
Av Stefan Nyberg 26/11 och med en hel del text från hemsidan 

Sitter och samlar ihop lite uppgifter till årets sista infoblad. Jag tar stor 
hjälp från hemsidan, alltså kan det bli en del repriser för många.. 
25-manna 
Det är en dag/ tävling som betyder väldigt mycket för klubben. Vi kämpa-
de och stred så gott vi kunde, ett AOK-lag och ett AOK/ RIK-lag.  Placer-
ingarna blev 239 och 282 (sist av de godkända, 350 lag startade) Förra 
året fick Per W slita ont, i år var det Kennet Östmans tur, nybörjare för 
året och bana i svåraste laget, alltså en tuff uppgift. Vi väntade, väntade 
och väntade, vi blev lite oroliga, jag kollade de få som kom mot målet men 
ingen hade sett Kennet. Jag kollade med sekretariatet om de hade nå folk 
i skogen som möjligen sett honom. Vi väntade lite till, hur är det med ho-
nom. Så kommer han, AOK-gänget hejar fram honom, han äger hela upp-
loppet. Han trycker trött o lättad ner pinnen i målenheten. –Yes! Tänker 
jag, vi fick runt båda lagen felfria, trots många återbud och en hel del dub-
bleringar i AOK/ RIK-laget. Jag följer med till utstämplingen, då kommer 
chocken! - En kontroll saknas! Vi kollade på kartan, en kontroll på slutet 
saknades. Kennet hittade inte den men däremot en massa andra kontrol-
ler som de höll på att sätta ut till dagen efter. Då är det ju inte lätt, det var 
bara för dem att godkänna oss manuellt och det gjorde de utan bekym-
mer. Tur det för jag tror inte jag gått därifrån förrän vi blivit godkända. På 
hemsidan skrev sedan Kennet med flera om dagen och vad som genom-
syrar det hela är en härlig klubbkänsla där alla kämpar och ställer upp 
för varandra!  
Daladubbeln 
7 AOK-patruller kom till start! Verkar vara en kanonkul tävling och alla 
de våra med ledare verkar haft en kul helg. De flesta lagen klädde även ut 
sig i fantastiska kreationer. Frida Östman och Emma Djärv var jättefint 
kostymerade clowner som fångades på bild, årets ol-bild? 
Höstfest 
Äntligen fick vi till en klubbfest. Först var det dåligt intresse för festen i 
Nyhyttan, därför ändrades lokalen till klubbstugan. 40-talet deltagare 
kom och trivdes med Annelis, Wictorias, Maj-Britts och Marias arrange-
mang. Hoppas vi kan göra om det!? 
3 andra glädjemnen 
Att Frida valt att göra ett projektarbete med våra ungdomar mellan 11-
16 år. Torsdagar och söndagar träffas de för olika träningsaktiviteter. En 
handfull ungdomar brukar vara med, alltså inga massor men ett fantas-
tiskt kul initiativ! Torsdagarna är härliga med stadigt över 50 personer 
trots mörka o gråa november. De mindre barnen tom 10 år har alltid nå-
gon gemensam aktivitet med ledare. Tisdagarna! Nu känns det som vi 
etablerat även dessa, stadigt 15-20 personer och senaste 2 veckorna har 
det varit fartfylld rundpingis. 
Nu väntar 
Julbad, julskyltning, julfest och julcuper! 
Hoppas du blir med! Sedan väntar ett nytt år. Hur ska vi ha det då? Jag 
hoppas få återkomma till det, kanske blir det någon träff i januari där vi 
kan diskutera saken. Till dess får jag önska er alla en god jul och ett gott 
nytt år! 

Vilken fantastisk bild, ännu bättre i färg! Det är Lars 
Rönnols från Täby som fångat våra clowner Frida Öst-
man och Emma Djärv på Daladubbeln 

Sussie o Sofia strålar 
ikapp på 25-manna. 

