
Följ med Kim och Lucas genom Sverige! 
Torsdag 18 november i samband med fikat (ca 19:15-ca 20) 

kommer Kim Norberg och Lucas Mayers berätta och visa 
bilder från sin vandring från Treriksröset till Smygehuk. 

Hej medlemmar 
 

Äntligen är torsdagarna igång, så efterlängtat! 17:30 är den 
nya tiden nu under vinterhalvåret, detta för att kvällarna 
ska bli lite kortare. Fika framdukat 18:30-19:30. löpning i 
grupp, enklare natt-ol i närområdet eller det du vill! 
 
Trail löpning 
Det har varit ca 10 personer med på torsdagarna som kört 
gemensam stiglöpning med pannlampa, ca 5, 7 och 9 km har 
rundorna varit. Några lampor finns att låna. 
 
Det är flera nya familjer med på torsdagarna, fantastiskt kul 
men vi saknar också många av er som varit med tidigare, 
känns som en del ”kommit av sig” i samband med pande-
min—hoppas vi ses redan på torsdag! 
 
Olika teman 
I samband med fikat har vi också försökt ventilerat lite olika 
teman. Första gången pratade vi lite om närområdet vid 
klubbstugan. Gången därpå körde vi en enklare utvärdering 
av Hittaut. Därefter presenterades en del läger och reseidéer 
och nu senast var det Halloween för hela slanten. 11 nov ska 
vi ventilera Karnevalsloppet och gången därpå hoppas jag att 
Kim Norberg kommer och berättar om sin tuffa vandring 
genom Sverige, från treriksröset till Smygehuk! 
Kanske har du något förslag till torsdagarna? 

Av Stefan Nyberg 8 november 2021 

Natträningar på tisdagarna 
 

Lars Lundén kör på med sina natt träningar 
på Långheden. Varje tisdag, se hemsidan! 
Extra kul att några nybörjarpappor hittat dit 

Äntligen är torsdagarna igång! 
 
Äntligen har pandemiläget kommit så pass långt att vi hål-
ler öppet i Tråbacken. Men för att vi ska kunna erbjuda fika 
har vi en lista där vi hjälps åt att bemanna torsdagarna. 
Maj-Britt och Nils-Erik ordnar fram varorna och kvällens 
värd sköter resten samt städar och låser. Passar inte ditt 
datum så byt med någon. 
 
11 nov  Tom Hansen o Erik Johansson 
18 nov  Solweig Palm o Lennart Vessberg 
25 nov  Lennart Eriksson o Inge Sundstedt 
2 dec   Fam Borgström 
9 dec   Birgitta o Per Westman 
16 dec  Lisbeth Eurén o Peter Svensson 
13 jan  Hansi Kraus och Mattias Johansson 
20 jan  Ritva Kärkkäinen o Stefan Nyberg 
27 jan  Thomas Nyberg (Grönklitt) 
3 feb   Anna Ericson och Josefin Cedergren 
10 feb  Robin Olsson och Viktor Lundén 
17 feb  Maria Strömberg och Andreas Lindell 
24 feb  Titti Rudh och Lennart Lundgren 
3 mars  Ola Jernström och Ola Janhager 
10 mars  Marlene och Jonas Engström 
17 mars  Susanne o Leif Markfjärd 
24 mars  Susie Fransson och Stefan Gladh  

Städning omklädningsdelen 
För att hålla snyggt i omklädningsdelen har vi som tidigare 
städansvariga 
 
V44 My o Johan Blixt 
V46 Solveig Palm o Lennart Vessberg 
V48 Anna Ericson o Svetlana Norlander 
V50 Tarja o Michael Blixt 
V52 Anna-Karin Lövgren o Josefin Cedergren  

Halloweenorienteringen 
Var inte med själv men kom som 
betraktare när det höll på att 
avslutas. Verkar ha fungerat bra 
och med många deltagare. Stort 
tack till Maria och alla andra som 
var med och fixade denna här-
liga aktivitet. 

Bäst förklädnad? Molly, Susie 
och Emil hade verkligen gjort 
sitt bästa! 

Kvällen till ära bjöds det bl.a på 
kattbajs! 

Provkörning Bilmetro 8-13 november! 
Passa på att provköra en bil på Bil-
metro mellan 8-13 november, 100:- 
går till klubben för varje provkörning. 
Den förening som har flest provkör-
ningar får dessutom 10000:- extra,  
dock svårt att slå IK Juno men vi kan 
ju alltid försöka. Dessutom 1000:- till 
klubben om du köper en bil då! 
 

