
Du använder väl klubbalmanack-
an. Där hittar du alla möjliga ak-
tiviteter. 

Löpträningar på torsdagarna i mars 
De kommande torsdagarna med start 7 mars kör vi roliga och fart-
fyllda löpträningar med barnen/ungdomarna. Öppet för alla. Klä dig så 
att du tål att bli lite blöt. Samling Tråbacken 18.00. Dusch och bastu. 
Efter träningarna blir det naturligtvis fika i klubbstugan. 
7 mars  Johan Wanner 
14 mars Sussie Lindh 
21 mars Johan Wanner 

Ungdomskommittén 
Anneli Holmquist 149 10, Maria Strömberg 575 89, Thomas Nyberg 586 48, Magnus Daniels 552 32,  
Johan Wanner 591 69, Hansi Kraus 519 90 och Ola Jernström 551 66. 

Lallas gym tisdagen 19 mars 
Tisdagen den 19 mars är barnen/ungdomarna välkomna till Lallas gym 
på Källhagsgatan för cirkelträning. Åldersgräns här är att du minst går 
i första klass. Samling vid gymmet Diccfors Rehab 17.50 eller Tråback-
en 17.40. Träningen börjar 18.00. Dusch och bastu i Tråbacken ef-
teråt. Vuxna får träna i mån av plats! 

Bonusjakten för ungdomar 17-25 år 
Presentation torsdag 7 mars 
Vi kommer att köra igång ett alldeles nytt projekt som vi kan kalla 
”Bonusjakten Moroten”. Det är för klubbens alla ungdomar 17-25 år 
som är intresserade. Tränings–, klubb- och tävlingsaktiviteter genere-
rar poäng som sedan omsätts i en summa pengar som kan användas i 
din utveckling inom idrotten. Systemet presenteras och sjösätts vid 
träningen torsdag 7 mars. 
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Ungdomsträningar från 4 april 
Som tidigare kommer de att ske på torsdagar.  
 Särskilt program kommer på hemsidan 
 Lista på uppföljare mejlas ut och kommer att finnas 

på hemsidan. 
 Vi uppmanar vuxna som inte är kallade som uppföl-

jare till ”dagens” övning tränar individuellt för att 
förkovra sig. Övningarna passar för alla! 

 
Vi kommer som tidigare att jobba med 4 färgnivåer 
där det kommer att finnas 2-3 ledare för resp grupp. 

Orienteringskurs måndagar  
från 8 april 
5 måndagar i april-maj. Kommer att vara öppen 
för både barn, ungdomar o vuxna. I år ska vi 
satsa extra på att få med familjer. Du kän-
ner säkert någon som du tycker borde börja ori-
entera. Kanske någon som hållit på tidigare och 
borde börja igen. Tipsa dem!  
Efter kursen leds de intresserade in på övriga u-
träningar och motionsorienteringar. 
Tipsa kompisar eller släktingar om detta! 
Frågor: Maria Strömberg 575 89. 

Tisdagsträning 18.00 
Då kör vi gemensam löpning. Vi försöker hålla ihop grupper-
na. Fr o m april blir det gemensamma tempopass. Dusch 
och bastu. 
 

Tråbackstorsdag 18.00 
I huvudsak gemensam löpning. De som är på plats gruppe-
rar sig på bästa vis. Dusch, bastu o fika, ibland även tunn-
bad. 
 

Söndagar 

Program Upptaktsträff 
24 mars Domarhagens 
sporthall 
 

Samling 10.30 
Vi drar igång med en information om ungdoms-
träningar, tävlingar och andra aktiviteter. Det är 
toppen om föräldrarna hänger med och tar del 
av detta. 
 

Utrustning 
Ta med grejer för både utomhus– och inomhus-
orientering. Tänk på att du inte kan ha samma 
skor ute och inne. SI-pinne om du har. Glöm 
inte duschgrejer!  
 

Parkorientering 11.00 
Efter informationen gör vi oss klara för att 
springa parkorientering runt Domarhagsskolan. 
Lätt orientering där alla kan vara med.  
 

Inomhusorientering 
ca 12.00 
Efter senaste årens succé 
är det så dags för vårt 
andra inomhus-KM i orien-
tering. Det kommer att bli riktigt rolig oriente-
ring med  
sportident och allt. Alla kan/ska vara med. 
 

Naturligtvis hoppas vi att ledare och vuxna 
kör dessa roliga och nyttiga orienteringar. 
Löpare från andra klubbar är också väl-
komna. 
 

Det här är en inbjudan till Avesta OK:s Barn-/ungdomsupptakt söndag 24 
mars. Den vänder sig till alla barn/ungdomar (upp till 20 år) med föräldrar. En 
del av er som fått denna inbjudan har inte varit med på ett tag, men är natur-
ligtvis lika välkomna. 
Det här blir upptakten på en som vi hoppas, härlig orienteringssäsong. 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 Ungdomsgrup-
pen. 
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Grönklittsläger, Sälenläger och O-ringen 
Helgen 24-26 maj blir det ett ”tävlingsläger” i Grönklitt. Där hoppas vi på riktigt många delta-
gare. Locka med föräldrarna, det finns bra möjligheter till aktiviteter förutom orienteringen. 
Vårt nu traditionella Sälenläger äger rum 27-30 juni. Precis lika där. Tre orienteringstävlingar, 
men hur mycket som helst att göra! 
O-ringen går i år i Boden. Det är ett rejält tryck i klubben. Haka på du också. En vecka i klubb-
gemenskap är verkligen toppen. 


