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Allmänt 
 

Verksamhetsåret 2021 har även det varit annorlunda på grund av den pågående 
covid-19 pandemin. Vi har fått anpassa vår verksamhet, och en del saker har blivit 
inställda, andra saker uppskjutna. Den planerade 100-årsfesten för år 2021 ser ut 
att äntligen bli av under våren 2022. Vi är trots allt tacksamma över att vi har 
kunnat ordna Jakob Marathon och Ärevarvet.  
 
Den 22 juli arrangerades Jakob Marathon för 45a gången. Totalt deltog ca 300 
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 Susanna Rantala på tiden 4.01,22 
medan herrarnas maraton vanns av Jonathan Salo med tiden 2.44,51.  Både 
Susanna och Jonathan vann i Jakob Marathon för första gången. 
 
 
I årets Ärevarv deltog 64 löpare och resultatet var ungefär 17500 euro, vilket är 
ett lite bättre än senaste år. Och mycket gott med tanke på det rådande läget. 
 
 

 
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 
 

19.6 Knattestafett-DM och stafettDM, friidrott 
21.7 Jakob Marathon 
22.9 Ärevarvet i Jakobstad 
9.10 Redskapsgymnastik (Svoli) 



 
Uppvaktningar 
 
 Styrelsens pokal går till Talkogänget kring Voltgropen 

Ordförande pokalen går till FM-stafettguldmedaljörerna (H19 4*100) Adrian 
Björkgren, Oscar Grannas, Johannes Åhman och Alexander Björkgren och 
bowlingens Leif Enfors 

 
Årets idrottsresultat 
 

De idrottsliga prestationerna framkommer i sektionernas verksamhetsberättelser 
och i statistiken. 
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FRIIDROTT 



FRIIDROTT: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Organisation och träning

Året 2021 har, liksom året 2020, sett annorlunda ut än tidigare år på grund av alla restriktioner kring Covid 
19. Sommarsäsongen kom ändå igång någorlunda vanligt men det var fortsättningsvis noga med handhygien, 
handskar, avstånd och desinficeringsmedel också på idrottsplan. Med tanke på allt kan man ändå konstatera
att sommarsäsongen kunde genomföras tämligen normalt.

Friidrottsektionen 
Friidrottssektionens medlemmar 2021: 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 XX möten som hölls vid Svenska Gården och online. Sektionens främsta uppgifter var att 
planera och arrangera sommarens tävlingar och följa upp att verksamheten ekonomiskt gick ihop. 

Knatterådet 
Under år 2021 kunde vi inte ordna den populära träningsdagen i Botniahallen, eller inomhustävlingarna pga 
av coronarestriktionerna. Knatterådet hade också under våren hand om beställning av föreningskläder och 
under sommaren ordnades 4 egna tävlingar vid Centralplan.  Under våren såldes wc och hushållspapper, och 
under hösten såldes Sukka-Tukku produkter. Istället för den traditionella julfesten ordnades i år en 
utomhusjulfest vid Aspegrens trädgård.  

År 2021 bestod knatterådet av Sara Åhman (ordförande), knatteledarna Camilla Lundén och Monica Källman, 
Anki Westerlund, Niklas Grannas, Tove Isomaa och Daniel Tunér.  

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, Oscar Grannas, Albin Söderman, Isak Höglund, Filippa Sundell, Hanna Westerlund 
och Rebecka Westerlund. Förutom dessa har också flera av våra ungdomar fungerat som hjälptränare i de 
yngsta grupperna och på friidrottsskolan. Adrian Björkgren, Isak Höglund och Albin Söderman var anställda 
som sommararbetare. 

De aktiva delades in i 6 olika träningsgrupper. Under vintersäsongen 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 ordnade ett träningsläger i Kuortane för de äldre 
knattarna och juniorerna. Även SFIs 7-tusanläger och ANMJ-lägren i Kuortane påverkades under vintern och 
våren av pandemin och många ställdes in. Under hösten 2021 ordnades dock lägren som planerat.  

