblom, Kevin Sjölind, Jesper Norrbygård, Christoffer Sabel, Leevi Berg,
Jonathan Kronlund, Maria Åsvik, Robin Lillrank, Robin Sandberg, Isak Granbacka, Elias
Grahn, Niklas Rautio, Jarno Koivisto, Jarkko Koivisto och några till från Hermes.
Mest värdefulla spelare: Valter Berg, vann poängbörsen
Framstegspris: Kevin Sjölind, bra med på träningar
Intressepris: Emil Paananen bra deltagande.
Tränare Kaj Åsvik
Lagledare Marko Berg
Kassör Patrik Sjölind

IKK F2–juniorer födda 2007
F2-juniorerna började med sommarträningar 6.5. Vi spelade innebandy i Centralskolan
och på Mikkos plan fram till 17.6 en gång per vecka. I augusti började vi med bandyn på
nytt och höll på fram till 2.9 då vi drog ishockeyutrustningen på och började träna i
ishallen. 24 st ispass + Hockeyskolan har dessa juniorer hunnit med.
Vi anmälde laget till F2 Leijonaliiga-serien som ordnas av Ishockeyförbundet, trots att vi
inte har flera än 3 st 2007 födda spelare, men plockade till 2008 födda och det blev
riktigt bra.
I serien mötte vi Sport Valkoinen, Sport Vihreä, Hermes Valkoinen, Hermes Punainen
och TUS. Resultaten blev följande: Kokkola 18.10 Sport Vihreä-IKK 6-9, Sport
Valkoinen-IKK 8-5; Terjärv 7.11 Hermes Valkoinen-IKK 8-5, IKK-TUS 15-6; Kronoby 9.1
Sport Valkoinen-IKK 9-5, Sport Vihreä-IKK 6-3; Vasa 30.1 IKK-Sport Valkoinen 1-8, IKKHermes Valkoinen 13-3; Kokkola 13.2 Sport Valkoinen-IKK 10-5, TUS-IKK 6-8; Vasa
12.3 Sport Valkoinen 11-4, Hermes Punainen-IKK 6-8.
Slutresultatet alltså 5 vinster och 7 förluster, 81 gjorda mål och 87 insläppta.
Målgörare: Casper Myrskog 45 mål, Emil Finnila 9, Liam Näse 8, Pontus Holm 6, Jacob
Lindvall 5, Noah Skuthälla 5 och Leo Snåre, Emil Hahtokari och Kelvin Finne 1 på var.
Spelare: Aleksander Biskop, Kelvin Finne, Emil Finnila, Vincent Fröjdö, Emil Hahtokari,
Pontus Holm, Jacob Lindvall, Casper Myrskog, Liam Näse, Amanda Skutnabba, Leo
Snåre och Noah Skuthälla.
På samma gång som vi spelade turnering i Vasa den 30 januari hade ligalaget Vasa
Sport match mot Tappara, så då passade vi på och skaffade biljetter till ligamatchen och
där såg vi bl.a. Patrik Laine göra mål. Spännande match som gick till förlängning och
straffar. Minnesvärd händelse för både laget och föräldrarna.
Belönade spelare:
Mest värdefulla spelare: Casper Myrskog
Framstegspris: Jacob Lindvall
Intressepris: Liam Näse
Tränare: Calle Myrskog och Viktor Skutnabba

G-juniorer födda 2008 och yngre
G-juniorerna består till stor del av samma spelare som F2, förutom 07 födda som blev
för gamla för att få spela Kustligan. Istället kom 4 st 09 födda spelare med. Alla dessa
har tränat tillsammans.
Kustligan spelades av lagen Hermes x2, Pucken x2, TUS, IFK Lepplax, MuIK, Jeppis.
Inga resultat räknas men så mycket koll har vi att vi vet att av 11 spelade matcher blev

