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Allmänt 

 

Verksamhetsåret 2020 har inte liknat något tidigare verksamhetsår, detta 

beroende på Covid-19 pandemin som blev en del av verkligheten även för IF 

Drott. Många av våra aktiviteter har blivit inställda, men Ärevarvet och Jakob 

Marathon kunde ordnas.  

 

I årets Ärevarv deltog 70 löpare och resultatet var ungefär 17000 euro, vilket är  

ett mycket gott resultat med tanke på tidigare års kassamagnet Jan-Erik ”Kak” 

Nymans bortgång och pandemin. 

 

Den 23 juli arrangerades Jakob Marathon för 44a gången. Totalt deltog 337 

löpare, vilket var en bra mängd med tanke på begränsningarna. Jakob Marathon 

genomfördes på samma sätt som tidigare år, med en ny kortare bana (10,55 km) 

och fyra olika sträckor, Jakobkvarten och JakobFemman, förutom Halvmarathon 

och Marathon. I damernas maraton segrade Elina Junnila på tiden 3.23.03,1 

medan herrarnas maraton vanns av Lappobon Juha Laitinen med tiden 2.36.34,0.  

Detta var Juhas tredje raka seger. 

 

 

Ekonomin 

 

Ekonomin är fortsättningsvis relativt god, men med stigande hyreskostnader  och 

en pandemi finns det alltid utmaningar med ekonomin. Medlemsavgiften är 

20€/person eller 30€/familj. 

 

Plock ur händelsekalendern, egna arrangemang 

 

4.7 Knattemångkamps-DM, friidrott 

23.7 Jakob Marathon 

17.9 Ärevarvet i Jakobstad 

14.-15.11 FSGM Online, Arrangör If Drott och FIF 

 

 

 



Uppvaktningar 

 

 Styrelsens pokal går till Pia Nyman  

Ordförande pokalen går till Adrian Björkgren och Leif Enfors 

 

Årets idrottsresultat 

 

De idrottsliga prestationerna framkommer i sektionernas verksamhetsberättelser 

och i statistiken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jakobstad 25.3.2021 

Styrelsen 
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_____________________________________ (Sara Åhman) 

_____________________________________(Hans Byggmästar) 
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_____________________________________(Pär Granbacka) 

_____________________________________(Kaj Nyman) 

_____________________________________(Irene Strömberg) 
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VERKSAMHETSGRANSKNINGSBERÄTTELSE 



FRIIDROTT 



FRIIDROTTSEKTIONEN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Organisation och träning 

Året 2020 har sett annorlunda ut än tidigare år på grund av alla restriktioner kring Covid 19. 

Vinterns träningssäsong avbröts plötsligt under mars månad när skolor stängdes och hobbies 

sattes på is. Sommarsäsongen kom igång senare än vanligt och det blev noga med handhygien, 

handskar, avstånd och desinficeringsmedel också på idrottsplan. Under juli, augusti och 

september kunde ändå tävlingar genomföras och träningar hölls som vanligt. När höstens 

träningar påbörjades fanns åter igen restriktioner på hur stora grupper som får samlas och träna 

och det medförde förstås större krav på tränarna och deras planering av träningsgrupperna.  

Friidrottsektionen 

Friidrottssektionens medlemmar 2020: Kaj Nyman (ordförande), Hans Byggmästar (kassör), 

Ulrika Björkgren, Linda Erikson, Jan-Erik Höglund, Pär Granbacka och knatteledarna Camilla 

Lundén/Monica Källman. Under året hade sektionen 6 möten som hölls vid Svenska Gården. 

Sektionens främsta uppgifter var att planera och arrangera sommarens tävlingar och följa upp 

att verksamheten ekonomiskt gick ihop. 

Knatterådet 

Knatterådets främsta uppgift är att avlasta tränarna från verksamheten runt själva träningen. 

