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Sid 1 

MYCKET VIKTIGT! 
AOK:s 3‐dagars  
4‐6‐11 september 
Mycket populär ungdomstävling. Där ska ni 
alla upp t o m 16 år vara med, även ni som 
var med på årets nybörjarkurs. Här ska 
man vara med på alla tre tävlingarna för att 
få ett sammanlagt resultat. Kan du inte vara 
med på alla ska du naturligtvis ändå vara 
med på dem du kan.  

SUPERVIKTIGT! 
Ungdomsträningar torsd 16 
augus  och framåt 
Barn-/Ungdoms-/Vuxenträningen (och 
naturligtvis också årets nybörjare) kör 
igång torsdag 16 augusti. Nu blir det 
träningar onsdag alt. Torsdag, men 
även på måndagar ända fram till slutet 
av september då det börjar bli mörkt 
på kvällarna. Då fortsätter vi med ro-
liga nattorienteringar och löpträningar 
på torsdagarna.  
Datum: To 16/8, Må 20/8, To 23/8, Må 
27/8, On 29/8, Ti 4/9 3-dagars, To 6/9 
3-dagars, Ti 11/9 3-dagars, To 13/9, 
Må 17/9, To 20/9, Må 24/9, On 26/9.  
Samling: Tråbacken 18.00 tränings-
klädda! 
Mycket viktiga för att Du ska få den 
kartträning Du behöver. Efter samling-
en åker vi ut i terrängen med ledare 
och medhjälpare. 
Uppföljar-/medhjälparlista kommer på 
hemsidan under ungdomsfliken. 
För alla, från årets nybörjare upp t o m 
juniorerna. 
För vuxna som ej är uppföljare aktu-
ell torsdag önskar vi att ni tar del av 
träningarna på egen hand. 

Välkommen  llbaka  ll en rolig orienteringshöst!  
Hoppas alla har ha  e  toppensommarlov och ser fram emot hösten med förhoppnings‐
vis mycket orientering. Nedan finns informa on om en del av de ak viteter vi kommer 
a  ha under hösten. Mer info hi ar du naturligtvis på www.avestaok.se  

MYCKET VIKTIGT! 
DM‐tävlingarna 25‐26/8 

Nästa helg arrangerar vi i Avesta OK två täv-
lingar vid Lillsjöbadet.  

Där vill vi ha alla våra ungdomar med även 
årets nybörjare, helst båda dagarna. Senast 
att anmäla sig i tävlingsklass (de som varit 
med ett tag) är på söndag. Övriga kommer 
direkt till tävlingen och tas emot vid klubb-
vimpeln av bl a Maria Strömberg. Du får 
också medhjälpare med i skogen. Vid täv-
lingen finns dusch, servering och sportaffär. 
Läs mera på hemsidan. 
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Tråbackstorsdagar 
från oktober 
Missa inte gemenskapen i Trå-
backen på torsdagarna. Roliga 
sprintorienteringar. Träna i grupp 
eller på egen hand. Dusch och ba-
stu. Gemensam fika i klubbstugan. 

Anmälan  ll tävlingar 
Vi vill att så många som möjligt springer 
nationella tävlingar (lördagar och sönda-
gar). Anmälan är oftast 1 vecka innan 
tävlingen. Du anmäler dig själv i anmäl-
ningssystemet eller tar hjälp av någon 
som kan. De som varit med ett tag vet 
vilken klass de ska springa, annars är det 
bara att fråga. Inskolning, U1 eller U2 är 
för de lite nyare. För att du ska kunna 
springa D10 eller H10 krävs det att du 
klarar dig helt på egen hand. Du får då 
inte ha någon med dig som hjälper dig 
på banan. Från 10-klasserna och uppåt 
krävs det föranmälan medan man i U1 
och U2 kan anmäla sig på plats. Det 
finns banor som passar också dina för-
äldrar.  

DM‐stafe  AOK 26/8 
Intresseanmälan till DM-stafetten 
som vi arrangerar 26/8 ska in. Du 
behöver bara intresseanmäla dig på 
hemsidan eller till någon ledare. 
Lagen fixar vi! Hoppas på riktigt 
många så det blir en riktig fest! 
Finns du med på listan över 25-
manna-kandidater (på hemsidan) 
kan du också springa DM-
stafetten! 
Ungdomsklasser: D12, H12, D13-
16, H13-16. 

Z00‐orienteringen i 
Borås 9‐11/11  
Det här är en riktig toppaktivitet. 
Dalarnas orienteringsförbund ord-
nar resan som går med buss. Vi 
återkommer med kostnad och när-
mare uppgifter. Här gäller det att 
vara på tårna. Det brukar bli fullt 
fort. 

Tråbacken  
Vår motionsanläggning är öppen 
tis- och torsdagar och från oktober 
så blir det fika efter löpträningarna 
på torsdagar. Då hoppas vi på rik-
tigt mycket folk, ta gärna med dig 
föräldrar och syskon.  

25‐manna lörd 6/10 
Intresseanmälan! 
Mycket viktig tävling för klubben. 
Lagen består av 25 löpare av olika 
ålder och kunnande. Vi hoppas på 
2 lag. Hoppas du vill vara med. 
Det är en heldag med buss till 
Stockholm som gäller. En fantas-
tisk upplevelse med gemenskapen 
där vi tillsammans kämpar för att 
ta oss runt. På hemsidan anmäler 
du intresse. Där ser du också vilka 
som kan klara av uppgiften. 

Tävlingar lördagar 
och söndagar 
”Riktiga” nationella tävlingar går 
på helgerna på hösten. Där kan alla 
vara med. 
Om du är nybörjare och vill ha 
hjälp med anmälan ta hjälp av nå-
gon van. 

Våra ungdomar 

D18	 Tindra	Jernström	00	
	 Emma	Hansen	00	
	 Emilia	Engström	00	
	 Ronja	Lindberg	01	
	 Julia	Wanner	01	
H16	 Rasmus	Lindberg	03	
	 Linus	Jernström	03	
D16	 My	Blixt	02	
	 Tilda	Borgström	03	
	 Klara	Söderlund	03	
H14	 Lucas	Wanner	04	
D14	 Tilde	Blixt	04	
	 Liv	Norberg	04	
	 Hedda	Borgström	05	
	 Anja	Mickelson	05	
D12	 Elsa	Ekeberg	06	
	 Wilma	Gustafsson	06	
	 Ebba	Andersson	07	
	 Angla	Martin	07	
H10	 Folke	Jernberg	10	
	 Oscar	Lennartsson	10	
	 Sigge	Slagbrand	10	
	 Malte	Borgström	11	
	 Oscar	Hellman	11	
	 Arvid	Mattsson	12	
	 Alvar	Mattsson	13	
	 Valter	Hellman	14	
D10	 Signe	Jernberg	08	
	 Svea	Borgström	08	
	 Elise	Mattsson	08	
	 Chloé	Hellström	08	
	 Ida	Lennartsson	08	
	 Tuva	Sandvik	08	
	 Filippa	Johansson	09	
	 Freja	Ekeberg	10	
	 Linnea	Blixt	10	
	 Naya	Alagha10	
	 Lilly	Sammels	10	
	 Vera	Sörensson	10	
	 Maya	Alagha11	
	 Sally	Sörensson	12	
	 Anneli	Engström	15	