det inga förluster, men dock en oavgjord match. Vid genomgång av vår inofficiella
statistik kom vi till att gjorde vi över 100 mål!
Som avslutning på säsongen spelas alltid Bagarcupen i AW Arena, så också denna
säsong. Vi började grundserien med spel mot IFK Lepplax som blev vinst 9-0 och vann
sedan IF Pucken Röd med 10-0. Gruppsegern gjorde att det blev lång väntan på Play off
matchen (spel om plats 1-4) där vi sedan mötte Hermes 1. Klar vinst 8-2 blev det. Nu var
vi i final och mötte ärkefienden Jeppis Hockey. Men inte ens Jeppis rådde på våra
duktiga spelare. Det blev vinst 7-3 och vi fick åka hem med största pokalen,
guldmedaljer och goda rulltårtor. Härligt jobbat! Kan nämnas att Pontus Holm kom hem
med sin andra guldmedalj från Bagarcupen.
Spelare: Aleksander Biskop, Casper Myrskog, Liam Näse, Amanda Skutnabba, Pontus
Holm, Emil Hahtokari, Jacob Lindvall, Kelvin Finne, Elias Lindqvist, Noel Lindqvist, Hugo
Karlström, Sigrid Karlström, Niilo Kivinen
Tränare Calle Myrskog och Viktor Skutnabba

Leijona Hockeyskola
Hockeyskolan ingår i Ishockeyförbundets Leijona Kiekkokoulu nationella produkt vars
syfte är att skapa en förstklassig modell för verkställande av ishockey- och
skridskoskolor. Hockeyskolan är avsedd för flickor och pojkar i 3-8 års ålder. Den är
planerad att pågå för ett barn i hela tre år. Avsikten är på det här viset göra det lättare
för barn att övergå till hockey och skridskoåkningens intresse och sänka tröskeln för att
delta i föreningsverksamhet.
I Hockeyskolan ingår grentekniska övningar såsom skridskoåkning och puck- o
klubbhantering samt spel och lekar. Övningarna blir svårare varje år och nivån höjs.
Ledarna får ett färdigt utarbetat träningsprogram för tre år och dessutom går de en 16
timmar lång utbildning med komplettering varje år.
Calle Myrskog, Viktor Skutnabba och Anders Lindqvist drog igång Hockeyskolan den 26
september. Man hade 25 st ispass under säsongen med totalt 26 st deltagare, i medeltal
ca 20 st per gång.
Deltagarnas utveckling på en säsong kan vara häpnadsväckande. De börjar på hösten
att skrinna med stöd och när våren kommer skrinnar de redan med full fart och kan
hantera klubba och puck väldigt duktigt. Vi ser fram emot nästa säsong.
Hockeyskoladeltagare:
Emil Finnila, Casper Myrskog, Amanda Skutnabba, Pontus Holm, Liam Näse, Kelvin
Finne, Aleksander Biskop, Jacob Lindvall, Noel Lindqvist, Elias Lindqvist, Hugo
Karlström, William Ahlqvist, Hugo Granqvist, Oskar Junell, Linus Nynäs, Theo Skogvall,
Noah Skuthälla, Emil Hahtokari, Niilo Kivinen, Tim Skutnabba, Liam Lindqvist, Meja
Eklund, Amanda Nynäs, Elsa Näse, Nisse Slotte, Noah Holm

Kronans skidsektion
Årsberättelse 2016
Även detta verksamhetsår präglades av bristen på snö. Vi fick ett bestående snötäcke först kring
mitten av januari, trots en period med sträng kyla innan dess. Vi kan även konstatera att de
senaste årens snöfattiga vintrar oundvikligen begränsat skidåkningen på Tössbacken. Detta har
också gett upphov till planerna på konstsnö på en del av Tössbackens spårslingor. Nutidens
vintrar med snö och minusgrader i ungefär två månader gör att det är svårt att bedriva en bra
verksamhet för föreningens aktiva. Med konstsnö kunde man förlänga säsongen enkelt med en
månad i båda ändar.
Föreningens rekrytering av knattar och juniorer till Åsarna Ski Team har fortsatt i likhet med
förra säsongen. Knattar och juniorer har tränat i respektive moderförening. I Knatte Touren har
man även deltagit från andra kommundelar.
Träningssäsongen:
Måndagsträningarna har rullat på som vanligt varje vecka under året. Under barmarkssäsongen
har Gustavsrundan löpts så gott som varje söndag. Barmarksträningen för juniorerna har hållits
10 gånger med 33 olika deltagare. Skidkul hade vi likaså 10 gånger men med 32 olika åkare.
Tävlingssäsongen:
Knattetouren hade 37 olika deltagare i 6 deltävlingar. Tuoren kunde genomföras i sin helhet trots
vädrets nyckfullhet med både snöbrist och däremellan för sträng kyla.
Kronans Nationella/Långa FSSM genomfördes 13.3.2016 med 106 startande, varav 36 från den
egna föreningen.
Tävlingssäsongen avslutades tillsammans med Åsarna i Kronoby samlingshus 24.4.2016.
Tössbacka Cupen löptes under sommaren med totalt 92 olika löpare i 5 deltävlingar.
Skidsektionen har hållit 4 protokollförda möten under året som gott. Talkoarbeten har också
gjorts under hösten med röjning på spåret. Städning av tidtagarbaracken och skidstugan har även
gjorts.
Ett stort TACK till alla som jobbar för föreningen. Utan er är det inte möjligt att bedriva
verksamheten.
Dan-Olav Spets
Sektionsordförande

