
Daladubbeln 

På Daladubbeln hade klubben 
9 deltagare. Hela patruller i 
form av My Blixt och Tilda 
Borgström i D16, Liv  
Norberg och Hedda Borg-
ström i D14 och Svea Borg-
ström och Signe Jernberg i 
D10. Tre stycken sprang med 
andra klubbar: Lucas Wanner 
(H14) , Anja Mickelson (D14) 
och Tilde Blixt (D14). 

Månadens AOK:are 

My Blixt är en nybliven 16-åring som 
kommer från Avesta. Just nu går hon 
första året på Karlfeldtgymnasiet där 
engelska är favoritämnet. My är en  
aktiv tjej som gillar löpning, orientering 
och skidor. Som liten drömde hon om 
att bli orienteringsproffs. Favorit-
årstiden är hösten då man kan testa 
nattorientering. My samlar på kartor. 
 
 
 
 
Började orientera när jag var  7  år. 
Har deltagit i  2  O-ringen. 
Klubbar jag representerat i orientering: Avesta OK 
Bästa orienteringsminne: Mitt första O-ringen. 
Sämsta orienteringsminne: När jag och Tilde åkte lift 
till start i Sälen och liften stannade. 
 

Fem snabba: 

Medeldistans  ☑  eller långdistans    ☐ 

1:10000  ☑   eller 1:7500    

25manna  ☐ eller Tiomila ☑    

Dagorientering  ☑  eller nattorientering  ☐  

Tumkompass  ☑  eller planka  ☐    

Av: Aino Leijon 

Höstfest 

Välkomna på höstfest i Tråbacken lördagen den 24 november 
kl. 18.30!  Anmälan sker på  hemsidan eller Facebook senast 
16 november. 

Bilder från 25manna 

1. Amanda Daniels sprang första 
sträckan i andra laget och gjorde en 
strålande fin insats.                                  
2. Hans Älvegran spurtar mot mål på 
sin andrasträcka.                                  
3. Debutanten Josefin Cedergren och 
Anna Ericson redo för start.                   
4. Tältmys! 

Grönklittsläger 2019 

Den 24-27 januari är det återigen dags för det traditionella 
lägret i Grönklitt. Klubben subventionerar alla medlemmar 
(785 kr/bädd i 2-bäddsrum, 500 kr/bädd i 4-bäddsrum).   
Anmälan senast 25 november som kommentar på hemsidan 
eller till Birgitta Westman, tel. 070-666 65 79. Betalning ska 
ske senast 25 november till BG 5235-2424 eller swish 
1231961531. Skynda på med anmälan! 

Adventscupen 

Snart är det äntligen dags för den andra upplagan av  
Adventscupen! Under fyra torsdagar i rad, med start 29  
november, bjuds det på roliga och fartfyllda etapper i stads-
miljö. Det blir favoriter i repris men även nya spännande 
etapper. Mer info kommer på hemsidan. 

Vår lägerfixare Birgitta 
redo att ge sig ut i spåret. 

Bamse och Lille Skutt, 
a.k.a. Svea Borgström 
och Signe Jernberg. 
Foto av Sara Jernberg. 

Vem ska hota förra årets 
segrare, Hansi och Rasmus, 
i årets Adventscup? 

Naturpassavslutning 

Klubbstugan var fullsatt under 
naturpassavslutningen där Anna-
Karin bjöd på fika och Thomas 
spelade. Det hölls även kart-
genomgång och visning av livelox. 

Några läskiga typer 
man kunde stöta på i 
skogen under hallo-
weenorienteringen. 

Foto av Stefan. 
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Pristagarna Hans 
Söderström, Ulla 
och Ingmar 
Nykvist samt 
Birgitta Hedlund. 



Städ– och fixardag 
 
Städ– och fixardagen den 13 oktober 
blev en lyckad dag där mycket blev 
genomfört. Ca 20 personer hjälptes 
åt att röja, måla, byta trummor, 
städa m.m. Den 20 oktober fortsatte 
ett tiotal arbetet med att bland annat 
ta ner träd, elda ris och sätta upp 
nya spårmarkeringar.  