År 2020 började liksom tidigare år med 2 inomhustävlingar i Tellus samt en träningsdag i 

Botniahallen. Terrängcupen ordnades sedan på annorlunda vis än tidigare på grund av 

coronarestriktionerna. Knatterådet hade också under våren hand om beställning av 

föreningskläder och under sommaren ordnades 4 egna tävlingar vid Centralplan.  Coronan 

ställde också till det gällande försäljning av produkter, under hösten kunde ingen försäljning 

av Sukka tukku produkter ske och kakförsäljningen vid Jul på Södermalm blev inställd. Istället 

för den traditionella julfesten ordnades i år en julpromenad utomhus runt spånbanan i Gamla 

hamn. Julpromenaden blev mycket lyckad och omtyckt.  

År 2020 bestod knatterådet av Sara Åhman (ordförande), knatteledarna Camilla Lundén och 

Monica Källman, Anki Westerlund, Niklas Grannas, Tove Isomaa och Mia Tapanainen-Lehto. 

Tränare och träningsverksamhet 

Knappt 20 tränare har under året erbjudit kvalitativ träning för de aktiva. Som tränare under 

året har följande fungerat: Leif Björkgren, Jan-Erik Höglund, Martti Hassila, Sonja Finell, Pia 

Nyman, Desiré Östman, Ulrika Björkgren, Karita Jungar, Mia Tapanainen-Lehto, Eva-Lena 

Wikström, Mathilda Nyman, Isabella Jansson, Tilda Höglund, Fanny Östman, Filippa Sundell, 

Hanna Westerlund, Julia Wik och Rebecka Westerlund. Förutom dessa har också flera av våra 

ungdomar fungerat som hjälptränare i de yngsta grupperna och på friidrottsskolan. Adrian 

Björkgren och Tilda Höglund var anställda som sommararbetare. 

De aktiva delades in i 6 olika träningsgrupper. Under vintersäsongen, fram till 

coronanedstängningen i mitten av mars, tränade 10-20-åringarna i Tellus 2-3 gånger per vecka 



medan 6-9-åringarna tränade 1 gång per vecka i Oxhamns skola. Juniorerna tränade dessutom 

på Jeppis gym och i trapporna på Jbb. Under våren och sommaren tränade grupperna 1-4 ggr 

per vecka på Centralidrottsplanen och i Roskisbacken. Drott planerade men fick ställa in sitt 

träningsläger i Kuortane för de äldre knattarna och juniorerna. Även SFIs 7-tusanläger och 

ANMJ-lägren i Kuortane påverkades av pandemin och de flesta ställdes in. Under vinter 2020 

hann SFI med ett läger medan ANMJ höll ett nedbantat läger på hösten. För SFIs elitgrupp 

ordnades några grenspecifika läger med endast en handfull deltagare. 

 

Även de ”öppet hus” tillfällen som Drott brukar ordna varje höst för nya friidrottsintresserade 

barn ställdes in i år på grund av coronan. 

 

Tränarutbildning 

Ingen tränare gick någon tränarutbildning detta år. Flera tränare från de yngre grupperna var på 

hösten 2020 anmälda till SFI:s barnledarutbildning som tyvärr sedan blev inhiberad på grund 

av corona.  

 

Tävlingsidrott 

 

Inomhussäsongen 

I juniorernas hall-FM i Helsingfors tog Adrian Björkgren guld i H17 60m häck. Han blev också 

tredje i längdhopp. Alexander Björkgren tog brons i H19 60m häck. Han deltog också på 60m 

där han tog sig vidare till semifinal inte till final (8e). Johannes Åhman deltog också i H19 60m 

(18e), på 200m (DQ) och på 400m (13e). 

 

I Tampere Junior Indoor Games, TJIG, hade Drott elva deltagare. Drottarna tog inga medaljer 

denna gång men nog fyra poängplaceringar enligt följande: 6e plats Oscar Lundén (1000m 

P11), Carla Björkgren (60m häck F11) och Hanna Vornanen (stav F14); 8e plats Jamira Suarez 

(800m F15). Även de övriga presterade fina resultat med många personliga rekord. Våra 

idrottare tävlade också i flera andra inomhustävlingar i bl a Kuortane och Botniahallen.  

 

Under vintern ordnade IF Drott två egna serietävlingar i Tellushallen. Inomhustävlingarna 

lockade ett 50-tal deltagare.  