AOK-kalender 
Vi jobbar för att få till en kalender även 2009. Efter träningen 
torsdag 11 december kommer vi att föra in det som vi tror och 
vet att ska stå med. Har du lämpliga foton, lämna till Thomas. 
4 januari (efter sista julcupen och med någon näring i kistan) bjuder vi in alla att vara med och disku-
tera vad vi ska syssla med kommande år. Vi vill ha åsikter från alla. Nybörjarkurs, u-träningar, träning-
sorinteringar, läger, tävlingar osv.  Hur ska vi få in pengar till verksamheten? Hur vill vi utveckla Trå-
backen? Välkommen då, ca 13.00. 

Ungdomarnas Julbad fredag 28/11 
Då är det dags igen för Ungdomarnas Jul-
bad. Vi samlas kl 17.30 i Tråbacken. Under 
kvällen blir det mat, lekar, badtunna, bus 
och övernattning (för de som vill). På lörda-
gen blir det orientering eller skidor beroende 
på vädret. Lördagen avslutas ca kl 11.30. 
 
Julskyltning söndag 30/11 
Då säljer vi som vanligt lotter på gågatan, 
kan du hjälpa till så kontakta Maj-Britt. 
 
Damernas Julbad fredag 5/12 
Träning från kl 17 och maten ca 19. Efter-
som Damernas Julbad är i form av knytkalas 
kontaktar du Ulrika Daniels 552 32 för an-
mälan och information senast 1/12. 
 
Jul o Lucia fest söndag 14/12 
Då träffas vi i Centrumkyrkan. Luciatåg, 
fika, prisutdelningar (bl.a för Poängjakten), 
lotterier och lite sjung. 14.00.  
 
Herrarnas julbad tisdag 16/12 
Börje med flera står för ett fantastiskt jul-
bord till självkostnadspris. Samling 17.30 för 
motion sedan bastu och så mat strax efter 
19. Anmälan till Börje 566 94 el på lista i 
stugan. 



25-manna 2008 - med inlägg från hemsidan 
 

Nu har jag kommit hem och fått sova ut inatt. Men ont i kroppen har jag efter att varit ute i sko-
gen i mer än två och en halv timme! När jag sprang där mellan stigarna var det med en bland-
ning mellan hopp och förtvivlan! Men när jag hör signalen för omstarten tänkte jag att nu kan jag 
slappna av lite. När jag började leta efter kontroll nr 8 och inte hittade den hur jag än försökte så 
funderade jag på att ge upp men då hade jag ju Thomas ord i mitt huvud. "Den enda anledning-
en att ge upp är att man har brutit ett ben." Så jag fortsatte. Men när jag såg funktionärer vara 
ute och lägga ut nya kontroller till söndagen och "redan" börjat plocka ner dagens. Så var det 
lika bra att ge upp och ta dom tre sista till mål. När jag sen kommer till sista kontrollen innan 
mål så ser jag att det är helt tomt vid mål förutom några lagkamrater som står och skriker. Yes! 
Tänkte jag nu är jag snart imål! Jag sprang över bron och började mitt upplopp in mot mål och 
där står tre av ungdomarna och gör vågen när man kommer förbi och då var det inte långt ifrån 
att man fällde en tår. Så gammal man är. Stora kramar till alla på Avesta OK som finns där och 
peppar och stöttar hur det än går!! Ser fram emot nästa års 25-manna! Kennet Östman 
 