Tränarutbildning 
Ingen tränare gick någon tränarutbildning detta år. 

Tävlingsidrott 

Inomhussäsongen 
Tre av Drotts juniorer deltog framgångsrikt i inomhus-FM i Tammerfors. Drottarna tog hem tre medaljer 
genom Alexander Björkgrens guld på H19 60m häck och silver på 60m samt Adrian Björkgrens silver på H19 
60m häck. Alexanders tid på 60m häck, 8,02, är nytt ÖID-rekord i klassen H19. Hans resultat på 60m, 6,87, 



smäller ännu högre och är ÖID-rekord både i H19 och H22 och är nästbästa resultat även i herrklassen. 
 
Adrian Björkgren tog sig också till final på H19 60m där han slutade på en 6e plats. Samma placering tog också 
Nea Hassila på 800m i D17. Hon deltog också på 300m. 
 
Under vintern ordnade IF Drott, på grund av coronarestriktionerna, inga egna serietävlingar i Tellushallen.  

 
Terrängcupen, terräng- och landsvägs-DM 
Under våren arrangerade Knatterådet en hybridversion av terrängcupen där löparna kunde välja att antingen 
springa på egen hand eller tillsammans i grupp på tisdagar. Terrängcupen löptes under fyra veckor på olika 
banor och sträckor i Hamnskogen, Östanpå och Vestersundsby. 
 
Landsvägs-DM ordnades som vanligtvis tillsammans med PieHi. Terräng-DM däremot blev även detta år 
framflyttat och ordnades till sist i slutet av september i Nykarleby. Drott fick två knattemedaljer 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 64 löpare var17500 €, ett mycket gott resultat med tanke 
på pandemin. 
 
För knattarna hölls en tre dagar lång friidrottsskola första veckan i juni som riktade sig till sommarlovslediga 
barn i åldern 8-13 år. I friidrottsskolan får man prova på alla friidrottens grenar under lekfulla former. För 
detta fick vi understöd av Brita Maria Renlunds stiftelse vilket gjorde att vi i år även kunde bjuda på ett litet 
mellanmål åt deltagarna. Under sommaren ordnade IF Drott fyra egna serietävlingar. 
 
Sommarens enda DT-tävling arrangerades denna gång torsdagen den 3 juni i närmast perfekta förhållanden 
och många nya personliga rekord såg dagens ljus. Drott sprang också nytt ÖID-rekord på 4x100m H19 med 
42,72 (tidigare rekordet 42,87 hade IF Kraft från år 2000).  
 
Den 19.6 stod Drott värd för stafett-DM för alla åldersklasser. Tävlingen lockade stor publik när Drott tog flest 
guldmedaljer bland knattarna.  
 
Den 22 juli arrangerades Jakob Marathon för 45e gången, även denna gång på en torsdag. I damernas 
maraton segrade Susanna Rantala med tiden 4.01.22,5 medan herrarnas maraton även i år vanns av Jonathan 
Salo med tiden 2.44.51,0. 
 
Skolornas traditionella stadsmästerskap, Skol-JM, arrangerades inte 2021. 
 
Värdetävlingar 
EM/VM-tävlingar & landslagsuppdrag 
Alexander Björkgren deltog både i EM och VM U20. I EM, som ordnades i Tallinn, Estland, deltog han på 100m 
där han blev 1/100 sekund från semifinalplats och på 4x100m. I VM (Nairobi, Kenya) sprang han sista sträckan 
på 4x100m men de lyckades inte ta sig till final. 
 
FM-tävlingar 
I Kalevan Kisat 26-29.8 i Tammerfors deltog Alexander Björkgren, som enda drottare, för andra gången i 
Kalevankisat. Junior-VM i Kenya tyngde ännu i benen så även denna gång blev motståndet för hårt för att nå 
en finalplats. Han sprang 10,82 på 100m (15e) och 22,06 på 200m (11e).  