 

Terrängcupen, terräng- och landsvägs-DM 

Under våren arrangerade Knatterådet en alternativ terrängcup där löparna på egen hand, under 

fyra veckor, skulle springa fyra olika banor och sedan till sist välja en av dem och se om de 

gjort några framsteg. Banorna märktes ut på förhand och fanns som vanligt i Hamnskogen, 

Östanpå och Vestersundsby. 

 

Landsvägs-DM, som vanligtvis brukar arrangeras tillsammans med PieHi, ställdes in.   

 

Terräng-DM blev framflyttat och ordnades till sist i slutet av september i Nykarleby. Drott fick 

två knattemedaljer genom syskonen Veikka (guld) och Venla (brons) Lehto förutom de 

medaljer våra veteraner sprang hem. 

 

Sommarsäsongen 

 

Egna arrangemang: 

Sommarsäsongen brukar traditionsenligt inledas med Lilla stafettkarnevalen men eftersom den 

riktiga karnevalen blev inställd så ordnades heller i den lilla varianten. Inte heller Ärevarvet 



löptes på vanlig tidpunkt utan flyttades till hösten. Summan som löptes in av 70 löpare var ca 

17 000€, ett mycket gott resultat med tanke på tidigare års kassamagnet Jan-Erik ”Kak” 

Nymans bortgång och pandemin. 

 

För knattarna hölls en tre dagar lång friidrottsskola första veckan i juni som riktade sig till 

sommarlovslediga barn i åldern 8-13 år.  På friidrottsskolan får man prova på alla friidrottens 

grenar under lekfulla former. På grund av coronarestriktionerna fick man i juni månad endast 

samlas 50 personer och de platserna fylldes snabbt. Tack vare understödet från Brita Maria 

Renlunds stiftelse kunde vi även i år bjuda på ett litet mellanmål åt deltagarna samt erbjuda 

friplatser åt en del barn från mindre bemedlade familjer.  

 

Under sommaren ordnade IF Drott en egen testtävling för 11-19 åringar och tre egna 

serietävlingar för knattar i åldern 7-15 år. 

 

Lördagen den 4 juli arrangerade Drott knattemångkamps-DM, liksom året innan som 

endagstävling.  

 

Den 23 juli arrangerades Jakob Marathon för 44a gången. För att undvika den trängsel som 

brukar råda på Jakobs dagar-fredagen löptes loppet denna gång redan på torsdag. Eftersom 

Jakobs dagar sedan blev inställt är det svårt att jämföra dagarna sinsemellan men beslut togs 

på att försöket skulle fortsätta även 2021. I damernas maraton segrade Elina Junnila på tiden 

3.23.01,1 medan vinnaren i herrarnas maraton även i år var Lappobon Juha Laitinen, med tiden 

2.36.34,0. 

 

Sommarens enda DT-tävling arrangerades denna gång tisdagen den 25 augusti. Trots kyligt 

väder och motvind på upploppet presterade de 164 deltagarna en hel del fina resultat. 

 

Skolornas traditionella stadsmästerskap, Skol-JM, arrangerades inte 2020. 

 

FM-tävlingar 

I Kalevan Kisat 13-16.8 i Åbo deltog Alexander Björkgren i herrarnas 100m. Hans rekord 

10,77 skulle ha räckt till en 7:e plats men hans 10,94 räckte inte till final. 

Stafett FM ordnades i Kotka (Karhula) den 12-13.9. Drott kom denna gång hem med två 

medaljer. För bedriften stod lagen i H19 som på lördagen tog silver på 4x100m på tiden 43,04 

med laget Adrian Björkgren, Alfons Söderman, Johannes Åhman och Alexander Björkgren. 

Samma killar knep på söndagen en fjärdeplats på 4x400m men dessförinnan brons på 4x100m 

häck på tiden 55,92 med Oscar Grannas i stället för Alfons. 

Även pojkarna i H17 stod för gedigna prestationer i alla stafetter (4x100m, 3x800m och 

4x300m) liksom flickorna i F15 på 4x800m, där de länge låg och krigade nära täten. 