Hejsan! Nu när min pappa skrivit tänkte jag att jag kan ju också skriva hur det gick för mig. 
Innan jag skulle till start fick jag några sista ord av Thomas som tyckte jag såg ganska skärrad 
ut. Ja, det det stämde nog för jag var nervös!  
Det gick väl ganska bra till dom flesta kontrollerna men när jag skulle till min sjätte kontroll var 
jag dum nog att vända kartan åt fel håll. Det tog ett tag innan jag upptäckte det och när jag väl 
upptäckte mitt misstag hade jag ju ingen aning om vart jag var någonstans. Det var inte så kul 
men tillslut kom jag fram till en stor stig och därifrån tog jag mig till kontrollen utan större pro-
blem. Jag sprang väldig mycket men min kondition var inte den bästa eftersom jag inte kunnat 
träna så mycket med mina benhinnor som krånglar men eftersom dom var bättre gav jag allt i 
skogen vilket jag fick sota för på upploppet. När jag stämplat vid sista kontrollen innan mål 
sprang jag fram till bron och gick över den. Sen var det bara att påbörja den sista biten kvar till 
mål. När jag sprang där hade jag bara en tanke i huvudet. Jag hoppas jag orkar hela upploppet 
utan att stupa för inte vill man gärna GÅ imål när alla lagkamrater står och hejar! Jag tog mig 
tillslut fram till växlingsfållan och då var det tur att det fanns funktionärer där som hjälpte en så 
man fick rätt karta annars vet jag inte hur det hade gått för mina ögon var väldigt trötta så allt 

jag såg var bara en stor dimma! När jag sen kom till er lagkamrater så frågade ni hur det hade gått och jag som tyckte jag varit ute 
och virrat rätt mycket tyckte inte att det hade gått så bra men eftersom jag blev godkänd tyckte alla att jag skulle vara nöjd. Så okej 
jag ger mig jag är nöjd med mitt lopp. Oron tog väl sin början när pappa aldrig kom. Vi väntade och väntade och efter ett par timmar 
kom han ju i allafall. Jag som sett honom efter upploppen i andra tävlingar blev väldigt förvånad av vilken fart han hade och hur pigg 
han var när han kom imål! Tack alla som var med för en fantastisk dag! Det var ju min första 25-manna men jag vågar lovar att jag 
vill vara med nästa år igen! Lovisa Östman 

Årets 25-manna kämpe nr 1!  
Kennet Östman trycker dit mål-
stämpeln. 

Ett inlägg ifrån en trött en 
När man blir väckt 0145 av min sambo och frågar om inte man 
skall ta av sig ytterjackan när man sover ...  Inge A 
 
Hej alla duktiga orienterare! (från hemmaplan) 
Jag tycker ni var tuffa, speciellt tänker jag ju på min man och 
dotter. Själv har jag jobbat hela helgen och bara fått telefonsam-
tal. Det sista lät ungefär så här ifrån Kennet: 
- Hej, vi är i mål nu och på väg till bussen! 
- Ja, hur gick det då? 
- Vi pratar om det sen! Hej då! 
- Jasså, så pass (fniss), var du ute länge? 
- Ja, vi tar det sen. Hej då!!!! (Litet skratt) 
- (skratt från mej och jag hör Lovisa skratta i bakgrunden) Okej, 
hej då! 
Jag fick hem två sombin som ändå är taggade till nästa gång, det 
måste ju bero på en härliga lagkamrater och bra sammanhållning 
i klubben. Kämpa på!  Sonja Östman 
 
Hur kan man låta bli att skriva några rader, när man läser Ken-
nets och Lovisas inlägg. Visst är det en lycka att man blivit in-
tresserad av den här sporten. Får vara med om sådana här härli-
ga dagar. Se alla klubbkamraterna glada och förväntansfulla. Det 
går bra för den ena och sämre för den andra men inga sura mi-
ner och alla omkring peppar och berömmer. Prata om klubbkäns-
la? Visst är det underbart en dag som denna. Maj-Britt 
 
När jag läser vad ni skrivit om 25-manna kan jag bara tycka -
vilka härliga människor... Ritva 
 
Jättekul att jag fick vara med och hoppa runt i en alldeles riktig 
skog utan törnsnår på botten! Och vilken positiv stämning i laget 
och klubben. Himla trevligt faktiskt. Claes O 
 
 
Jag vill bara instämma i alla positiva kommentarer, vilken klubb-
gemenskap, och vilken känsla. Att vi faktiskt fick runt två god-
kända lag i år, är ju helt fantastiskt, placeringen spelar ingen roll. 
Jag vill vara med nästa år igen. Fast då ska jag se till att jobba 
på konditionen så jag kan göra ett riktigt snyggt upplopp. Anneli 