Välkomna till Avesta OK:s Höstskoj 
20 november i Tråbacken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
På förmiddagen kommer det först att ordnas en sprin-
torientering. På em kommer Trivselkommittén att 
ordna tipspromenad och femkamp. Klubben bjuder på 
hamburgare och dryck. Vill man ha varm dryck tar 
man med det själv. 
För vem? Alla klubbmedlemmar, barn som vuxna. 
Anmälan som kommentar på hemsidan eller Fa-
cebook. Meddela om du har några allergier.  
Sista datum för anmälan är måndag 15 nov. 
Beroende på väder kan aktiviteten ställas in med kort 
varsel. Mer info på hemsidan 

 
Adventscupen startar 25 november 
Det är Anna-Karin och Aino som bjuder in till 
adventscupen. 4 etapper med olika oriente-
ringsövningar, banor som passar alla.  
Prisutdelning sista etappen 16 december. 



 

Ola ordnade dubbla SM-guld 
Ola Jernström, nybliven 55:a, har verkligen varit 
i stöten i år. I slutet av augusti vann hann 
dubbla guld på veteran-SM i Köping. 
Dessvärre har han nu råkat ut för en otäck knä-
skada och väntar på operation. Därefter väntar 
förstås en tid med rehab innan han är tillbaka i 
skogen. Något vi alla håller tummarna för att blir 
så snabbt som möjligt! 

Hittaut har verkligen varit en 
stor succé. 1200 deltagare 
varav flera aldrig hållit på 
med orientering. Det är inga 
massor som kommit till 
klubben men ändå några 
som hittat till oss tack vare 
Hittaut, fantastiskt kul för-
stås. 
 
Vi har redan bestämt att vi 
kommer att köra 2022. Un-
gefär samma upplägg, giss-
ningsvis fler checkpoints och 
en del nya områden. Flera 
har efterlyst Karlbo och 
Krylbo så det ska vi förstås 
lösa på något vis. 
 

Onsdag 10 november 17:00 träffas vi 
En enklare utvärdering hade vi i oktober och nu på onsdag 
blir första mötet inför 2022. Är du intresserad att vara med i 
arbetsgruppen så är du varmt välkommen. Min privata 
känsla är att vi behöver vara fler som jobbar med spons-
ringen. Gärna någon som vill ansvara för markägarkontak-
terna och gärna någon som vill vara ”sekreterare” och ha 
lite koll på möten mm.  

avesta 

Bingolotto 
AOK säljer kalendrar samt lotter till uppesittarkvällen och 
nyårsaftonen. Lotter kommer inom kort att finnas i Tråback-
en på torsdagarna. Stöd oss gärna! 

Micke Nykvist, den i kommunen 
som hittat flest checkpoints i 
landet. Hansi Kraus som blev 
först att hitta alla 128 stolparna 
och Thomas Blomqvist som 
”ledde” inför sista släppet men 
som inte uppfattade att check-
pointsen blev aktiva redan vid 
midnatt. Mycket bitter över det 
men tyckte ändå det var en bra 
idé. 

Resor och läger 2022? 
Efter ett fantastiskt miniläger i Leksand i höstas är vi tag-
gade för fler läger. Nyligen presenterades några läger och 
reseförslag i klubbstugan. Förutom Grönklitt i januari så är 
inget bestämt ännu men tyck gärna till får vi se vad vi satsar 
på. 
 
Grönklitt 27-30 januari  
Precis som tidigare har vi då bokat hela vandrarhemmet från 
torsdag till och med söndag. Perfekt läge med bra möjlighet-
er för skidåkning både på längden och tvären. Var och en gör 
det som känns bra. Gemensamt restaurangbesök för de som 
vill på lördagen. Mer info och anmälan på hemsidan. 
 
Påskresa till Danmark 
2 år har vi ställt in resan till södra Danmark, ska vi försöka 
igen? Nu går tävlingarna i Silkeborg, ungefär mitt på Jylland, 
där vi deltar på ett 3-dagars. Vi åker onsdag morgon, färja 
från Göteborg till Fredrikshamn, boende i Viborg 4 nätter 
samt en natt i Skagen innan vi åker hemåt. Förutom oriente-
ring även en del sightseeing, hem på påskmåndagen. Tyvärr 
krävs 1-2 dagar ledigt från skola/ arbete. Ca 3000:- innan ev 
subvention. 
 