FM för klasserna 19- och 22-åringar ordnades den 21-23.8 i nordliga Kemi. Drott 

representerades denna gång av tre idrottare, Alexander Björkgren, Johannes Åhman och 

Victoria Myntti. Alexander blev 4:e i H19 på 110m häck efter ett misslyckat lopp. Han blev 

också 4:e på 100m för att sista dagen bli 7:e på 200m från den besvärliga innerbanan. Johannes 

blev 7:e i H19 400m häck och slog sina rekord på både 100m och 400m. Victoria blev 8:e i 

D19 3-steg men väntar ännu på den riktiga fullträffen. 

 



FM för 16- och 17-åringar ordnades ”på hemmaplan” i Bennäs 7-9.8. Drottarna skördade 

stora framgångar. Bäst klarade sig Adrian Björkgren som tog hem två guldmedaljer i klassen 

H17, det första i längdhopp med resultatet 719 och det andra i 110m häck med resultat 13,83 

(nytt SFI-rekord!). På söndagen förlorade han bronset i 3-steg med en ynka cm och blev fjärde 

med 13,68. Andra som tog finalplats var Isak Höglund (5:e på 400m H16) och Tilda Höglund 

(7:e på 100m häck D16) men även i övrigt lyckades drottarna väl med flera nya rekord. Övriga 

deltagare var Fanny Östman (semifinal på 100m D16), Teodora Westerlund och Edward Wikar. 

 

I FM för 14-15-åringar i Nådendal den 7-9.8 gick det också mycket bra. Priscilla Boateng 

(F15) gick till final och blev 4:e på 100m. Priscilla blev sedan också sjätte på 300m. Oscar 

Grannas (P15) blev fjärde i 3-steg då han i sista hoppet förbättrade sitt resultat till 12,24. Han 

hade behövt 2 cm till för att få kliva upp på prispallen. På lördagen blev han femte i längd. 

Jamira Suarez (F15) knep även hon en fin 5:e plats på 800m och blev dessutom 7:e på 1500m 

hinder. Övriga drottare i elden var Albin Söderman, Nea Hassila och Hanna Vornanen.  

I mångkamps-FM 29-30.8 i Janakkala deltog 4 drottare. Oscar Grannas gjorde det igen, 

infriade förväntningarna och knep en fin bronsplats i klassen P15. Tillsammans med Albin 

Söderman (12e individuellt) tog han också guld i lagtävlingen. Även flickorna i F15 presterade 

på topp. I lagtävlingen blev laget bestående av Nea Hassila och Mia Backman 4. 

SFIM 

SFI-mästerskapen, som i år skulle ha arrangerats i Närpes, flyttades fram till 2021. 

 

DM 

DM för 14-19-åringar ordnades den 21-22.7 i Vasa. Drottarna tog massvis med medaljer och 

många rekord slog när DM för 14-19-åringar hölls i Vasa. Tyvärr var det mycket glesa startfält 

i många grenar. Drott tog 23 guld, 15 silver och 13 brons. 

 

Knattestafett-DM arrangerades i Korsholm den 11.7. Drott knep flest antal medaljer med 3 

guld, 4 silver och 2 brons men VIS vann guldkampen med fyra guld (total 7 medaljer). Lika 

glada som vi är över medaljerna är vi över det stora antal deltagare Drott hade med, 

arrangemangen lämnade dock en hel del att önska. 

 

I knattemångkamps-DM i Jakobstad 4.7 deltog 117 tappra knattar. De trotsade det nyckfulla 

vädret och hade roligt på Centralplan i Jakobstad. Drott knep 8 medaljer av olika valörer och 

många slog sina personliga rekord. 

 

Knattefinalen 19.7 arrangerades i Nedervetil. Drottarna kämpade duktigt och tog hem 5 guld, 

11 silver och 2 brons. Denna gång fick vi dock se oss klart slagna av främst VIS (21-7-13) som 

tog lika många medaljer i år som Drott ifjol (som då var bäst) trots att det var halverat antal 

grenar denna gång. 

 

 

Övriga tävlingar 

Vid högstadiernas och gymnasie-/fackskolornas FM (KLL) i Lahtis 19-20.9 deltog två drottare, 

Jamira Suarez och Nea Hassila. Båda deltog i flera grenar och presterade fina resultat, framför 

allt i B-flickornas 800m, där Nea blev 3:e och Jamira 4:e på fina nya PBn, och på 300m där 

Nea blev 4e och Jamira 7e (även här PB för båda). 