Stafett FM ordnades i Uleåborg den 11-12.9. Drott kom denna gång hem med en medalj. För bedriften stod 
laget i H19 som på lördagen tog guld på 4x100m på tiden 42,36 och därmed raderade ut sitt egna ÖID-
rekord. I laget löpte Adrian Björkgren, Oscar Grannas, Johannes Åhman och Alexander Björkgren. Samma 
killar knep på söndagen en fjärdeplats på 4x100m häck på tiden 55,62 (Drottrekord H19) och en sjätteplats 
på 4x400m på tiden 3.28,17 (Drottrekord H19) med Albin Söderman i stället för Alexander. 

Även flickorna i D17 stod för gedigna prestationer i alla stafetter. På 4x100m löpte de in som femte med 
laget Jamira Suarez, Tilda Höglund, Nea Hassila och Priscilla Boateng på tiden 49,51. I försöken gick det 
ännu snabbare - 49,03  (Drottrekord D17). Samma flickor, men med Mia Backman istället för Tilda, blev 9e 
och därmed första lag utanför final på 4x300m med tiden 2.55,55. På 3x800m löpte Jamira, Mia och Nea på 
7.52,00 vilket räckte till en 11e plats. 

FM för klasserna 19- och 22-åringar ordnades den 21-23.8 i Åbo. Drotts Adrian Björkgren (H19) hade en 
lyckad FM-helg i Åbo. Han inledde med att på fredagen ta guld på 110m häck på nya ÖID-rekordtiden 14,02. 
På lördagen fortsatte han med att ta silver på 100m för att sedan på söndagen, med trötta och sjuka ben, 
knappt missa brons på 200m (4e endast 3/100 från brons). Nya rekord blev det också på både 100m (10,97) 
och 200m (22,42). Nämnas kan att Alexander inte deltog på grund av junior-VM. 
 
Även Drotts representant i H22, Alfons Söderman, slog sitt rekord när han korsade mållinjen på 51,55 på 
400m. Resultatet räckte till en 13e plats i det hårda startfältet. 
 
FM för 16- och 17-åringar ordnades i Hyvinge den 6-8.8. Drottarna skördade stora framgångar genom att 
bland annat ta hem tre bronsmedaljer. Nea Hassila inledde målkalaset på fredagen med ett brons i D16 400m. 
Samma dag blev Priscilla Boateng 4e i D16 100m, Oscar Grannas 8e i H16 100m, Albin Söderman likaså 8e i 
H16 400m och Tilda Höglund 13e i längdkvalet för D17 och missade finalen (Tilda hade samma resultat som 
den som blev 12e).  
 
På lördagen var det Oscars tur att ta brons, denna gång i H16 längdhopp.  Oscar, som hela helgen hade 
skadekänningar, tog sig inte vidare i H16 200m.  Albin blev 8e i H16 800m, Priscilla och Nea tog sig vidare till 
semifinal i D16 200m medan Tilda inte lyckades ta sig till final i D17 100m häck. 
 
Vid söndagens semifinaler i D16 200m tog sig både Nea och Priscilla vidare och i finalen tog sedan Priscilla 
brons medan Nea blev 7e. 
 
Vid FM för 14-15-åringar i Karleby den 6-8.8 deltog endast en drottare, Annie Lundén. Annie deltog i D14 
tresteg och kom ytterst nära en finalplats när hon hoppade in som 9e.  
 
SFIM & DM för seniorer 
Drotts ungdomar tävlade framgångsrikt vid årets SFIM i Närpes den10-11.7. Drott fick mest poäng bland ÖID-
föreningarna (3e totalt) i ungdomspokalen. Många medaljer och många rekord! Tävlingen fungerade 
samtidigt som DM för seniorer. 
 
DM 
Inget DM för 16-19-åringar ordnades detta år medan 14-15-åringarnas DM ordnades i samband med 
knattefinalen (se nedan). 
 