TACK för en rolig dag, det är alltid roligt att vara med och 
springa kavel med er! Jag är imponerad över att så många 
nya kavellöpare var med och gjorde så bra ifrån sig! Vi ses 
igen till våren! Sofia 
 
Hej på er orienterare! 
Jag instämmer med tidigare inlägg om att det är en trevlig 
stämning god laganda i klubben. Tack alla ni lagkamrater och 
Maj-Britt som gör detta möjligt. Alla ni som är nybörjare inom 
orienteringen vill jag passa på att gratulera extra mycket för 
fina insatser. Jag vet hur svårt det kan vara att vara med för 
första gången, med allt vad det innebär med ett stort väx-
lingsområde mycket folk och förväntningar (självklart bara 
egna) och en nervositet som ibland nästan kan vara okontrol-
lerbar. Men det är som Thomas säger att när man väl är ute i 
skogen så är allt sig likt, förutom att det är fler som irrar och 
fler kontroller.  
Jag var själv illa ute redan på första sträckan genom att från 
kontroll 8 till 9, vikt och vänt kartan så att jag "läste" på kon-
troll 6, jag var så pass trött att jag bara hängde med de 
andra och kom faktiskt till min 9:a, det enda jag orkade ha 
koll på vad kodsiffran. Mer tur än så går det nog inte att få. 
Scannern 
 
Att det kan gå så bra och ändå så dåligt och vara så roligt! 
Jag och Helena har bildat klubb och längtar redan efter nästa 
års 25-manna. Då ska vi också vara med och bidra med lite 
utmaning för laget. Kennet ska vi också snabbt värva i vår 
klubb, för han har väl redan lovat att starta. Om Erik J löper 
någon användbar sträcka så kan han också sikta på nästa års 
deltagande. Det finns plats för många... Eftersom åtminstone 
jag glömde bort att grina i skogen i år, så tänker jag göra det 
nästa gång när sista kontrollen ligger vid en åker! Berit och 
Ritva kommer att trösta mig, jag vet det!  
Alla som läser detta MÅSTE börja satsa på nästa 25-manna - 
ni har ett helt år på er! Då bildar vi tidernas fighting-lag 
(minst flera stycken) för det finns mycket som inte är kartlagt 
i generna hos Avesta OK! 
PS! Det finns solfläckar på riktigt, Thomas! Solweig 



DalaDubbeln har avklarats och vi hade hela 7 AOK-patruller med.  
Lördagen inleddes med en stafett, det var nervöst för många men 
alla patrullerna klarade sig fint runt hela banan. På kvällen fick de 
som tävlade H eller D 12 och äldre sova kvar i Haraldsboskolan. 
Efter mycket fniss, skratt, spring, godis och filmtittande så somnade 
allihopa ovaggade redan klockan 22.  
Söndagen inleddes klockan 6.00 med att "någon" hade ställt sin 
mobiltelefon på väckning på högsta volym, vilket kanske inte riktigt 
var meningen, men det innebar i alla fall en tidig start, och efter 
frukost och ipackning i bilar (och letande efter några försvunna 
barn) så kom vi iväg till tävlingsplatsen.  
Dagens tävling innebar att man sprang patrull, dvs två och två. Det 
var ultralång distans så det blev ganska jobbigt för de flesta patrul-
lerna. Ett roligt inslag var maskeradtävlingen.  
Uppskattningsvis  hade ca 60-70% av alla tävlande klätt ut sig allt 
möjligt, t.ex. tomtar, troll, älvor, pengar, pirater, partydonnor, dy-
kare, skidåkare med skidor! och mycket mycket mer. Riktigt roligt 
att bara stå och titta på upploppet när alla patruller kom in.  
Jag var riktigt trött efter  en intensiv helg, men jag somnade med 
ett leende på läpparna. Tänk att få vara med  alla dessa kreativa, 
underbara barn och ungdomar en hel helg, det är lycka. 
Tack också till alla hjälpande föräldrar 
 
Anneli H, Maria S och Magnus D. 