Hälsingland 20-22 maj 
Söderhamn kör 3 tävlingar strax norr om Mohed. Sprint på 
fredagen och sedan 2 medeldistanser lördag och söndag. 
Boende på Moheds camping, enkla stugor eller husbil/ hus-
vagn. Nära och till ett bra pris! 
 
Idre 26-30 juni 
De kör varje sommar en orienteringsvecka direkt efter mid-
sommar. 5 olika tävlingar från söndag tom torsdag. Boende 
på Idrefjäll i passande stugor. Där finns också en hel del 
kringaktiviteter att roa sig med. 
 
Sälen 30 juni –1 juli 
Där har vi haft läger många gånger tidigare, torsdag till sön-
dag med deltagande i deras 3-dagars tävlingar. Boende vid 
Sälsäterns fjällgård nära Lindvallen, antingen i storstugan 
med ca 40 bäddar eller i annexet om färre deltagare. Brukar 
också vara möjligt att få ställa dit några husvagnar. ”Ett sä-
kert kort där vi vet vad vi får”. 
 
Oringen Uppsala 24-30 juli 
Orienteringens flaggskepp Oringen, nu i Uppsala. Har ställts 
in 2 år på raken. 5 etapper samt en vilodag. Går också att 
delta på enskilda etapper. De flesta brukar på centralorten i 
husvagn/ husbil/ tält, finns både elplatser och utan el. Några 
har sin anmälan kvar från 2020 och 2021.  
 
Estland 2-9 augusti 
I samband med orienterings EM kommer en bussresa att 
ordnas dit. Vi kommer att bo i Rakvere ca 10 mil öster om 
Tallinn samt en natt i Tallinn. Vi kommer att titta på någon/ 
några av EM-tävlingarna men också delta på 4 publiktävling-
ar. Utöver detta kommer vi att bli guidade på svenska i Tal-
linn, vi kommer att besöka bad och spa anläggningar samt 
göra en utflykt till Narva vid ryska gränsen. Till denna resa 
kommer också andra klubbar att bjudas med. AOK:are 
kommer att få lite förtur men är du det minsta intresserad 
så meddela Stefan omgående. Pris ca 3500:- (innan ev sub-
vention) inkl buss, båt, boende och 7 frukostar.  
 
Miniläger på hösten 
Har inte kikat så noga på hösten men vore väl trevligt att få 
till något liknande som senast i Leksand. Återkommer om 
det. 
 
Holland i slutet av oktober 
Troligen avresa onsdagen innan höstlovet. Bussresa, båt 
Göteborg-Kiel. Enkel natt-stafett fredag kväll, sedan 2-
dagars lördag och söndag. Därefter 2 nätter i Amsterdam 
innan hemresan startar. Ca 3500:- innan ev subvention. 
 

Vad tycker du!? 
Kom med lite respons! 
Vore kul att veta vad vi ska 
satsa på och vad just du tyck-
er. Hör gärna av dig till Stefan 
070-786 50 90 eller på stef-
an@avestadigitaltv.se  

 
 
 
 

 

Pumpajakten 
Efter Äggjakten i påskas blev det 
en efterföljare nu på höstlovet. 
Kartor har delats ut i 3 skolor, 
villor i västra Avesta samt kun-
nat hämtats vid Tråbacken och 
Bagheera. Hittills är det ca 80 
personer som lämnat in svaren. 

Bra fart på måndagarna 
Efter sommarsäsongens härliga måndagar 
fortsatte verksamheten in i Skogsbo skolas 
gympasal. Planen har delats på hälften där 
det körs inomhus-ol på ena sidan och hin-
derbana på den andra. På ol-sidan brukar 
det vara 3 träningsbanor först och därefter 
en finalbana för de som vill. Intresset har 
varit suveränt, verkligen full rulle! 

På bilden är det en fullt koncentrerad Anton 
Zetterström som tar sig runt bland inneban-
dymål, madrasser, plintar och sarger. 
Foto: Susie Fransson? 

Karnevalsloppet 2022? 
2 år har vi tvingats att ställa in Karnevalsloppet. Hur gör vi 
2022? Orkar vi köra på som tidigare? Kan vi förenkla det 
hela? Ska vi satsa enbart på Knattelopp? Ska vi flytta för att 
göra det lättare med trafiken? Ska vi satsa på traillopp? 
I samband med fikat 11 november 
kommer vi att diskutera det hela, knappast något beslut då 
men kanske en fingervisning hur vi ska gå vidare? 

Hälsofrämjande bad i varm 
källa under vår senaste resa, 
Slovakien 2019 