Stafett-DM & knattestafett-DM arrangerades i Jakobstad den 11.7. Drott tog flest guldmedaljer bland 
knattarna med 5 guld, 1 silver och 2 brons. Även bland juniorer och seniorer tog Drott flest guld (4-1-1). Totalt 
ställde 141 lag upp. 
 
Inget knattemångkamps-DM ordnades då ingen arrangör kunde hittas. Därför beslöts, med kort varsel, att 
ge knattekarnevalen DM-status trots avvikande grenar. Tävlingarna genomfördes i ett kallt och blåsigt Vasa 
med få deltagare norrifrån. De drottare som deltog försvarade våra färger med bravur och tog hem 6 
medaljer  6 (1-3-2). 
 
Knattefinalen arrangerades den 31.7-1.8 på Skogsvallens nyrenoverade plan i Nykarleby. Drottarna stod för 



många medaljer, många rekord, många fina resultat och många glada miner. 

Övriga tävlingar 
Vid högstadiernas och gymnasie-/fackskolornas FM (KLL) i Villmanstrand den 19.9 ställde Jamira  Suarez och 
Nea Hassila upp. Båda deltog i flera grenar och presterade fina resultat framför allt i A-flickornas 800m, där 
Nea blev 2a och på 400m där Nea blev 4e och Jamira 5e. Jamira deltog också på 100m där Jamira nådde final 
(7e). 

Föreningscupens deltävling 1 ordnades i Bennäs och del 2 i Vasa. Drott tog sig som 9e lag enkelt vidare till B-
finalen (kommuner med 10-35.000 invånare) i Alavus. Där fick Drott två grensegrar och flera fina placeringar 
men även de övriga gjorde väl ifrån sig. Slutplaceringen blev 10e. 

Utmärkelser och rekord 

Premieringar 
Flera av föreningens aktiva blev premierade av ÖID. Alexander Björkgren blev vald till distriktets bästa junior 
i klassen H19 och premierades också för deltagandet i EM & VM, Adrian Björkgren fick Strandvalls stipendium. 
Alexander valdes också till bästa SFI-junior på herrsidan.  

Staden Jakobstads medaljgala flyttades fram så vid vårmötet är det ännu okänt vem/vilka som premierats. 

Drotts egna hederspriser delades ut på säsongsavslutningen i Svenska Gården 3 oktober enligt följande: 

-  Årets knatte: Annie Lundén.

- Årets komet: Albin Söderman.

- Årets junior: Adrian Björkgren.

- Årets idrottare: Alexander Björkgren.

- Årets Lionsstipendium (14-18-åring): Priscilla Boateng.

Rekord 
Alexander Björkgren satte nytt ÖID-rekord i H19 100m med tiden 10,60 (tidigare 10,68), nytt ÖID-rekord i 
H19 och H22 60m inomhus med 6,87 (tidigare 6,92 respektive 6,89) och nytt ÖID-rekord i H19 60m häck 
inomhus med 8,02 (8,17). 

Adrian Björkgren satte ÖID-rekord i H19 110m häck på 14,02 (tidigare 14,21). 

Stafettlaget med Adrian Björkgren, Oscar Grannas, Johannes Åhman och Alexander Björkgren satte nytt ÖID-
rekord i H19 4x100m med 42,36 (42,70). 

Jakobstad den 19 mars 2022 

Leif och Ulrika Björkgren 



Veteransektionens verksamhetsberättelse 2021 

Våra aktiva veteranidrottare deltog i utomhus FM och landsvägs FM under året. 
Inget inomhus FM arrangerades p.g.a Covid-19. Under våren deltog några i landsvägs-DM 
och på sommaren i maraton DM och på hösten i terräng DM. 

Vid FM tävlingarna löptes hem 10 medaljer varav fyra guld, två silver och fyra brons. 