Vart åker vi nästa gång? 
Ryssland? Nordkalotten? 
Norge? Baltikum? Vad tycker 
du? Kontakta gärna Steffe om 
du har förslag och idéer. 
 
Resorna: Är helt i privat regi 
utan ekonomisk vinning. Planering 
sker i samråd med en del tidigare 
resenärer, men alla är naturligtvis 
varmt välkomna med förslag och 
idéer. Jag/vi försöker alltid blanda 
orienteringarna med kultur, natur,  

historia och annat så att även de  

som inte vill orientera ska finna nöje i att följa med. 
Bussen körs av YTS-Trafik och för att göra det så 
behagligt som möjligt försöker vi alltid få till lämpliga 
stopp för bensträckare och mat. Ombord brukar det 
kunna bli någon tävling eller annat knep och knåp, 
dessutom finns alltid välförsett fikeri där kaffe-
kokaren alltid är påslagen. 

Träningar i höst 

Tisdagar: Gemensam löpning från  
Tråbacken kl. 18.00 och Lars natt-
orientering på Långheden. 
 
Onsdagar: Dalaporten arrangerar 
stadssprintar med utgångspunkt på 
olika ställen i stan. Start kl. 18.00. 
 
Torsdagar: Gemensam check-
pointlöpning kl. 18.00, i regel också 
orientering för ungdomarna och 
andra sugna. 
 
Prova gymmet! 
För den som vill träna inomhus har vi 
flera bra maskiner och fria vikter. 
Förslag på övningar finns i en pärm i 
skåpet. 

1. Östen Eriksson och Ingmar Nykvist byter tak-
pannor. 2. Micke Blixt i sitt rätta element. 3. Robin 
Olsson, Robins pappa Göran och Patrik Norberg  
städar i förrådet. 
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Vägvalssnack. Peter Svensson och Anders 
Johansson ovan. Resedebutanten Leif 
Markfjärd och två tunadamer till höger. 

Häng med på Steffes 
bussresor du också! 

Rapport från Bornholm 
 
I slutet av oktober åkte vi för andra gången till 
Bornholm för att delta i Bornholm Höst-open. 
Med på resan var 40 deltagare varav 15 st 
från AOK. Den första etappen gick vid kusten 
bland grönområden och ett myller av stigar 
Andra etappen gick i och vid Hammershus 
fästning, Bornholms mest kuperade och  
spektakulära terräng. Steffe och Aino tog hem 
totalsegern i sina respektive klasser. I år hann 
vi även med ett kort besök i Bornholms  
huvudstad Rönne innan vidare färd till Köpen-
hamn. Dagen i Köpenhamn fick man spendera 
på egen hand. Trots att vädret tyvärr inte alls 
var med oss med mestadels regn, hagel och 
blåst hade vi en mycket trevlig resa. 
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1. Två glada segrare.                             
2. Besök vid Helligdomsklipperne före 
första etappen.                                         
3. Solweig Palm spurtar mot mål.                 
4. Kim Norberg kokar soppa på Tivoli. 
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Städning Tråbacken 

V 45 Berit S o Stig-Olof S 
V 46 Malin W o Hansi K 
V 47 Birgitta W 0 Per W 
V 48 Emil K o Viktor L 
V 49 Helena L o Magnus Lu 
V 50 Fredrik B o Magnus Li 
V 51 Annika G o Leif M 
V 52 Lennart E o Olle Ö 
 
Gäller omklädningsdelen. Helst ser vi att 
städningen utförs på torsdagen, men  
fredagen går också om det inte är uthyrt 
vilket kollas med Maj-Britt 070-464 23 49. 

Fika på torsdagarna 

8 nov Per W och Birgitta W 
15 nov Erik J och Lennart E 
22 nov Lars L och Monica L 
29 nov Stefan N och Ritva K 
6 dec Elisabeth A och Hansi K 
13 dec Tindra J och Sussie L 
20 dec Peter S och Lisbeth E 
 
Du som är ansvarig, det räcker om du 
kommer ca 18.30. Allt är framdukat. Du 
servar vid fikabordet och fyller på det som 
fattas. Sedan plockar du bort allt, torkar 
borden, dammsuger och torkar golvet. Byt 
gärna med någon annan om du har  

förhinder. 