AOK-gänget samlat. Piraterna Erika och Lovisa, clowner-
na Frida och Emma, älgen och jägaren Emma och Aman-
da, Viktor o Gustav, Oskar o Gustav, häxorna Hanna o 
Cornelia, saknas gör Johan och Markus. 

Lalla och Marina femma i Rodhen Natt 
Lalla Dickfors och Marina Johansson blev femma i mix-klassen på Rodhen natt på 
lördagen. De var bara en minut från segeran i det 57 patruller stora startfältet. Här-
lig debut för Marina och revansch för båda efter det sena återbudet till 25-manna. 
Grattis  
 
Marinas story  
Jaha då har man sprungit sin första orienteringstävling. Så här tim-
marna efteråt så känns det riktigt roligt att ha provat på det här 
med orientering. Fördelen med att vara helt grön på något är att 
man inte riktigt vet vad som väntar och med facit i handen så var 
det nog det bästa…  
Ganska snart efter startskottet så blev jag snabbt varse om att min 
partner och jag hade visst olika syften med loppet. Jag hade sett fram emot en trev-
lig motionsrunda med en ny aktivitet på schemat. För min partner däremot var syftet 
att delta i en TÄVLING och då var det bara för nybörjaren att byta fokus från sam-
kväm i skogen till VM race. Eftersom jag behöver lite tid på mig att hitta rätt på kar-
tan så insåg jag rätt snart att jag inte hade någon användning för den inplastade 
pappersbiten jag fått, snabbt tröck jag ner den i fickan och där låg den till vi kom 
hem till Avesta igen. 
Sen tog jag upp jakten, inte på det man kan tro kontrollerna nej utan på min partner 
som jag tappade bort efter tio meter. Kände paniken komma och att det här går åt 
pipsvängen, hjärtat dunkade på rejält och jag kände hur benen blev stumma. Efter 
ytterligare några meter så hörde jag han ropa – är du med? Ja va f-n tror han det 
hade ju han redan bestämt tänkte jag så varför fråga nu? Svarade med ett rappt ja 
och kände att svaret var ytterligare en bekräftelse på hur grön jag är på denna sport 
och det vill man ju inte erkänna i ett sånt här läge. Men till min stora glädje så får 
jag strax därefter höra de andra hanarna ge ut läten i hopp om att få höra ett ja från 
sina honor där bak. Då kändes det ju genast helt ok att svara på tillropen. En av 
sakerna som skiljde oss från dem var att jag var den enda som ropade och frågade 
var min hane var. Troligen för att de andra honorna hade sin karta i handen och 
visste åt vilket håll det skulle bära av åt.  
Efter några kontroller så började jag haja det hela och det kändes mer avslappnat 
men fortfarande väldigt jobbigt. Någonstans i mitten av loppet så fick jag höra att 
jag skulle tugga på för nu hade vi fått en lucka, då försvann lugnet och stressen 
gjorde sig påmind igen. När jag började ana att målet inte var långt borta, efter att 
Lalla talat om det för mig, så började jag känna mig nöjd att jag troligen skulle över-
leva detta nya fenomen. Eftersom jag under en lång sträcka känt att skosnöret var 
helt oknutet så passade jag på att fråga om det fanns tid att knyta skon. Svaret jag 
fick var först en Ullevistrålkastare i plytet och en röst som sa - NEJ. Nej nej ok jag 
kniper fast dojan med tårna den sista biten och hoppades på att vi inte skulle bada 
benen något mer för i kväll för då hade jag blivit en sko fattigare den kvällen. Den 
härligaste känslan infann sig när jag såg marschallerna på målrakan och insåg att 
den sista biten av racet bestod av gräs. Då kom de sista krafterna fram och som 
gjorde att vi spurtade ifrån dem som fanns i vår närhet. Hängandes och släpandes 
tog jag mig fram till en kur där vi gjorde något med den där pinnen jag hade haft på 
fingret. Sen blev det dusch, fika och prisutdelning sen var det slut på det roliga så 
summa summarum så var det här med orientering en trevlig tillställning som jag 
gärna upplever igen. (Lallas story och kartan finns på hemsidan) 