ORIENTERINGSSEKTIONEN
ALLMÄNT
Årets verksamhet kännetecknas av samma mångsidighet som tidigare. Kronans
orienterare har förutom att de flitigt tävlat, även stått för tävlingsarrangemang, ordnat
nybörjarskolning, deltagit i talko-tillfällen samt ordnat läger.
Orienteringssektionen har under verksamhetsåret bestått av: Eva-Lotte Myrskog
(ordförande), Göran Skogvik (viceordförande), Erik Slotte, Guy Bäck (kassör), Sofie
Hahtokari (sekreterare), Stefan Åbacka, Johan Biskop och Kristian Strandvall. Sektionen
har varit samlad till 5 sammanträden.
Sektionens ekonomi kan anses god. Detta tack vare tävlingsarrangemang, talko-insatser
och annonsintäkter från ”Torsdagsbom-bladet”.
Årsavslutningen firades den 30 oktober med sedvanlig prisutdelning, program och
servering. Alla ungdomar som under säsongen deltagit i minst en tävling belönades med
en pokal. Tidigare under hösten avslutades nybörjarorienteringen med prisutdelning
(medalj + diplom), stämplingsbana och korvgrillning vid Lillträsket. Dessutom utdelades 8
stipendier till FSOM/DM-medaljörer. Stipendiater i år var Rosa Myrskog, Ellen Myrskog,
Janica Hahtokari, Linnea Myrskog, Sebastian Grankull, Ida-Marie Skogvik, Marie Brunell
och Alva Svenlin. Framstegspriset fick Rosa Myrskog, Intressenpriset fick Casper
Myrskog, Nattälgen fick Jaana Grankull och Erling Rönnbackas vandringspris tilldelades
Peter Myrskog.

REPRESENTATION
Den 6.2 hölls Idrottsgalan i Helsingfors. I galan deltog Peter Myrskog och Martin Slotte
som inbjudna representanter för FSOM 2015 samt Eva-Lotte Myrskog och Eva-Lina
Sandell som ordinarie styrelsemedlemmar i FSO.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Kronans orienterare har en livlig tävlingssäsong bakom sig. Denna vinter kunde FSOM
och DM i skidorientering genomföras i Jalasjärvi, Kannus och Seinäjoki. Tävlingsresor
har företagits runt om i landet. Under året har Kronans orienterare hemfört 1 FM-plakett,
8 FSOM-medaljer; varav 1 guld och 7 silver samt hela 38 DM-medaljer; varav 22 guld,
14 silver och 2 bronsmedaljer. Stefan Storvall fick FM-plakett på sprint då han blev
nionde i H55. Rosa Myrskog i klassen D13 har igen varit årets största medaljsamlare

med 2 FSOM-medlajer och 11
cykelorientering och nattorientering!

DM-medaljer
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skidorientering,

fotorientering,

I årets Jukola i Villmanstrand deltog ett herrlag och ett damlag. Damlaget Kronan 1 förde
laget till placeringen 256 (313) i Venla-kaveln och herrlaget Kronan 1 placerade sig på
plats 448 (500) i Jukola-kaveln. Båda lagen förbättrade fjolårets placeringar betydligt
(placering 2015).
Linnea Myrskog deltog i Antalaya O-Days i Turkiet där hon vann totalseger i D18 eftre tre
deltävlingar.
Rosa Myrskog kvalificerade sig till finalen i Kultainen Kompassi 11.9 i Seinäjoki och
deltog i ÖID-laget bestående av fyra flickor och fyra pojkar. I juli vann Rosa totalseger i
Kvarkenträffen i D13.
Linnea Myrskog (D18) och Ellen Myrskog (D20) har representerat FSO på Baltic Junior
Cup i Estland 21-23.10. FSO-laget slutade på en total tredje plats.

