
OK Syd hold til 
Jukola 2023



Hvad er Jukola?

• Verdens største orienterings stafet og et af de største O-løbs arrangementer overhovedet.

• Løbet siden 1949 (41 startede, 18 gennemførte). Venla (damer) startede 1978

• Deltagende hold 2022: 1592 (Jukola), 1432 (Venla) -> ~17.000 deltagere. Tidligere har der været 20.000+ 
deltagere.

• Jukola er herre (og dame) hold på 7 personer. Venla er rene dame hold på 4 personer.

• Løb er specielt fordi det ikke kun er O-løbere der deltager, men det bruges som et firma event, hvor meget 
urutinerede løbere er med. Så man møder både eliten og de totale amatører. 

• I Finland er O-løb noget alle lærer i skolen og Jukola er kendt af de fleste i Finland. 

• Der er rigtig mange løbere i skoven, og man kan derfor ofte kan løbe i ”tog” med flere løber til den samme 
post. Men det er helt op til en selv og man vælger toget eller at løbe selv.

• Der er uendelig meget skov i Finland og der er sjældent mange stier som i Danmark. Til gengæld er der ingen 
brombær, og da der løbes om sommeren er moserne som regel tørre og lette at løbe i. Skulle man ikke vide 
hvor man er, kan man altid regne med hjælp fra andre løbere.

• Kort og symboler er præcis som i DK.

• Venla starter om eftermiddag og løber i dagslys. Jukola starter kl. 23, og de første 2-3 ben af stafetten er 
”natløb” – selvom nætterne er meget lyse.



Jukola for alle – artikel klip:



Fotos fra sidst…





Jukola 2023 – Porvoo Borgå

• 17-18 Juni 2023 i skov ved byen Borgå –
ca. 50km øst for Helsinki:



Jukola 2023 – Porvoo Borgå



Jukola 2023
Gammelt kort (2003)

Seitlahti-Fagersta 

2003



Jukola 2021 – kort med alle poster og 
gaflinger

Kort med alle 

poster 2021



Jukola 2023 – tur forslag 

Fredag d. 16. juni :
• Afgang fly fredag d. 16. juni kl. 18:15 fra Hamborg. Ankomst Helsinki 21:05. Kørsel fra Aabenraa/Sønderborg 

ca. kl. 14:00
• Helsinki Airport: Leje af 3 biler (hvis vi er 1x Jukola og 1x Venla hold)
• Overnatning på Hotel – f.eks.  ”Finland Park Hotel” eller ”Hotel Arthur”

Lørdag d. 17. juni :
• Morgenmad på hotel og kørsel til stævneplads i løbet af formiddagen.
• Venla første start kl. 14:00. Slut ca. kl. 18.
• Jukola første start kl. 23:00 – masse start, natløb,
• Overnatning i store telte med plads til alle. Sove underlag og sovepose.

Søndag d. 18. juni :
• Sidste løber i mål på et tidspunkt mellem kl. 10 og 12.
• Kørsel tilbage til Helsinki til Hotel. 
• Tid til lidt sightseeing i Helsinki
• Fælles middag et eller andet sted
• Overnatning i Hotel

Mandag d. 19. juni :
• Fly retur til Hamborg. Afgang kl. 11:10 – ankomst 12:10 (vi vinder en time)

https://parkhotel.fi/en/hotel/
https://www.hotelarthur.fi/en/rooms/


Jukola 2023 – budget
Ud: Fredag. Retur Mandag

Udgift: Grundpris Antal Ialt Bemærkninger:

Parkering Hamborg, pr. bil 375,00 3 1.125,00 Antager vi kan fylde tre biler til Hamborg

Fly t/r Hamborg-Helsinki incl. kuffert. Afg. Fre 18:15. Retur man 11:10 2.685,00 11 29.535,00 Finnair refundable incl. checkin baggage. Kan gøres billigere!

Billeje - tre biler, Golf Stationwagon eller lignende 1.109,00 3 3.327,00 Sixt VW Golf Estate

Brændstof ~150km / bil 150,00 3 450,00 3 biler

Parkering Jukola - per bil 20 EUR 150,00 3 450,00 Betales på pladsen kontakt

Start geybur Jukola 350 EUR 0,00 0 0,00 Sponsoreret!

Start geybur Venla 250 EUR 0,00 0 0,00 Sponsoreret!

Leje af telt på Stævneplads 245 EUR 0,00 0 0,00 Sponsoreret!

Hotel Helsinki. 5 dobbeltværelser incl. morgenmad. Anslået pris 862,40 10 8.624,00 2 Nætter - 5 værelser. 2 personer i dobbeltværelse m/ enkelt senge

Hotel Helsinki. 1 enkeltværelse incl. morgenmad. Anslået pris 746,25 2 1.492,50 2 Nætter - 1 værelse

45.003,50

4.091,23

i alt

Pr person

Jukola, budget



Jukola 2023 – Fly

Fly:

• Antallet af afgange er reduceret i forhold til tidligere. Tidlig booking er nok 
nødvendigt.

• Billigste billetter er ikke refunderbarer. 

• Sovepose, soveunderlag er nødvendigt. Indchecket bagage er derfor nødvendigt.

• Eksempler på prisforskel - Finnair HAM -> HEL:
• Economy Light: 137 EUR (non refundable, no change, 8kg håndbagage)
• Economy Flex: 207 EUR (refundable, changeable, 23 kg indchecket bagage)

• Alternative afgange (eksempel, flere muligheder):
• AirBaltic: Afg. BLL 16/6 kl. 14:15. Ank. HEL kl. 20.50 (1 stop)

Afg. HEL 19/6 kl. 09:00. Ank BLL kl. 13:35 (1 stop)
Pris med indchecket bagage, refundable (gebyr 50 EUR): 1995 DKK



Jukola 2023 – fly bestilling

Hvis vi kan stille hold, så bør vi få bestilt fly inden årets udgang!

Giv derfor gerne en foreløbig interesse-tilkendegivelse senest:

15/12-2022 til Michael: m.b.termansen@gmail.com

Herefter kan vi beslutte, hvilken flyforbindelse der er optimal mht. pris, 
tidspunkt og betingelser (annulering) – og derefter bestille dem enten 
samlet eller hver for sig.

På dette tidspunkt vil det kun være flybilletten der skal betales.

mailto:m.b.termansen@gmail.com