117 på Dala Veteran OL i Klintbo  
Folke Björkman stod som ansvarig för Dala 
Veteran OL den 7/10. Tävlingen samlade 
117 deltagare, som fick känna på tämligen 
tufa banor. Det myckna regnandet efter vår 
tävling 21/9 gjorde terrängen tungsprungen 
så det blev ganska långa tider. Kalle Jo-
hansson, som brukar trivas bra i Klintboter-
rängen, var snabbast på långa banan. 
Ett tack till hela arrangörsteamet med Fol-
ke i spetsen. Hasse Watter, Britte-Marie 
Öhgren, Olle Öhgren, Lennart Eriksson, 
Sven Andersson och Sven-Arne F.  

Bagheera sponsor på Daladubbeln  
På Bo-Göran Karlssons initiativ framtogs tights 
med Bagheerareklam för våra ungdomar i Dala-
dubbeln från 11 år och uppåt. Toppen med 
sponsorer som kommer med egna idéer.  

Åk skidor för AOK 
Klubben är med i både Skidförbundet och 
Friidrottsförbundet. Därför går det mycket 
bra att tävla för klubben både i skid och 
löptävlingar. Ser ut att bli en stor AOK-
trupp i Vasaloppet, just nu är följande an-
mälda; Anders Appell, Anders Englund, Bill 
Engman, Magnus Lundin, Ingemar Niemi, 
Niklas Starck, Erik Johansson, Stig-Olof 
Ståhl och Inger Thörnqvist. 

Kort från styrelsemöte 24/11 
- Släpkärra kommer att köpas in till klub-
ben, kan lånas för ringa summa till med-
lemmar.  
- Frida o Kristoffer har varit på första träffen 
i sin utbildning för unga ledare ”O-ringen 
academy”, avslutas på O-ringen i Eksjö. 
- Tipspromenad från Tråbacken på sönda-
gar? Lockar många i Norberg, någon/ någ-
ra ansvariga behövs.  
- Ny skallgångslista ska ta form.  
- Karnevalsloppet, Lions vill ha stadshus-
parken även på fredagen, flytta till  gamla 
badhuset, kriga eller …...? 



AOK-kalender 
NOVEMBER 

27 Tråbackstorsdag med fika 

28 Ungdomarnas julbad 

30  Skyltsöndag, 1:a advent 

DECEMBER 

2 Tisdagsträning 

4 Tråbackstorsdag med fika 

5 Damernas julbad 

9 Tisdagsträning 

11 Tråbackstorsdag med fika 
arbete med AOK-kalendern 

14 Jul o Luciafest 

16 Herrarnas julbad 

18 Tråbackstorsdag 

26 AOK:s julcup, etapp 1 

28 AOK:s julcup, etapp 2 

30 Tisdagsträning? 

JANUARI 

4 AOK:s julcup, etapp 3 
Träff om 2009-års aktiviteter 

8 Tråbackstorsdag med fika 

11 Söndagsträning 

13 Tisdagsträning 

15 Tråbackstorsdag utan fika 

15-18 Grönklittslägret 

20 Tisdagsträning 

22 Tråbackstorsdag med fika 

25 Söndagsträning 

 Klädbytardag 

27 Tisdagsträning 

29 Tråbackstorsdag fika o tuna 

1 Söndagsträning 

3 Tisdagsträning 

5 Torsdagsträning med fika 

8 Söndagsträning 

10 Tisdagsfíka 

12 Torsdagsträning 

FEBRUARI 

9 Styrelsmeöte 18-20 

Städning 
omklädningsdelen 
Vi kör vidare med en enklare 
veckostädning samt en lite stör-
re insats (ca 2 h) med ett 
”städteam” en gång i månaden.  

