
Ungdomskommittén 
Maria Strömberg 073-703 87 
97, Thomas Nyberg 586 48, 
Johan Wanner 591 69, Hansi 
Kraus 073-445 15 54, Ola 
Jernström 551 66, Johan 
Blixt 589 01 och Aino 
Leijon 070-279 32 79. 

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

Våra ungdomar 
D20  Erika Mickelson 
 Kim Norberg 
D18 Amanda Daniels 
 Emma Djärv 
H16 Alexander Nykvist  
 Alexander Sjödin  
D16 Cornelia Lundén 
 Hanna Daniels 
 Tindra Jernström 
 Emma Hansen 
D14 Julia Wanner 
 Linnea Sjödin 
 My Blixt 
H12 Linus Jernström 
 Viktor Djupenström 
 Lucas Wanner 
D12 Clara Jansson 
 Tilda Borgström 
 Klara Söderlund 
 Tilde Blixt 
 Liv Norberg 
H10 Folke Jernberg 
D10 Anja Mickelson 
 Alice Nykvist 
 Hedda Borgström 
 Ella Nykvist 
 Signe Jernberg 
 Svea Borgström 
 Mira-Li Eriksson 

Program Upptaktsträff 
28 mars Tråbacken 
 

Samling 10.00 
 

Utrustning 
Ta med grejer för orientering. Tänk på att det 
kan vara kallt. SI-pinne om du har. Glöm inte 
bad– och duschgrejer!  
 

Inomhusorientering 
Vi drar igång med en liten inomhusoriente-
ring i motionsanläggningen. 
 

Teoripass och information 
Vi tar ett kort teoripass för att fräscha upp 
kunskaperna. Dessutom information om vå-
rens träningar och tävlingar. 
 

Orientering ca 11.00 
Efter ombyte gör vi oss klara för rolig oriente-
ring i skogarna runt Tråbacken.  
 

Tunnbad 
Badtunnan är uppvärmd och klar för bad. 
Kom ihåg badkläder! 
 

Avslutning ca 13.00 
 

Lunch på Kinarestaurangen 
För dem som önskar blir det lunch på Kinare-
staurangen. Ta gärna med föräldrar. Här be-
talar var och en själv. 

Ungdomsträning-
ar från 9 april 
För ungdomar 11 år och 
uppåt blir de på torsda-
gar i samband med mot-
ionsorienteringar. 
 Särskilt program kom-

mer på hemsidan 
 Lista på uppföljare mej-

las ut och kommer att 
finnas på hemsidan. 

 Vi uppmanar vuxna som 
inte är kallade som upp-
följare till ”dagens” öv-
ning tränar individuellt 
för att förkovra sig. Öv-
ningarna passar för 
alla! 

 
För ungdomar 10 år och 
yngre blir det till att 
börja med måndagar 
som gäller i samband 
med nybörjarkursen. 

Orienteringskurs måndagar  
från 13 april 
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 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 intresserade in på övriga 
ungdomsträningar och motionsorienteringar. 
Tipsa kompisar eller släktingar om detta! 
Frågor: Maria Strömberg 073-703 87 97. 

Det här är en inbjudan till Avesta OK:s Ungdomsupptakt lördag 28 
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 naturligtvis 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-
domsgruppen. 

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

Lördagar och söndagar 
Gemensam träning håll koll på hemsidan. Dusch och bastu. 


