
Ungdomarnas vinterbad 

1 december 
E  roligt  llfälle a  träffas där vi hoppas 

alla våra ungdomar vill vara med.  

 

Lördag 1 december är det dags för ungdo‐

marnas vinterbad.  

 Vi samlas vid Tråbacken 10:00.  

 Vi börjar med en rolig orientering ut‐

omhus med spor dent. 

 Dusch och bastu. 

 Vi går över  ll klubbstugan och äter 

en festlig lunch. 

 Däre er åker vi  ll Metropoolen och 

avslutar med bad! 
 

Till föräldrar 

I samband med a  barnen/

ungdomarna tränar behöver vi lite 

hjälp a  förbereda maten. Ni är dess‐

utom välkomna a  äta och bada med 

barnen/ungdomarna. 
  

 Anmäl Dig genom kommentar på 

hemsidan eller  ll Maria 073‐703 87 

97 (gärna SMS) senast torsdag 

29/11! 

Höst och vinter med Avesta OK! 
Orienteringssäsongen pågår inte nu, men ändå är det bra ak vitet i klubben. 
Hoppas du också vill vara med på det som händer. Närmast har vi Ungdomar‐
nas vinterbad kommande helg. På torsdagar händer det också mycket roligt i 
Tråbacken. 
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Träning på torsdagar 

Checkpointlöpning från ca 13 år 

Vuxna och barn/ungdomar från ca 

13 år springer s gar och vägar i 

mörkret med pannlampa.  

Alla kan vara med bara man klarar 

av a  springa i mörkret. Klädseln är 

naturligtvis e er års d. Blandning 

av väg, s g och obanat har det varit. 

Barnen/ungdomarna springer ca 4 

km och man har någon vuxen med i 

gruppen. 

Rolig kort och lä  orientering för 

de yngre 

För de yngre barnen har det blivit 

rik g succé med de korta roliga ori‐

enteringarna precis kring Tråbacken. 

Många föräldrar har också hakat på, 

vilket vi tycker är toppen. 

Vi kör oavse  väder. Klä dig bara 

varmt. Jä ebra om föräldrar också 

hänger med, skaffa bara en lampa 

och kör! Några lampor finns i Trå‐

backen. 

Fikat 
Tråbackstorsdagarna innefa ar 

också det gemensamma fikat i 

klubbstugan mellan kl 19‐20. Ta 

alltså med dig ombyte så a  du kan 

vara kvar på fikat. Vissa torsdagar 

blir det också något program. Håll 

ögonen på hemsidan. 

Ak vitetsligan 
Här för du upp alla AOK‐ak viteter på lista i Trå‐

backen. Då månaden tagit slut blir det prisutdel‐

ning både för flit och genom lo dragning där du 

har andelar e er antalet kryss.	

Våra ungdomar	
D18	 Tindra	Jernström	00	
	 Emma	Hansen	00	
	 Emilia	Engström	00	
	 Ronja	Lindberg	01	
	 Julia	Wanner	01	
H16	 Rasmus	Lindberg	03	
	 Linus	Jernström	03	
D16	 My	Blixt	02	
	 Tilda	Borgström	03	
	 Klara	Söderlund	03	
H14	 Lucas	Wanner	04	
D14	 Tilde	Blixt	04	
	 Liv	Norberg	04	
	 Hedda	Borgström	05	
	 Anja	Mickelson	05	
D12	 Elsa	Ekeberg	06	
	 Wilma	Gustafsson	06	
	 Ebba	Andersson	07	
	 Angla	Martin	07	
H10	 Folke	Jernberg	10	
	 Oscar	Lennartsson	10	
	 Sigge	Slagbrand	10	
	 Malte	Borgström	11	
	 Oscar	Hellman	11	
	 Arvid	Mattsson	12	
	 Alvar	Mattsson	13	
	 Valter	Hellman	14	
D10	 Signe	Jernberg	08	
	 Svea	Borgström	08	
	 Elise	Mattsson	08	
	 Chloé	Hellström	08	
	 Ida	Lennartsson	08	
	 Tuva	Sandvik	08	
	 Filippa	Johansson	09	
	 Freja	Ekeberg	10	
	 Linnea	Blixt	10	
	 Naya	Alagha10	
	 Lilly	Sammels	10	
	 Vera	Sörensson	10	
	 Maya	Alagha11	
	 Sally	Sörensson	12	
	 Anneli	Engström	15	



Adventscupen 2018 
Välkomna  ll en rolig och spännande orienterings‐
cup med deltävlingar fyra torsdagar i advent. Sam‐
ling i Tråbacken 17.45 för informa on och gemen‐
sam avfärd  ll hemlig startplats i närområdet 
(gatuljusmiljö). Tävlingen är en poängjakt som pas‐
sar alla oavse  ålder och dagsform. Grannklubbar 
är också välkomna. E er tävlingen samlas vi åter i 
Tråbacken för dusch och fika. 

Etapper: 

29 november 

6 december         

13 december   

20 december   

Klasser: ungdomar upp  ll och med 16, samt 17 år 
och äldre. 

Priser: fina priser utlovas. 

Anmälan: gärna som kommentar på hemsidan el‐
ler Facebook senast kl. 14 på tävlingsdagen men 
det går även a  anmäla sig direkt på plats. E  fåtal 
extra kartor finns vid start. 

Utrustning: klocka, SI‐pinne (finns a  låna), reflex‐
väst (finns a  låna). Pannlampa ej obligatoriskt 
men kan vara bra a  ha. 
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Luciaträning 
Det är våra egna ungdomar som 

bildar luciatåg på julfesten 9/12. 

Sussie Lindh kommer a  sköta 

sångträningen. Det kommer a  

bli torsdag 6/12 kl 18 och innan 

festen 9/12 kl 13. Alla barn och 

ungdomar är välkomna. Håll ögo‐

nen på hemsidan!	

Grönkli  24‐27 januari 

Nu är det dags igen för anmälan  ll det 

tradi onella klubblägret i Orsa Grönk‐

li . De datum som gäller är torsdag  ll 

söndag 24‐27 januari 2018.  

Vi har som vanligt hela vandrarhemmet bokat för 

oss. Längdskidåkning, u örsåkning och promenader 

är förslag på ak viteter, men det är bara fantasin 

som sä er gränser för vad man kan hi a på. 

Anmälan som kommentar på hemsidan eller  ll 

Birgi a Westman tel 0706666579.  Betalning vid 

anmälan.  

Klubben subven onerar alla medlemmar och priset 

blir 785 kr/bädd ‐ tvåbäddsrum och 500 kr/bädd i 4‐

Ungdomskommi én 

Maria Strömberg 073‐7038797, Thomas Nyberg 

073‐0416328, Johan Wanner 59169, Hansi Kraus 

070‐3354885,  Johan Blixt 58901. 

 

Traditionell julfest i Tråbacken den 9/12 
kl 14. Vi får besök av Lucia 
med följe, delar ut priser till 
våra ungdomar, fikar, har 
lotterier och har det allmänt 
trevligt. Kom du också! 

Träning  s‐/torsdagar 
Rolig na räning 

På  sdagarna är det na räningar på vintern o ast 

i trakterna av motorstadion. 

På onsdagarna är det na sprintorientering i sta´n. 

Där kan verkligen alla vara med. 


