
Av: Aino Leijon 

Vi har haft en lyckad Hittaut-
säsong med drygt 1300 deltagare 
som tillsammans registrerat drygt 
50 000 checkpoints! Vi ligger nu i 
startgroparna för nästa säsong. Är 

du intresserad av att vara delaktig i Hittaut-arbetet är du 
varmt välkommen. Hör av dig till Stefan. 

Märkning av våra spår 

Under en tid har det jobbats med 
märkning av våra spår och nu åter-
står endast ca 3 km stolpning. Det 
som återstår är från Bredmossen via 
Baggboskogen till kraftledningen 
ovanför Tråbacken samt några få 
stolpar upp mot Bredmossberget och 
ett par ställen i mossen. Stolpar 
finns gjorda och vem som helst som 
har lust kan fixa detta. När stolpar är 
på plats ska färgade plåtmarkeringar 
skruvas dit. Hör av dig till Stefan om 
du har några funderingar. 

Träning i höst och vinter 

Tisdagar 

Lars Lundén fortsätter med sina träningar på Långheden kl. 
18.30. Häng med du också! Har du ingen pannlampa finns det 
att låna i Tråbacken. 

Torsdagar 
På torsdagar kl. 17.30 kör vi gemensam traillöpning från Trå-
backen. Vi väntar in varandra vid checkpoints efter banan så 
alla kan vara med. Även korta och lätta orienteringsbanor i 
närområdet. Gemensam fika från 18.30. Den 24 november 
startar även den femte upplagen av Adventscupen. Mer info 
om detta kommer på Facebook.  

 
Aktivitetsligan 
Glöm inte fylla i listan för aktivitetsligan när du är med på 
någon aktivitet. Prisutdelning sker vid månadssluten. All 
klubbaktivitet räknas (t.ex. träningar på tisdagar och torsda-
gar, tävlingar och möten i föreningen). 

Höstfest 

Välkomna på höstfest i Tråbacken 
lördag 26 november kl. 18.30! 
Anmälan sker på hemsidan eller 
Facebook senast 16/11. 

Grönklittsläger 

Den 26-29 januari är det åter dags för läger i Grönklitt. Vill du 
hänga med? Anmälan senast 30 november. Mer info finns på 
hemsidan där du även anmäler dig. 

Ungdomarnas julbad och inomhus-KM 

Vi genomför julbadet 2-3 dec och hoppas att vi får med en del 
nya. På fredagen 2 dec börjar vi med en kompisbana ute och 
sedan äter vi (tacos, pizza eller thai). Sedan lite fredagsmys 
och lekar inomhus. Vi sover över i Tråbacken och efter frukost 
blir det inomhusorientering i Domarhagen. Orienteringen är 
även för vuxna. Mer info kommer på hemsidan. 

Rapport från Hollandsresan 

Nyligen kom vi hem från höstresan i Holland. En liten skara 
AOK:are var med på resan där det även var med både gamla 
och nya ansikten från andra klubbar. Denna gång var det en 
tvådagarstävling utanför staden Apeldoorn som gällde. Vi 
hade fina, varma dagar med många bra orienteringsresultat. 
Dessutom hann vi med ett besök i Amsterdam innan hemfärd.   

Städning Tråbacken 

V 46 Ritva K o Stefan N 
V 47 Marlene E o Jonas E 
V 48 Ola Ja o My S 
V 49 Birgitta W o Per W 
V 50 Johan B o My B 
V 51 Solweig P o Lennart V 
V 52 Ola Je o Östen E 
V 1   Fredrik B o Lotta B 
V 2   Tom H o Leif M 
 
Hela listan finns på hemsidan. 

Fika Tråbacken 

17 nov  Robin O 
24 nov  Lisbeth E 
1 dec  Stefan N 
8 dec  Thomas N 
15 dec  Solweig P 
12 jan Ola Je 
19 jan Marlene E 
 
Hela listan finns på hem-
sidan. 

Du som är ansvarig för 
fikat kommer till ca 17.30 
för att hinna förbereda och 
duka fram och fyller på 
löpande om något tar slut. 
Sedan plockar du bort, 
torkar borden, dammsuger 
och torkar golvet. Byt 
gärna dag om du har    
förhinder. 

25manna 

När det efter ett par års uppehåll äntligen var dags för 
25manna igen hade vi två lag på startlinjen. Första laget var 
ett rent AOK-lag och andra laget ett kombinationslag med 
inlånade löpare från andra klubbar. Många var debutanter och 
de liksom övriga gjorda bra kämpainsatser i skogen. 

T.v. Hansi, Sara, Anna-Karin 
och Niklas är trogna 25manna-
löpare. 
 
T.h. Två läskiga typer som dök 
upp till halloweenorienteringen 
i Tråbacken förra veckan.  

Ett laddat gäng Adventscup-
deltagare förra året. Snart är 
det dags igen! 

Nu finns Bingolotter till uppesitterkväll 
och julkalender att köpa i Tråbacken på 
torsdagar (övrig tid kan man höra av sig 
till Stefan). 


