
Hej medlemmar 
 

Vid den här tiden ifjol kom ytterligare en ny våg av 
pandemin, hoppas verkligen vi slipper den nu och allt 
kan bli som vanligt igen (vad gäller den biten). Nästa 
helg ser Grönklittslägret äntligen ut att bli av, just nu 
är vandrarhemmet helt fullbokat, så kul! 
 
Tisdagar 
Lars kör på med natträningar på Långheden, se hem-
sida och FB för samlingsplats och anmälan. 
 
Torsdagarna 
Då hoppas jag vi träffas för träning och fika, 17:30 är 
vi ombytta och klara för träning. Traillöpning i grupp 
ca 5, 7 och 9 km eller vad du själv önskar. 
 
Lördagar 
Varje lördag 10:00 oavsett årstid och väder springer 
”Lillsjön motion” till Lillsjön och vänder, en del vänder 
tidigare Dit är vem som helst välkommen att vara 
med. Tempot är lugnt och ingen lämnas ensam.  
 
Klädbeställning 
Just nu finns prover i Tråbacken, fram till 2 februari 
finns möjlighet att prova och beställa. 

Av Stefan Nyberg 17 januari 2023 

Ungdomsmöte måndag 23 januari 
 

Då är det dags att planera 
årets ungdomsverksamhet. 
Min känsla är att vi skulle 
behöva få med fler ledare. Vill 
du vara en del i ett härligt 
gäng så säg till, var inte blyg! 
Prata med någon i ungdoms-
gruppen och/ eller kom till 
mötet 23 januari 18:00.  
 

 

HITTAUT 2023 
 

Områden som i år blir med är centrala Avesta
-Skogsbo-Krylbo, Gruvgärdet, Långgruvan, 
Fornby (lite mer söder och väster), Fors 
(enbart city), Långgruvan och motorstadion.  
 
Även i år kommer det att bli ett antal cykel 
checkpoints, men enbart på digitala kartan. 
 
Sponsorbiten lyckades vi fantastiskt med ifjol 
och vi har nu börjat bearbetat företagen. Klart 
är att Kommunen går in med 50000:-, Karl 
Hedin 5000:-, Per Kvadrat 5000:-, T&K samt 
Bagheera ställer upp med priser. Har du idéer  
om sponsorer? 
 
Just nu är vi ett gäng som jobbar med förbe-
redelserna men det finns absolut plats för fler. 
Du är varmt välkommen på nästa möte, se-
dan är det ca 180 stolpar som ska sättas ut, 
och tas in...  
Nästa möte onsdag 1 februari 18:00 

Årsmöte torsdag 16 februari 19:30 
 

I samband med fikat torsdag 16 februari 
kör vi årsmötet. Har du förslag som ska 
tas upp på årsmötet vill vi att du lämnar 
dessa i god tid till styrelsen. Årsmötes-
handlingar ska finnas på anslagstavlan en 
tid innan. 
 

Kom och tyck till! Välkomna! 

Ballongdansen!? 
Nej men ett gäng startklara löpare i Adventscupens 
sista och avgörande etapp. Victor Lundén gick seg-
rande ur striden. En stor eloge till Anna-Karin och Ai-
nos kluriga arrangemang. 

Två natträvar!? 
Vem kunde för ett drygt halvår 
sen tro att Sara och Folke Jern-
berg skulle vara två av klubbens 
mest inbitna natträvar!? Så kul! 



Natträningar på tisdagarna 
 

Lars Lundén kör på med sina populära 
natträningar på Långheden. 
Varje tisdag, info och anmälan på se hem-
sidan och FB! 
 
Extra kul att flera nya vågat sig dit! 

Städning omklädningsdelen 
 
För att hålla snyggt i omklädningsdelen har 
vi som tidigare städansvariga 
 

V3 Lennart Eriksson och Olle Öhgren 
V4 Susanne Lindh och Erik Johansson  
V5 Johan Blixt och My Blixt 
V6 Robin Olsson och Johan Wanner 
V7 Anna Ericson och Peter Cedergren 
V8 Tarja och Michael Blixt 
V9 Anna-Karin och Josefin Cedergren 
V10 Tom Hansen o Leif Markfjärd 
V11 Maria Strömberg och Thomas Nyberg  
V12 Aino Leijon och Hansi Kraus 
V13 Lena Liljefors och Hans Käck 
V14 Titti Rudh och Lennart Lundgren 
V15 Yvonne Eklund och Magnus Gunnarsson 
V16 Ritva Kärkkäinen och Stefan Nyberg 
V17 Marlene och Jonas Engström  

Karnevalsloppet/ Knatteloppet!? 
Efter ett par års uppehåll med Karnevalsloppet hade 
vi ifjol diskussioner om hur vi skulle göra. Vi be-
stämde och körde ett enklare Knattelopp. Tycker det 
fungerade bra men vi hade en väldig otur med störts-
kuren som kom precis innan start. 
 