TÄVLINGSARRANGEMANG
Årets stora tävling var DM i långdistans som arrangerades i Mjosund i Öja den 27.8
tillsammans med GIF. I tävlingen deltog 317 orienterare i klasserna HD10RR – H85.
Kronan har än en gång ordnat torsdagsbommar tillsammans med GIF och OK Botnia. I
år noterades 965 starter på 8 bommar. I medeltal var det 120,63 deltagare per
torsdagsbom. Mest deltagare var det på torsdagsbommen vid Skjutbanan den 19.5 -165
st. De mycket lätta E-banorna har varit omtyckta och haft ett stort deltagarantal och vi
kommer att fortsätta med dem även näta säsong.
TRÄNING
Den 1 maj ordnades ett familjejippo vid Tössbacken med E-bana, stämplingshinderbana
och information om orienteringsmöjligheter. Deltagarna fick också grilla korv. Jippot
genomfördes i vackert vårväder.
Onsdagen den 11.5 deltog Kronan i World Orienteering Day genom att arrangera
orientering för alla elever i Centralskolan. Ca 90 elever i åk 1-6 orienterade på
Tössbacken.
Nybörjarorienteringen har ofta varit i samband med torsdagsbommen och i år har det
oftast funnits möjlighet att delta på en mycket lätt E-bana. Nybörjarna har samlats 18
gånger (varav 6 egna träningstillfällen) och de avslutade säsongen vid Lillträsket den
30.8. Rekordantalet 55 inskrivna nybörjare i år, varav 27 riktigt aktiva under ledning av

Eva-Lotte Myrskog.
Den 19.3 arrangerade Kronan en träningsdag med landslagsorienteraren Fredric Portin.
Temat var sprintorientering och platsen var Kronoby Folkhögskola. Kring 10 juniorer från
nejdens föreningar deltog.
Juniorsamarbetet med närmiljöns föreningar har gett oss två minilägerdagar; en vid
Måtars, Jeppo i samband med en ekorrstigstävling samma dag och den andra på
Tössbacken den 19.7. Landslagsorienteraren Fredric Portin hade planerat
träningsbanorna och deltog som dagens tränare. 38 juniorer från nejdens föreningar var
med på lägerdagen.
Tre av våra juniorer deltog i årets FSO-läger på Nagu den 9-12.8 2016. Ellen Myrskog
fungerade som hjälpledare på lägret. Totalt var det ca 70 deltagare från Svenskfinlands
föreningar.

TRÄNINGSGRUPPER
Linnea Myrskog D18 och Ellen Myrskog D20 har deltagit i FSOs IR-träingsgrupp (Inre
ringen). Båda flickorna går i Vörå Samgymnasium på idrottslinjen för orienterare.

KARTARBETE
Kartorna för Skjutbanan och Brändåsen har uppdaterats. Bidrag erhölls från Kronoby
kommun för kartan på Skjutbanan.

FRAMTIDEN
Förberedelser för nästa säsong har redan börjat. Nästa år arrangerar Kronan en nationell
tävling tillsammans med GIF i början av sommaren. Troligtvis kommer vi även att
arrangera Landskapsstafetten i orientering samt en ekorrstigstävling.
Kronan kommer också att delta i World Orienteering Day som arrangeras den 24.5 i
samarbete med FSO. En orienteringsbana med olika upplevelser och utmaningar vid
varje kontroll kommer att erbjudas orienterare, skolelever och andra intresserade!
Målsättningen inför kommande säsong är att bibehålla och stärka intresset för
orienteringssporten, både med tanke på motionärer samt orienterare på elitnivå.
Rekrytering av nybörjare samt upprätthållande av motivationen för dem är också en

viktig satsning. ÖID-juniorer kommer att delta i storlägret Leimaus i Kuortane. Flera
juniorer skall uppmuntras att prova på både skid- och cykelorientering. Slutligen vill
sektionens styrelse tacka alla som under året ställt upp med arbetsinsatser vid
tävlingsarrangemang, talkoarbeten, tävlingar m.m. Utan era insatser skulle inte
orienteringsverksamheten inom IK Kronan vara möjlig. TACK.

Orienteringssektionen/
Eva-Lotte Myrskog, ordförande

