
Av: Aino Leijon 

Avestapropagandan 

Avestapropagandan arrangerades 24-25 augusti i Knallas-
benning med långdistans på lördagen och medeldistans på 
söndagen. Lars Lundén och Ola Jernström hade gjort upp-
skattade banor i fin terräng. Det fina vädret lockade många 
startande till ett mycket lyckat arrangemang med Robin  
Olsson och Erik Johansson i spetsen. 

Rapport från Slovakien 

I somras rullade bussen återigen söderut med Slovakien som 
slutmål. Resan gick genom Polen med stopp i ett stekhett 
Warszawa och Olkusz där vi ännu en gång fick orientera i den 
beryktade gropterrängen. Resan gick vidare mot Slovakien 
där det blev ett slottsbesök i Orava innan vi anlände till 
pensionatet i den lilla orten Horny Smokovec vid foten av 
Tatrabergen. Orienteringens fem etapper var fördelade på 
fyra dagar och kännetecknades av mycket kupering och risig 
terräng. På väg till sista etappen hade vi turen att få se en 
björn från bussen. Det var inte långt från TC så en del fick 
nog lite björnfrossa. En annan höjdpunkt på resan var 
besöket i grottan Demänovská Cave of Liberty. 

Stinkande hälsobad i 
Slovakien. 

1. Freja Ståhl startstämplar i
miniknatet.

2. Malte Borgström släcker
törsten efter sitt lopp.

3. Vår busschaufför Thomas
Gideon på glatt humör efter
målgång.
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1. Våra medaljörer: Östen, Lennart, Stefan och Elisabeth.

2. Aino, Molly, Jimmy och Anna-Karin med Tatrabergens näst högsta
topp i bakgrunden.

3. Grottbesök.

4. Niklas serverar sopplunch.
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Tävlingen går i år av stapeln i Haninge. I nuläget är ett lag 
anmält. Anmäl dig på hemsidan, facebook eller till Thomas om 
du är intresserad av att vara med.Leiah Janhager inför start. 



Träningar i höst 

Måndagar: Nybörjarkurs, skogs-
lek och träning för ungdomar upp 
t.o.m. gul nivå.

Tisdagar: Motionsorienteringar, 
gemensam löpning från Tråbacken kl. 
18.00. Någon gång i höst drar Lars 
även igång träningarna på Lång-
heden. Håll utkik på hemsidan. 

Torsdagar: Ungdomsträning och 
vuxenträning. Gemensam löpning 
från Tråbacken kl. 18.00.  

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. 

Rapport O-ringen 

På O-ringen i Norrköping deltog ett 15-tal 
AOK:are. Bäst lyckades Stefan som knep en 
andra plats i totalen.

Städning i  
Tråbacken 

V 39 Anna H o Tom H 
V 40 Tindra o Ola 
V 41 Titti R o Lennart L 
V 42 Berit S o Stig-Olof S 
V 43 Malin W o Hansi K 
V 44 Birgitta W o Per W 
V 45 Josefin C o Viktor L 
V 46 Mattias J och Madde J 
V 47 Fredrik B och Magnus Li 
V 48 Magnusson G o Leif M 
V 49 Lennart E o Olle Ö 
V 50 Sussie L o Erik J 
V 51 Johan B o My b 
V 52 Robin O o Johan W 

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 torsdagar 

10 okt Stig-Olof o Berit S 
17 okt Johan o Malin W 
24 okt Elisabeth A o Hansi 
31 okt Inge S o Thomas N 
7 nov Susanne o Leif M 
14 nov Solweig o Lennart V 
21 nov Erik J, Folke o Lennart E 
28 nov Ulla o Ingemar N 
5 dec Tom o Anna H 
12 dec Per o Birgitta 
19 dec Fam Lindberg 
9 jan Peter o Lisbeth 
16 jan Tindra o Sussie 
23 jan Tarja o Micke 
30 jan Johan B o My 
6 feb Stefan o Ritva 
13 feb Hans K o Lena L 
20 feb Aino o Robin 
27 feb Anna-Karin o Jimmy 
5 mar Mattias o Madde J 
12 mar Maria o Sara J 
19 mar Ola o Viktor 
25 mar Titta o Lennart 
2 apr Fam Borgström 

Maj-Britt tar under dagen dit 
grejerna som behövs. Du som 
ansvarig värmer soppan och 
dukar fram. Sedan plockar du 
bort allt, torkar borden, damm-
suger och torkar golvet. Byt 
gärna med någon annan om du 
har förhinder. 

T.v. Fika och kart-
genomgång i skuggan. 

T.h. Långbord på
campingen. 

Nedan: En pigg och 
fräsch Steffe efter sin 
etappseger. 

Vad händer i Tråbacken? 

Nyligen har det installerats nya duschar i båda omklädnings-
rummen. Inom kort kommer det installeras en luftvärmepump 
i klubbstugan. Lördagen 26 oktober är det städ– och fixardag 
i Tråbacken.  

Nybörjarkurs och skogslek 

Vårens nybörjarkurs och skogslek var en riktigt succé med 
många deltagare. Den fortsätter nu i höst på måndagar 

Senare i höst 
Naturpassavslutning 
Måndag den 11 november
 b j uds det på fika och sång.

Höstfest 
Festkommittén bjuder in till 
höstfest 16 november. 

Adventscupen 
Startar torsdag 28 november. 

kl. 18. Även för fortsättare och vuxna. 

T.v. Ett glatt skogsleksgäng efter
3-dagars avslutande etapp.
3-dagars gick i år i början på
sommaren vilket var ett lyckat
koncept.

Nedan t.v. Orienteringsmemory 
på Skogsleken. 

Klubbresa 

Påsken 2020 (8-13 april)
kommer vi troligtvis göra en 
klubbresa med buss till södra 
Danmark. Där kommer vi att 
delta på en 3-dagarstävling 
på ön Römö, en ö som ligger 
längst ner i sydväst mot  
Vadehavet. Förutom orien-
tering brukar vi hinna med en 
hel del annat. Som det ser ut 
nu kommer vi bo i 6-bädds-
stugor och i stugpriset ingår 
inträde till anläggningens 
badanläggning. Tävlingarna 
är på torsdag, fredag och 
lördag vilket innebär att vi 
måste åka onsdag morgon. 
Hem kommer vi på måndag 
kväll. Eftersom vi vill få med 
fler AOK:are den här gången 
kommer vi att avvakta fram 
till 31 oktober med att bjuda 
in andra resenärer.  
Intresseanmälan kan ske till 
Stefan Nyberg 070-786 50 90 
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