 

I Föreningscupen ordnades endast en deltävling i år, i Vasa den 12.8. Drott tog sig enkelt 

vidare till B-finalen (kommuner med 10-35.000 invånare) trots ett något reservbetonat lag. I 



B-finalen den 5.9 i Lempäälä var Drott enligt statistiken 6:e bästa lag,  drottarna överträffade 

dock alla förväntningar och klättrade uppåt och knep en finfin fjärde plats. Trots att vi inte fick 

någon grenseger tog vi väldigt många topp 3-4-placeringar och var mycket nära bronsplatsen 

och en pallplacering. För första gången bodde vi på hotell vilket fungerade fint. Det enda som 

tänkte ställa till problem var bussens alkolås... 

 

 

Representationsuppdrag 

 

Drott hade ingen med i seniorernas landslag detta år. 

 

Adrian Björkgren klarade kvalgränserna med marginal i både längdhopp och på 110m häck till 

U18 EM i Rieti (Ita) men tävlingarna inhiberades. Även ungdomslandskampen mot Sverige, 

där han skulle ha varit självklar (både 110m häck och längd), ställdes tyvärr in. 

 

Utmärkelser och rekord 

 

Premieringar 

Flera av föreningens aktiva blev premierade av ÖID. Alexander Björkgren blev vald till 

distriktets bästa junior i klassen H19, Adrian Björkgren i H17 (+ fick Nyholms stipendium för 

häcklöpning) och Oscar Grannas i P15. IF Drott utsågs till årets knatteförening och Leif 

Björkgren valdes till årets tränare.  

 

Staden Jakobstad har beslutat flytta fram premieringen av idrottare för år 2020 till år 2022, då 

premieras idrottare för både 2020 och 2021 samtidigt.  

 

Drotts egna hederspriser delades ut på säsongsavslutningen i Svenska Gården 29 september 

enligt följande: 

-  Årets knatte: Wilma Grannas. 

- Årets komet: Nea Hassila. 

- Årets junior: Alexander Björkgren. 

- Årets idrottare: Adrian Björkgren. 

- Årets Lionsstipendium (14-18-åring): Fanny Östman. 

 

Rekord 

Adrian Björkgren satte SFI-rekord H17 i på 110m häck på 13,83 (tidigare 14,14). 

Alexander Björkgren satte nytt ÖID-rekord i H19 110m häck med tiden 14,21 (tidigare 14,44).  

 

Jakobstad den 15 mars 2021 

 

Leif och Ulrika Björkgren, Camilla Lundén 

 

  



Veteransektionens verksamhetsberättelse 2020 

                        

Senaste år var speciellt vad mästerskapstävlingar och tävlingar överhuvudtaget beträffar p.g.a. 

coronan och skador dessutom, som gjorde att deltagandet blev mindre än vanligt. 

 

Vi hann ändå med inomhus FM i Tammerfors den 22-23 februari. Sten Haglund i H75 tog guld 

på 400, 800 och 1500m samt silver på 200m. Mikael Söderman vann 400m i H55 klassen. Pär 

Granbacka i  H80 vann 60 m häck, blev trea på 200m samt blev femte både på 60 och 400m. I 

D45 vann Eva-Lena Wikström silver på 400m och brons på 800m och 3000m och blev fjärde 

på 1500m. Gerhard Stenroos i H60 blev 6:a på 200m, 7:a på 60m häck, 8:a p 400m, 9:a på 

60m. Eino Kangas H80 blev 6:a i längd. 

 

Vid terräng FM i Kurikka 26.9. blev Fredrik Forsbacka H50 fjärde.och Gerhard Stenroos H60 

blev sjuttonde. Terräng DM avgjordes i Nykarleby19.9. Fredrik Forsbacka i H50 fick guld. I 

H55 fick Max Pesola silver, Hans Byggmästar brons och Tapio Lehtinen 4:a. I H60 fick 

Gerhard Stenroos silver.  

