
Av: Aino Leijon 

Vi vill rikta ett stort TACK till Ola 
Jernström för hans engagemang!
Outtröttligt har han rekat skog, ritat  
kartor, satt ut kontroller m.m. Allt för att 
vi ska få springa roliga banor i utmanade 
terräng på motionsorienteringar,       
TiOlamila, JukOla och Ola-Ringen. Nu ser 
vi fram emot TjugOlafemmanna i höst!  

Inställda arrangemang 

Som alla säkert redan räknat ut kommer vi inte att kunna 
arrangera vår Avesta Propaganda 15-16 augusti. Däremot är 
siktet inställt på att kunna göra ett enklare arrangemang med 
flera olika startgrupper. Arrangörer som då behövs är några 
vid starten, några vid målet samt förstås banläggning med 
kontrollutsättning. Ytterligare info hoppas vi kommer på hem-
sidan inom kort. 
 
Det är ju nu också bestämt att det inte blir någon festival i 
stan, därmed kommer vi inte heller att arrangera något  
enklare Knattelopp som vi var inne på tidigare. 

Eftersom traditionella 3-dagars fick ställas in i år arrangerades istället 
en klubbserie för våra barn och ungdomar under tre kvällar i juni. 
Ovan: Avslutningen på miniknatet. Nedan: Kartteckenstafett. 

Tråbacken 

Det finns alltid saker i Tråbacken som behöver fixas, gräs-
klippning, städning, målning m.m. Kanske blir det en           
gemensam fixardag under hösten men det är fritt fram för 
vem som helst att när som helst fixa och dona. Tack till er som 
skött gräsklippning, målning m.m. under sommaren! 

Wild orieentering kids 

Härom veckan arrangerade Tindra, Lotta och Fanny en rolig 
och uppskattad äventyrsdag i Tråbacken. Ca 35 personer  
deltog i en rad olika grenar, bl.a. popcornpoppning över eld, 
stämpel-stafett, däckuttrassling och vadning i bäcken där det 
gällde att få så mycket vatten som möjligt i strumporna – den 
med mest utkramat vatten vann. Även övernattning i tält för 
dem som ville. Bilder från dagen finns på nästa sida.  

Holland 
 
Fortfarande finns hoppet att vi ska kunna åka på orienterings-
resa till  Holland i slutet av oktober. Med chaufför och crew är 
det hela 50 personer som aviserat sitt intresse, varav 15 
AOK:are. I dagsläget är förstås ett och annat lite osäkert, 
men vi lever på hoppet. Dels vår egen hållning och tankar, 
dels UD:s. Arrangörerna i Holland börjar se positivt på att 
kunna genomföra tävlingarna men än vill de inte ha besök av 
oss svenskar… 
 
Om allt går i lås blir det nattsprint-stafett och två vanliga lopp 
i närheten av Apeldoorn, mitt i Holland ca 7-8 mil öster om 
Amsterdam. Efter tävlingarna åker vi vidare till Amsterdam 
där vi stannar två nätter innan vi styr hemåt.  

Gänget som spelade 
brännboll häromsistens. 

Till höger: Elisabeth och Josefin i 
målartagen. Är du målningssugen finns 
färg och penslar på plats. I första hand 
är det gavlarna på klubbstugan som 
behöver målas. 



Foton från Steffe och Fanny. 


