
Vi har ett ganska stort antal aktiva orienteringsungdomar i klubben. Från de 
som varit med ganska länge och börjar bli drivna i vår idrott till de som är helt 
nya från årets nybörjarkurs. 

Bli medlem!? 
Alla är välkomna i vår förening oavsett om du vill orientera eller inte. Med-
lemsavgiften är låg och är du och din familj intresserad kontakta gärna:  
Stefan Nyberg 070-786 50 90. 

Om du inte längre är vad vi kallar ungdom och ändå är su-
gen på att börja orientera är det bara att komma till oss i 
klubben. Du blir väl omhändertagen och kommer snart att 
märka att det du blev avskräckt av på högstadiet eller i det 
militära går till på ett annat sätt idag. Det elektroniska 
stämplingssystemet och GPS-klockor som du kan analy-
sera med gör att allt är så mycket roligare nu. 
Var inte rädd för att dyka upp på något. Du blir väl om-
händertagen. Prova på! 

Avesta OK har starka anor och bildades 1950. Idag har vi ca 300 medlemmar 
och är en förening med tonvikten på orientering. Vi har orienterare av alla ka-
tegorier. Elit, motion och ungdomar. 
Vi är dessutom medlemmar i både Friidrotts– och Skidförbundet. Under de 
senaste åren har flera deltagit i olika terräng– och stadslopp samt flera stafet-
ter. Några har också åkt vasaloppet för klubben. 
Vi är definitivt en klubb för alla! 

Vår motionsanläggning är föreningens ”hjärta” med träningsanläggning och 
klubbstuga efter vägen mot Bjurfors. I träningsanläggningen finns aktivitets-
rum, omklädningsrum, dusch, bastu och vedeldad tunna. 
Från Tråbacken utgår olika löp– och skidspår. Visioner finns att ställa i ord-
ning ytterligare aktiviteter för att göra området ännu mer attraktivt. I huvudsak 
håller Tråbacken öppet tisdagar och torsdagar 18-20.  

Årets nybörjarkurs började lite trevande, men 
blev bara bättre och bättre. Nu önskar vi fort-
sättning för alla. Det här bladet är allmän info 
till er alla! 
Allt som står i det andra brevet berör er också! 
Vissa saker där kan vara lite svåra att förstå, 
men det är bara att fråga sig fram. 
Det är precis samma info till er vuxna nybör-
jare. Alla träningar är för er också!! 
Vi ser fram mot att träffa er alla redan på tors-
dag eller lite senare! 