 

Sommar FM avgjordes i Jyväskylä på Harju idrottsplan den 10-13.9. Första dagen torsdagen 

var för coronans skull för de äldre veteranerna, men ingen deltog härifrån, utan vi började på 

lördag. Stig Haglund H75 vann 5000m, Sten Haglund H75 vann silver på 800m och Pär 

Granbacka H80 vann 200 häck och blev trea på 400m. Gerhard Stenroos H60 vann silver på 

300m häck, blev fjärde på 100m häck, 7:a på 200m och 10:a på 400m. 

 

Resultatmässigt för hela detta extraordinära år ska vi kanske nämna Mikael Södermans 400m 

med tiden 56.22 och Gerhard Stenroos på 300m häck med tiden 53.01.  

 

Vid säsongavslutningen valdes Gerhard Stenroos till bästa veteranidrottare. 

 

För coronans skull har Jorma Ehrström och Pär Granbacka tränat på Centralplan och i 

Tellushallen, medan nykarlebyborna hållit till på hemmaplan. Vi får vänta och se hur 2021 blir. 

Inomhus FM ville åtminstone ingen arrangera. 

 

Jakobstad 14.3.2021 

  

Pär Granbacka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GYMNASTIK 
 
 

 

 



GYMNASTIKSEKTIONEN  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

Sektionsstyrelsen hade under 2020 följande sammansättning: Ordförande: Irene Strömberg, 

kassör: Maria Norrena-Björklund och Malena Flink, medlemmar: Tomas Porthin, Gustav 

Simons, Ulrika Krohn, Malena Flink och Johan Palmroos. En tränarrepresentant deltar i varje 

möte. Sektionsstyrelsen hade 7 protokollförda möten under året. 

 

Irene Strömberg och Malena Flink har representerat gymnasterna i Drotts huvudstyrelse. 

 

Tränare 

 

Vi har haft 20 aktiva tränare under 2019. Dessa är: Tomas Halmesmäki, Elicia Strömberg, 

Tomas Porthin, Gustav Simons, Isak Porthin, Ann-Sofi Grönhage, Pamela Skytte, Wilma 

Skytte, Sofia Forsman, Ida Backman, Olivia Käldström, Matilda Skott, Julia Björklund, Tilde 

Snellman, Thelma Elenius, Elin Porthin, Fanny Mäenpää, Sara Snellman, Dan Backlund och 

Johnny Backlund. 

 

 

Träningsverksamheten 

 

Antalet gymnaster som regelbundet har deltagit i verksamheten var omkring 150. Ca. 1/3 är 

tävlingsgymnaster som tränar 2-5 i veckan och ca. 2/3 är hobbygymnaster som tränar i regel 1 

gång i veckan. Ungefär 1/4 av gymnasterna är pojkar och 3/4 flickor. 

 

Alla träningar sker i de egna utrymmena i bollsalen i Idrottsgården. Vi har haft halva salen hyrd 

under hela året och delar av andra halvan enligt behov.  Tävlingsgymnasterna har tränat 2-5 

gånger per vecka, hobbygymnasterna och nybörjargrupperna har i regel tränat en gång per 

vecka. 

 

Föreningen ordnade för andra gången i eget regi Coach Dan läger i Jakobstad under sportlovet 

v.9. I lägret deltog förutom 15 egna gymnaster även 5 utomstående gymnaster. 

 

 

16.-19.1 Bemari läger Kuortane 1 gymnast (Fanny) 

28.2.-1.3. Hemmaläger med Coach Dan Jakobstad 22 gymnaster, 5 tränare 

 Bemari läger Kuortane 1 gymnast (Fanny) 

 Drotts sommarläger (hobby) Jakobstad  

5.-6.9. ÖID läger Kuortane 7 gymnaster, 2 tränare 

25.-27.9. Top Team läger Kuortane   

20.-22.11. Alueminorit Kuortane 1 gymnast (Ava), 1 tränare 

 

 

 

 

 

 

 



Utbildning 

 

 

Oktober TK2 Vasa Sofia Forsman 

Oktober TK3 Jakobstad Wilma, Fanny, Elin och Ida 

12.12. 