Vid utomhus FM i St-Michel 29.7-1.8 blev det fyra medaljer för Pär Granbacka i h-80 
200 m häck guld, 80 m häck silver och 200 m, 400 m brons. Sten Haglund i h-75 fick två 
guld på 400 m och 800 m. Mikael Söderman i h-55 sprang hem guld på 800 m och Gerhard 
Stenroos i h-60 silver på 100 m häck och brons på 300 m häck. 

Vid höstens landsvägs FM i Helsingfors 24.10 löpte Lars Haglund i h-75 hem en bronspeng 
på ½ maraton. 

Vid landsvägs DM i Jakobstad 2.5 blev det guld för Fredrik Forsbacka i h-50, Elof Hästbacka 
i h-65 och Sten Haglund i h-75. Silver för Thomas Porthin i h-45, Max Pesola i h-55 och 
för Gerhard Stenroos i h-60. 

Maraton DM löptes i samband med Jakob Marathon 22.7. Elof Hästbacka i h-65  löpte hem 
guldet. 

Vid terräng DM i Jeppo 18.9 blev det guld i h-50 för Fredrik Forsbacka och silver för 
Hans Byggmästar i h-55. 

Vid säsongavslutningen i oktober valdes Pär Granbacka till årets veteranidrottare 
(enligt mest poäng i värdetävlingar). 

Träningarna som veteranerna bedrivit har skett främst under vintern iTellushallen och under 
läktaren och på sommaren främst på Centralplan. 

Veteranstatistiken och poängen från värdetävlingar 2021 ingår i friidrottsstatistiken. 
Alla tiders veteranstatistik (ute/inne) och FM ,EM och VM medaljörer 1981-2021 (utomhus) 
finns bevarade i urklippsmappen vid Svenska Gården. 

Jakobstad den 24 februari 2022 

Hans Byggmästar 



GYMNASTIK 



GYMNASTIKSEKTIONEN 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Sektionsstyrelsen hade under 2021 följande sammansättning: Ordförande: Irene Strömberg, 
kassör: Malena Flink, medlemmar: Tomas Porthin, Gustav Simons, Ulrika Krohn, Janina 
Jansson, Camilla Lillqvist-Skott och Johan Palmroos. Sektionsstyrelsen hade 10 
protokollförda möten under året. 

Irene Strömberg och Johan Palmroos har representerat gymnasterna i Drotts huvudstyrelse. 

Tränare 

Vi har haft 23 aktiva tränare under 2021. Dessa är: Janina Jansson, Ann-Sofi Grönhage, 
Pamela Skytte, Elicia Strömberg, Tomas Porthin, Gustav Simons, Isak Porthin, Sofia 
Forsman, Mia Backman, Tilde Snellman, Thelma Elenius, Fanny Mäenpää, Elin Porthin, Arik 
Porthin, Olivia Käldström, Matilda Skott, Tomas Halmesmäki, Wilma Skytte, Agnes Skytte, 
Ida Backman, Dan Backlund, Tindra Kock och Vincent Palmroos.  

Träningsverksamheten 

Alla träningar sker i vårt egna utrymme i bollsalen i Idrottsgården. Vi hyr hela salen och 
använder oss av hela utrymmet, under 2021 byggde vi en voltgrop åt oss.  

Antalet gymnaster som tränat under våren 2021 var 144. Ca 1/3 var tävlingsgymnaster som 
tränade 2-4 gånger per vecka och ca 2/3 var hobbygymnaster som tränade 1-2 gånger per 
vecka. Ca 1/5 var pojkar och 4/5 flickor. 

Under hösten 2021 var antalet gymnaster 178. Ca 1/4 var tävlingsgymnaster som tränade 2-4 
gånger per vecka och ca 3/4 var hobbygymnaster som i regel tränar 1-2 gånger per vecka. Ca 
1/4 är pojkar och 3/4 flickor. 



Drotts tävlingsarrangemang  
Drott arrangerade nationella tävlingar (Suomen voimisteluliitto) 9.10.2021 i Jakobstad. I 
tävlingen deltog 72 gymnaster och gymnasterna tävlande i klass B-F.  

