
Av: Aino Leijon 

Vi har haft en fantastisk start på 
hittaut med i dagsläget drygt 
900 deltagare och över 21 00 
registrerade checkpoints. En dag 
träffade jag av en slump på 

Anna Ericson och Peter Cedergren i skogen kring Lillsjön. 
Tillsammans med vännerna (nybörjare på orientering)  
kombinerade de träningen med hittaut. Gör som Anna och 
Peter, var en ambassadör du också! 

ÅRSMÖTE 

Torsdag den 8 juli kl. 18.30 är 
det årsmöte i Tråbacken. OBS! 
Mötet hålls utomhus. 

Städning Tråbacken 

V 26 Ola Ja o My S 
V 28 Birgitta o Per  
V 30 Johan B o My B 
V 32 Solweig o Lennart 
 

Gäller omklädnings-
delen. 

Tråbacken 

Vår fina anläggning behöver alltid lite skötsel och underhåll. 
Vi brukar ordna några ”fixardagar” under året men tyvärr 
räcker inte dessa till och naturligtvis passar inte tiden alla 
gånger. Mycket underhåll kan ske när som helst och av vem 
som helst. Därför har vi här listat saker som det är fritt fram 
att fixa med. Samtidigt skickar vi ett stort tack till alla er som 
hjälpte till på senaste fixardagen och som klipper gräs och 
som byggt den snygga bron på spåret! 
 
Målning 
- Måla slut på rödfärgen. Borsta med piasavakvast, maskera 
fönster? 
- Tvätta och måla vindskivor? 
- Olja entrén, golv och räcke samt vid badtunnan (tvätta 
först?). 
(Olja och färg finns i inneförråd, penslar på flera ställen…) 
 
Klippa gräs m.m. 
- Röja sly efter dikena, hela åkerkanten. 
- Klippa gräs och sly? 
- Björktraven, sågas och klyvas. 
- Rishögarna ska eldas när vädret tillåter 
(röjsåg, trimmer och gräsklippare finns i uteförrådet) 
 
Snickarjobb 
- Klubbstugedörren, panel finns i inneförrådet, dörrhandtaget 
på utsidan tas bort (dörren ska kunna öppnas inifrån ibland, 
gärna med smidigare lösning än nu). Ska sedan målas. 
- Sätt fast spröjsen på fönstren (finns i inneförrådet). 
 
Luftvärmepump 
Avfrostning ska anslutas till el och slangar ska ordnas för 
smältvatten. 
  

Märkning av skidspår lördag 3 juli 
Vi har bestämt oss för att få bättre markering för våra spår. 
Som ett första led kommer vi att slå i stolpar och kanske röja 
en del. Sedan kommer själva spårmarkeringarna att skruvas 
upp. Ett första ryck gör vi lördag 3 juli 9-13 (medtag gärna 
spett och slägga). 

Kommande tävlingar och arrangemang 

Wild orienteering kids - 18 juli 
Missa inte denna roliga äventyrsdag för barn, ungdomar och 
vuxna! Mer info kommer på hemsidan. 
 
Avestapropagandan - 21-22 augusti 
En av klubbens viktigaste arrangemang och inkomstkälla. 
Funktionärer kan det aldrig bli för mycket av så hör av dig till 
Robin Olsson om du kan hjälpa till.  
 
DM-sprint och DM-lång - 4-5 september 
Arrangeras i Leksand. Stugor är bokade. 
 
Holland 22 oktober - 3 november 
Vi hoppas att vi äntligen kan få resa igen. Det finns ett fåtal 
platser kvar i bussen så hör av dig till Stefan om du vill med. 
 
Motionsorienteringar 
Tillsammans med Hedemora och Dalaporten arrangerar vi 
motionsorienteringar till och med september. Vill du hjälpa 
till? Du ansvarar för banläggning, kontrollutsättning och  
intagning samt ser till att alla kommer hem från skogen. Hjälp 
finns att få med utskrifter och att lägga upp tävlingen i  
Eventor. Hör av dig om du vill hjälpa till. 

Lena och Käcken på motions-
orientering vid Lillsjön. 