Gymnastikledarens 

start Vasa Arik och Elicia 

 

 

Andra evenemang 

 

2.2. Diamanttest Kuortane Elicia och Ava 

 

De gymnaster som klarat diamantmärket under 2020 premieras på Ärevarvet 2021: Elicia 

Strömberg och Ava Perälä.  

 

 

Drotts tävlingsarrangemang 

 

Våra egna ÖID mästerskap i mars inhiberades pga coronan och likaså Suomen Voimisteluliittos 

tävlingar under hösten.  

FSGM ordnades som en onlinetävling tillsammans med Fitness Idrottsförening och totalt 

deltog 241 flickgymnaster och 26 pojkgymnaster, totalt 267 gymnaster. Gymnasterna hade en 

vecka på sig att filma in allt material och sända in. Domarna dömde under söndagen och 

resultaten publicerades live på söndag kväll.  

 

 

Tävlingsverksamheten 

 

Tävlingspojkarna deltog i FSG tävlingarna. Tävlingsflickorna deltog förutom i FSGM i 3 

Svolitävlingar under året. Tävlingen där vi hade flest deltagare från Drott var FSGM Online i 

Jakobstad med 30 deltagare.Medaljplaceringarna från tävlingarna är uppräknade här nedan. 

 

 

Förbundsmästerskap och ÖID mästerskap: 

 

ÖIDM i Jakobstads i mars inhiberades pga corona. 

FSGM i Grankulla i april inhiberades pga corona. 

FSGM Online 14.-15.11. Arrangör If Drott och FIF. Mångkamp flickor klass B-D och pojkar 

klass 1-3, specialmästerskap flickor klass E-G. Drott deltog med 30 gymnaster! 

Guld: Mia Backman E hopp, Ava Perälä E hopp. 

Silver:  Lydia Backman D, Isak Portin klass 3 räck, matta och häst. 

Brons: Isak Portin klass 3 barr. 

 

Tävlingar arrangerade av Suomen Voimisteluliitto: 

 

NTV tävling i Vasa 8.3.mångkamp. Drott deltog med 16 gymnaster. 

Silver: Mia Backman E-äldre. 

 

NTV tävling i Vasa 4.10. Drott deltog med 8 gymnaster. 



Guld: Matilda Fors Cä matta, Lydia Backman Dä hopp, Mia Backman Eä hopp 

Silver: Tinda Kock Cä matta, Mia Backman Eä bom. 

Brons: Lydia Backman Dä bom, Mia Backman Eä barr. 

 

NTV tävling i Storkyrö 31.10. Drott deltog emd 5 gymnaster. 

Guld: Lydia Backman Dä hopp, Mia Backman Eä hopp och barr, Tilde Snellman Eä bom. 

Silver: Lydia Backman Dä matta, Ava Perälä Ey hopp, Mia Backman Eä bom. 

Brons: Ava Perälä Ey barr och matta. 

 

 
Övrigt 

 

I april fick vi beskedet att Jan- Erik “Kak” Nyman, vår före detta ordförande, vår tränare, vår 

pyramidgubbe, vår eldsjäl, vår stora förebild och vår allas vän gått bort efter en tids sjukdom. 

Han lämnar ett tomrum efter sig och vi minns honom med glädje och värme. Vi jobbar vidare 

för att upprätthålla det stora intresset för gymnastiken som han lyckats skapa i vår stad. 

 

Pga coronaepidemin inhiberades vårsäsongen från mars och inga tävlingar arrangerades. 

Hösten har också präglats av corona och vårt träningsschema har varit anpassat så att max 10 

personer i en grupp tränar samtidigt.  

 
Gymnasterna och sektionens funktionärer har som vanligt deltagit aktivt i ärevarvet som 

undantagsvis gick av stapeln i september och vid genomförandet av Jakob maraton som nu 

ordnades en torsdag. 

 

Deltagarantalet har sjunkit en aning från toppnoteringen år 2016 då många grupper var 

överstora. Hobbygymnasternas andel har vuxit och den trenden ser ut att hålla i sig. De flesta 

grupper är i dag fyllda. En ökning skulle vi gärna se bland pojkarna. 