Tävlingsverksamheten 

Tävlingspojkarna deltog i FSG tävlingarna i Vasa under hösten. Tävlingsflickorna deltog 
förutom i FSGM och ÖID i 2 svolitävlingarna, de äldre tävlingsflickorna har dessutom 
deltagit i 6 svolitävlingar på distans. Medaljplaceringarna är uppräknade här nedan. 

Förbundsmästerskap och ÖID mästerskap: 

ÖIDM i Närpes:  
Guld: Astrid Karlström B barr, bom och matta, Julia Lindell C hopp, bom och matta, Edith 
Granlund C barr, Moa Ainasoja F barr, bom och matta, Ava Perälä F hopp 
Silver: Astrid Karlström B hopp, Bianca Fröjdö C hopp, Edith Granlund C matta, Sara 
Riipinen D bom, Lydia Backman E barr, Moa Ainasoja F hopp, Ava Perälä barr och matta, 
Mia Backman F bom 
Brons: Siiri Kuittinen B hopp, barr och matta, Edwina Björk D hopp, Matilda Fors D bom, 
Ava Perälä bom, Mia Backman F hopp, barr och matta 
FSGM i Vasa: 
Guld: Julia Strandvall B barr, Edwina Björk D matta, Moa Ainasoja F bom, Isak Porthin 
klass 3 parterr, ringar, häst, barr och räck 
Silver: Julia Lindell C bom, Matilda Fors D bom 
Brons: Julia Lindell C matta 

Tävlingar arrangerade av Suomen Voimisteluliitto: 

NTV tävling i Vasa 9.4.2021 (distans). Drott deltog med 3 gymnaster 
Guld: Ava Perälä E (yngre) Hopp 
Silver: Lydia Backman E (äldre) bom, Ava Perälä E (yngre) matta 
Brons: Mia Backman F barr 

NTV tävling i Esbo 16.4.2021 (distans). Drott deltog med 4 gymnaster 
Guld: Ava Perälä E (yngre) Hopp, barr, bom och matta 

NTV tävling i Helsingfors 7-8.5 (distans). Drott deltog med 7 gymnaster 



Guld: Moa Ainasoja E (yngre) hopp 
Silver: Sigrid Karlström E (äldre) hopp , Mia Backman F hopp, barr, bom och matta 
Brons: Moa Ainasoja E (yngre) bom, Ava Perälä E (yngre) matta 

NTV tävling i Tammerfors 28-29.5 (distans). Drott deltog med 5 gymnaster 
Guld: Ava Perälä E (yngre) hopp 
Silver: Moa Ainasoja E (yngre) hopp och bom, Mia Backman F barr 
Brons: Ava Perälä E (yngre) bom 

NTV tävling i Jakobstad 18-19.6 (distans). Drott deltog med 5 gymnaster 
Guld: Sigrid Karlström F hopp, Moa Ainasoja F bom  
Silver: Moa Ainasoja F barr, Ava Perälä F hopp 
Brons: Sigrid Karlström F barr, Moa Ainasoja F hopp, Ava Perälä F matta 

NTV tävling i Lohja 23.9 (distans). Drott deltog med 3 gymnaster 
Guld: Moa Ainasoja MJ 1 bom 
Silver: Moa Ainasoja MJ 1 matta 
Brons: Ava Perälä MJ 1 hopp, barr och bom  

NTV tävling i Jakobstad (Drott arr.) 9.10. Drott deltog med 19 gymnaster 
Guld: Julia Strandvall B All-Round, Edith Granlund C All-Round, Lydia Backman E bom 
och matta, Mia Backman F hopp och bom, Ava Perälä F barr, Moa Ainasoja F matta 
Silver: Julia Lindell C All-Round, Lydia Backman E hopp och barr, Moa Ainasoja F hopp 
och barr, Ava Perälä F bom och matta 
Brons: Astrid Karlström B All-Round, Ava Perälä F hopp, Mia Backman F matta 