Veckostädare 
 Herr Dam 

V 48 Stig E Frida 

V 49 Lennart L Irene 

V 50 Folke Ritva 

V 51 Kristoffer Suzzi H 

V 52 Hans K Camilla H 

V 53 Lars J Malin W 

V 1 Ola J Lena W 

V 2 Åke B Helena L 

V 3 Per W Birgitta W 

Månadsstädare 
4 jan Yvonne o Magnus 

 Leif o Susanne 

8 feb Lena W o Hans K 

 Sven-Arne o Kristel 

15 mars Sara o Magnus E 

 Magnus o Ulrika D 

26 april Magnus o Helena L 

 Ola o Sussie 

Vi gratulerar... 

TORSDAGSFIKA 
Många nya namn som fikavärdar 
därför förklarar jag lite vad det innebär. 
Efter träning, dusch och bastu fikar vi i 
klubbstugan med kaffe, te eller saft och 
mackor. Det räcker om du kommer in 
18.30 för jag gör alla förberedelserna  
Du servar vid fikabordet och fyller på 
med det som behövs sedan diskar, tor-
kar alla bord dammsuger och torkar om 
det behövs. Det blir ganska sent men 
det blir vara en gång på säsong. Har du 
förhinder byt gärna med någon annan.  
  Maj-Britt 
4  dec   Yvonne o Magnus 
11 dec  Ulrika o Magnus 
18 dec  Sara o Magnus  
8 jan   Sven-Arne o Bo-G 
22  jan  Stig o Åke 
29  jan  Sussie o Ola 
5   feb  Yvonne o Magnus 
12 feb  Birgitta o Per 
19  feb  Ann o Lars 
26  feb  Suzzi o Malin 
5   mars  Annelie o Eva 
12 mars  Helena o Magnus 
19  mars  Ritva o Stefan 

Sven Lindström och 
Gunnar Liljegren som båda 
blir 90 nu i december. 
Dag Tegelmark som blir 50 i 
januari. Maria Thörnqvist gifte 
sig med Jonas Söderberg tidi-
gare i höstas. Vi bugar oss. 

GISSA SKÄGGET!? 
 

1 Gustav Wasa 
X Tomten 

2 Leif Markfjärd 

Julcupen 
orientera i jul! 
Vid 3 tillfällen bjuder vi in till 
orienteringsövningar i jul. 
26/12 (Stefan fixar), 28/12 
(Erik J) och 4/1 (Folke B). 
Samling i Tråbacken 11.00. 
Banor för alla, även nybörjare. 
Grannklubbar välkomna.  
Pris till totalvinnarna i resp 
klass samt till alla som deltar 
alla 3 gångerna.  Golvslipning 

Vecka 3 (då många är i Grön-
klitt) kommer klubbstugans 
golv att slipas, en golvfirma 
kommer att göra jobbet. Kan-
ske blir det torsdagen innan 
som vi alla får hjälpas åt att 
tömma lokalen för att sedan 
bära tillbaka allt då jobbet är 
klart.  
Frivillig klinkersfixare? 
Vi har också bestämt att toa-
letten och entrén ska få klin-
kers, men det räknar vi med 
att klara på egen hand. Är det 
någon som känner för att fixa 
det så är vi evigt tacksamma! 

Åkern o skidspåret? 
Arbetet har stannat av både på åkern 
och skidspåret. Vi kommer att ta ny 
kontakt med inblandade företag för att 
föra arbetet framåt.  
Belysningen till elljusspåret 
har varit borta snart 2 år. Jag har sagt 
till flera gånger och flera har sagt till 
mig. Jag har blivit lovad att få det ord-
nat denna vecka! Jag kommer också 
att  äska på belysning mellan bron och 
stickspåret. 
Ny skylt till Tråbacken 
Det var min uppgift på förra styrelse-
mötet att se till att skyltarna in till Trå-
backen snyggades till. Det hann ske 
innan jag han påpeka!! 