 

If Drott fick 2019 en ny och modernare hemsida och föreningens olika sektioner är även aktiva 

på sociala media, bl.a. facebook och Instagram. Den digitala marknadsföringen och 

kommunikationen har blivit viktig. 

 

Året avslutades den 13.12. tillsammans med friidrottarna. Pga coronan ordnades en 

julpromenad för familjen i Gamla hamn med start i intervaller. Vi hade sex olika punkter och 

deltagarna fick gissa godis i burk, träffa tomten och tomtemor, lösa kluriga gåtor, lyssna till 

vacker luciakör, dricka glögg och se på gymnastikuppträdande. Konceptet blev lyckat och det 

gav många den efterlängtade julkänslan. Vi tror på en repris. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

        
 

BOWLING 
 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOWLINGSEKTIONEN  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 
Vi har deltagit i lokala tävlingar, FM och riksserien. Regionala tävlingar som t.ex Österbottniska 

mästerskapen har inte arrangerats. 

 

FM tävlingarna i allmänna klassen hölls i Lahtis. Vi deltog med 9 spelare. 4 spelare i A klassen och 5 

spelare i B klassen. Inga större framgångar. FM tävlingarna för seniorer hölls i Tapanila, Helsingfors. 

Två deltagare från Drott. Det kan nämnas att Leif Enfors blev 38:e av 566 deltagare. FM tävlingarna 

för veteraner hölls i Tammerfors. Vi deltog med 9 spelare. Dessa tävlingar blev lyckade för Drotts del. 

Vi fick med två spelare till final. I finalen fick Leif Enfors silver och Eino Keto blev 22:a. 971 deltagare 

varav 32 gick till final. Lagtävlingarna gick också bra. I fyrmannatävlingen vann Drott guld med laget 

Leif Enfors, Kjell Lindén, Armas Matkoski och Eino Keto. Andra laget med Krister Öst, Bo Staffans, 

Rolf Ström och Ulf Lindholm blev 32:a. Här deltog 184 lag. Tvåmanna lagtävlingen gick också bra fast 

vi blev utan medaljer. Laget Eino Keto, Armas Matkoski blev fjärde och laget Leif Enfors, Kjell Lindén 

femte. Här deltog 397 lag. Det kan nämnas att alla FM tävlingar blev flyttade till hösten pga corona. De 

brukar vara på våren. 

 

I riksserierna deltar vi med tre lag. Ett lag i allmänna klassen och två lag i veteranklassen. Allmänna 

klassens lag spelar i division två, grupp fyra. I veteranklassen spelar Drott 1 i division ett, grupp ett, och 

Drott 2 i division två, grupp fyra. Alla Drottlag leder sina grupper. 

 

Drotts egen tävling hölls 26.10 till 4.12. Final 5.12. Tävlingen vanns av Simon Tissarinen, CPS Karleby 

före Vesa Saari, BC Islanders Kalajoki ochMiro Saari också CPS. Jani Karsikko Drott fjärde. 

 

Resultat från förbundsmästerskapen. 

A klassen: 1 Karl-Johan Forsell FoBK, 2 Jani Karsikko Drott, 3 Armas Matkoski Drott. 

B klassen: 1 Holger Hemming FoBK, 2 Eino Keto Drott, 3 Tom Kolam FoBK. 

 

Endast en 300 serie gjordes av Drottare. Det var Jani Karsikko som lyckades. 

 

Vi har också deltagit i andra lokala tävlingar som arrangerades, både här i hallen och runtom i 

nejden, med varierande framgångar. 

 

Resultat fås från Jakobstads Bowlinghall, www.keilailu.nettihotelli.com/pietarsaari/. Resultat från FM 

och riksserierna fås från www.keilailu.fi/kilpailutoiminta/.Resultat fås också från andra hallars 

hemsidor, främst från Karleby och Kronoby. 

 

Vi hjälper också till med arrangemangen av Jakob Marathon och andra tävlingar. 

 

Kontakter: Ulf Lindholm 040 7307809, ulf.lindholm@multi.fi 

                   Leif Enfors  050 3432638 

 

 

 

Ulf Lindholm 11.3.2021 
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