NTV tävling i Jakobstad 14.10. Drott deltog med 22 gymnaster 
Guld: Astrid Karlström B (yngre) All-Round, Julia Strandvall B (äldre) All-Round, Julia 
Lindell C (äldre) All-Round, Moa Ainasoja MJ 1 All-Round 
Silver: Ava Perälä MJ 1 All-Round 
Brons: Edwina Björk D All-Round, Sigrid Karlström MJ 1 All-Round 

Övrigt 

Pga coronapandemin blev vårsäsongens tävlingar ordnade på distans och många tävlingar på 
hösten blev också distanstävlingar. Mot slutet av hösten blev coronaläget bättre och våra 
gymnaster fick delta live på 4 tävlingar.  

Gymnaster och sektionens funktionärer har deltagit aktivt i ärevarvet som ordnades 22.9 och 
vid genomförande av Jakob marathon som ordnades 22.7. 

Året avslutades den 19.12 med en julpromenad tillsammans med friidrottarna vid Aspegrens 
trädgård. Där bjöds det på lucia och glögg, därefter fick var och en gå längs julpromenaden 
och ta del av de olika aktiviteterna som hade ordnats.  

Deltagarantalet har hållit sig till samma antal som år 2020, under höstterminen steg antalet en 
aning, detta beror på den pågående pandemin. År 2022 hoppas vi på mera rörelse i salen och 
att deltagarantalet stiger.  



BOWLING 



BOWLINGSEKTIONEN  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
Vi deltar riksserien, FM tävlingar och i lokala tävlingar. 
Distriktsmästerskap har inte arrangerats i år. 
FM i allmänna klassen hölls i Dickursby. Vi deltog med sex spelare. Ingen vidare till final. 
Seniorernas FM var i Björneborg. Där deltog endast Leif Enfors utan att ta sig till final. 
Veteranernas FM var i Järvenpää. Vi deltog med sex spelare, ingen dock vidare till final. 
Junior FM hölls i Lahtis. Där deltog Niko Hillberg. Han tog en hedersam sextonde plats. 
 
I riksserierna deltar vi med tre lag, ett i allmänna klassen och två i veteranklassen. 
Laget i allmänna klassen steg på våren till div 1 och spelar nu i div1, grupp 1 och är 
på sjätte plats. 
Drotts första lag i veteranklassen steg på våren till mästerskapsserien och spelar nu i 
grupp ett och är på sjätte plats. Drott 2 spelar i div 2, grupp 3 och är på femte plats. 
 
Jakobstads förbundsmästerskap spelades på våren. A klassen vann Leif Enfors före Bertel 
Kulla och Kaj Westerlund, båda FoBk. 
B klassen vann Pekka Blomström, Saturn, före Eino Keto och Ulf Lindholm, båda Drott. 
 
Leif Enfors representerade Finland i världsmästerskapen för veteraner som hölls i Dubai 
i början på november. Han fick guld i partävlingen, silver i fyrmanna-lagtävlingen och 
brons i mixlagtävlingen, (två damer, två herrar) så vi har en världsmästare i våra led. 
 
Tre stycken 300 serier slogs under året. Leif Enfors 2 st, båda i Kronoby och Niko 
Hillberg i Jakobstad. 
 
Vår jubileumstävling spelades under hösten, 18.10-10.12 med final 11.12.2021. 
tävlingen vanns av Drotts Niko Hillberg före Veli-Matti Tissarinen CPS och Kenth 
Wargh GBK. 
 
Vi har också deltagit i andra lokala tävlingar som arrangerades, både här i hallen och 
runtom i nejden. 
 
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 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 15.3.2022  

http://www.keilailu.nettihotelli.com/pietarsaari/
http://www.keilailu.fi/kilpailutoiminta/
mailto:ulf.lindholm@multi.fi
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