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Sid 1 

Tråbackstorsdagar hela april! 
Missa inte gemenskapen i Tråbacken på torsdagar-
na. Roliga sprintorienteringar. Träna i grupp eller 
på egen hand. Dusch och bastu. Gemensam fika i 
klubbstugan. 

Ungdomsträningar 
Torsdagar från 7 april 
För alla våra ungdomar, men också 
alla vuxna orienterare på olika nivå. 
Samling blir i Tråbacken. Vi kommer 
att kalla uppföljare till ungdomarna, 
men inte denna första torsdag. 
På torsdag 7/4 kör vi igång vårens orien-
teringsträningar. Samling Tråbacken, trä-
ningsklara från kl 18. Dusch, bastu och 
fika efteråt.  
 

 Lista på uppföljare mejlas ut och kom-
mer att finnas på hemsidan. 

 Vi uppmanar vuxna som inte är kallade 
som uppföljare till ”dagens” övning trä-
nar individuellt för att förkovra sig.  
Övningarna passar för alla! 

 

Måndagar 
För ungdomar 10 år och yngre blir det 
också extra träning på måndagar i sam-
band med nybörjarkursen. 
 

Tisdagar 
Från nästa tisdag blir det också motions-
orienteringar. Där är banorna från gul 
nivå och uppåt. Nu finns det många till-
fällen till utveckling av din orientering. Ta 
vara på dem! 

Orienteringskurs 
måndagar  
från 4 april 
Måndagar i april-maj. Öppen 
för både barn, ungdomar o 
vuxna. Första träffen har 
varit och det var ganska 
många intresserade. Du 
känner säkert någon som du 
tycker borde börja orientera. 
Kanske någon som hållit på 
tidigare och borde börja igen. 
Tipsa dem!  
Efter kursen leds de intresse-
rade in på övriga ungdoms-
träningar och motionsorien-
teringar. 
Tipsa kompisar eller släkting-
ar om detta! 
Frågor: Maria Strömberg 073
-703 87 97. 

Nu är våren på gång och därmed orienteringssäsongen. Detta vän-
der sig till alla barn/ungdomar (upp till 20 år) med föräldrar. En del 
av er som fått detta brev har inte varit med på ett tag, men är na-
turligtvis lika välkomna. 
Det här blir upptakten på en som vi hoppas, härlig orienteringssä-
song. Målet för oss blir att alla ska få chansen att utvecklas från sin 
nivå! 
Om du undrar om något är det bara att slå en signal till någon i Ung-
domskommittén. 

Tisdagsträning 18.00 
Då kör vi gemensam löpning. Vi försöker hålla ihop 
grupperna. Fr o m april blir det gemensamma tem-
popass. Dusch och bastu. 

Våra ungdomar 
D20  Kim Norberg 
 Amanda Daniels 
H18 Alexander Nykvist 
 Alexander Sjödin  
D18 Cornelia Lundén 
D16 Tindra Jernström 
 Emma Hansen 
 Emilia Engström 
 Julia Wanner 
 Linnea Sjödin 
 Ronja Lindberg 
H14 Linus Jernström 
 Rasmus Lindberg 
D14 My Blixt 
 Clara Jansson 
 Tilda Borgström 
 Klara Söderlund 
H12 Lucas Wanner 
D12 Tilde Blixt 
 Liv Norberg 
 Anja Mickelson 
 Alice Nykvist 
 Hedda Borgström 
 Mira-Li Eriksson 
 Alva Danielsson 
H10 Folke Jernberg 
 Arvid Mattsson 
 Leonel Knöös 
D10 Ella Nykvist 
 Signe Jernberg 
 Svea Borgström 
 Elsa Ekeberg 
 Esmeralda Knöös 
 Elise Mattsson 
 Lova Danielsson 
 Tyra Enocksson 
 Adelina Knöös 
 Ängla Martin 
 Ebba Andersson 
 Freja Ekeberg 

Klubbkläder 

 
 
 
Hoppas du är intresserad av 
våra snygga AOK:kläder. Om 
du är lite bevandrad följer du  
beskrivningen under kläder 
på hemsidan. 
Marcus Johnsson är klädan-
svarig. Han kan du slå en 
signal. Vi ska även se till att 
han presenterar kläderna 
någon torsdag. 



Sid 2 

O-ringen Sälen 2016 

O-ringens 5-dagars går i Sälenfjäl-
len 2016. Avesta OK har Sälsäterns 
fjällgård under hela veckan. Det är 
en fantastisk anläggning och det är 
nära till tävlingarna. Hoppas du vill 
vara med. 
Anmäl intresse för boendet så vi ser hur uppslut-
ningen förväntas bli. Vi betalar 1000 kr per bädd 
i Sälsäterhuset, Annex 1 och 2. Totalt finns det 
84 bäddar i dessa hus och vi betalar för alla bäd-
dar även om de är tomma. 
Då det kommer att bli trångt i köket så kommer 
det bli gemensamma inköp till frukost och någon 
smidig lösning med middagarna. Mer om detta 
senare. 

Visst sammanboende komma att krävas. Givet-
vis kan man om man vill ha ett eget rum även 
betala för de tomma bäddarna i rummet och så-
ledes få ett eget rum. 

Styrelsen har beslutat att vi subventionerar 
barn och ungdomar som är medlemmar i 
AOK upp till och med 20 år med 500 kr så 
dessa betalar således 500 kr för boendet. 

Vi har även väldigt generösa tider så det går att 
komma upp redan fredag 22 juli och vara kvar 
till söndagen den 31 juli. 

Det går givetvis att anmäla sig även om man 
inte ska springa utan bara vara med som sup-
porter. Ickemedlemmar får givetvis också 
boka in sig om vi inte fyller upp alla rum. 
Anmälan om boendet som kommentar 
på hemsidan. 

Prison 
Island 
En dag i mars 
drog 28 AOK:are 
iväg till Prison Is-
land i Västerås för 
en äventyrsdag. 
Sex olika lag som 
tävlade mot varandra. 
Några av lagen hade så kul så man t o m hop-
pade över rasten och körde vidare på en gång! 
Det var celler med klurigheter, styrka, tanker, 
samarbete och mycket annat som deltagarna 
ställdes inför. 

Anmälan till tävlingar 
Nu är det full snurr på anmälan till vårtävlingar-
na.  
Helgen 16 o 17 april är det Västerås och Enkö-
ping som är aktuella. Anmälning senast söndag 
10 april. 
30 april och 1 maj arrangerar Dalaporten stora 
tävlingar. Då ska vi försöka ha varenda AOK:are 
på plats. 
Hoppas verkligen att du vill vara med! 
 

10-mila i 
Falun 14 maj 
I mitten av maj ska vi 
springa 10-mila på Lugnet i 
Falun. 2 ungdomslag ska fyl-
las. Om du vill vara med och 
springa där gäller det att ta 

vara på alla träningsmöjligheter. 
 

Karnevalsloppet 3 juni 
Den 3:e juni arrangerar vi 
vårt 30:e Karnevalslopp. Då 
behöver vi hjälpmed att ar-
rangera. 
I första hand behöver vi hlälp 
att sprida information och den 
tryckta inbjudan som strax är 
klar. 
Hoppas du vill hjälpa oss med 
det 