Hur gör vi nu? 
Vi har varken diskuterat eller bestämt något över årets ev 
lopp. Min personliga åsikt är att om vi ska köra blir det på 
ungefär samma sätt. Tror det är svårt att göra någon större 
ekonomisk avans på ett knattelopp, för mig handlar det 
mest om lite goodwill mot kommunen och medborgarna
(kommunen ställer upp med 50 tusen till Hittaut) 
 
Vem kan och vill ta tag i det? 
Förra året gjorde vi det enkelt och det var enkelt att få ihop 
funktionärer den korta stund det behövdes. Men jag kan inte 
driva allt så någon annan behöver kliva fram och leda det 
hela. 

Torsdagsfika mellan 18:30-19:30 
 
Du som är ansvarig kommer till ca 17.30 för att hinna 
förbereda och duka fram och fyller sedan på löpande om 
något tar slut. Sedan plockar du bort allt, torkar borden, 
dammsuger och torkar golvet. Har du förhinder byt gärna 
med någon annan. 
 
19 jan Marlene Engström 
2 feb Anna Ericson 
9 feb Hans Käck 
16 feb Hansi Kraus  
23 feb Andreas Lindell 
2 mars Maria Strömberg 
9 mars Titti Rudh 
16 mars Stefan Glad 
23 mars Solveig Palm 
 
INKÖPSLISTA TORSDAGSFIKA 
Kika först i frys och kylskåp vad som finns kvar från före-
gående vecka. 
Hårt bröd, Mjukt bröd, Smör, Ost, Tomat, Gurka 
Leverpastej, Smörgåsgurka, (Paprika), (Skinka),  
(Ägg), Kaffe, Te, Saft, Socker, Mjölk 
 
Färdigt till ca 18,30 Frys in överblivet bröd 
Plocka undan, diska och städa. Lägg tillbaka nyckeln 

Klubbkläder 
Nu kan du beställa klubbkläder! Oriente-
ringströja lång och kortärmad, klubbjacka 
och väst. Dessutom finns i standardkol-
lektion med orienteringsbyxor, korta och 
långa, samt 2 modeller av byxor (till 
klubbjacka el träning), alla svarta. 
  
Beställningen kommer att skickas 2 feb-
ruari och till dess finns provplagg i Tråbacken. Beställ-
ningen hoppas vi sedan få i maj. För klubbkläderna krävs 
att vi kommer upp i 20 ex av resp modell för att vi ska 
kunna beställa. 
 
Priserna finns på lista i Tråbacken och kan fås via mail om 
du kontaktar Stefan på stefan@avestadigitaltv.se 

Arbete med spåren 
Vi har under 2022 jobbat en hel del med 
märkningen av våra skid och löpspår. Alla 
spår är stolpade och nu ska resten av 
plåtmarkeringarna sättas upp. Det är ca 7 
km som är ogjort på 15-spåret, brickor 
och skruvar finns i entrén. Sedan ska 
vägvisningskyltar och km-markeringar 
upp och när allt är klart hoppas vi kunna 
ha någon typ av ”event”, någon gång i 
vår förhoppningsvis. 
 
Kostnaden för projektet har dragit iväg men glädjande är 
att Södra Dalarnas Sparbank hjälper oss med 15000:- till 
projektet, all heder till banken! 

Arbetsgrupp till Tråbacken? 
Vi har under en längre tid saknat någon typ av 
”stugkommitté”. Allt underhåll har skett vid ett par fixar-
tillfällen under året samt att framförallt Blixten skött 
gräsklippningen. 
 

I samband med enkäten kom förslag om att daglediga 
träffas ibland för att göra lite sysslor tillsammans. En 
mycket bra idé som jag tycker vi ska testa. Exempelvis 
var 3:e torsdag 9-12 (eller varannan?) och att de som 
kommer och gör en insats bjuds på lunch. Blir alltid roli-
gare om man är fler. Vad tror du om det? Vilken dag? 

Ny hemsida 
Tidigare har vi fått vår hemsida via Idrottenonline, ett alter-
nativ för alla föreningar anslutna till RF. Från och med års-
skiftet upphörde den möjligheten och vi har tvingats till ny 
lösning, tack Hansi! När allt är på plats gäller 
www.avestaok.se som tidigare men tills vidare hittar du 
hemsidan på www.avestaok.klubbenonline.se. Vi saknar 
också möjligheten till kommentar på hemsidan, även det 
hoppas vi ska lösa sig så småningom. 

Avesta Propagandan 19-20 augusti 
Just nu pågår förberedelser för att kunna köra tävlingarna 
vid Näcktjärn. Området blir delvis detsamma som 2022 och 
Erik håller på och reviderar åt Näcktjärnshållet. Ola kommer 
att hålla i banläggningen, själv eller med hjälp. Den tekniska 
biten (Sportident mm) ansvarar Lars för där jag tror Robin 
blir med på ett hörn. Själv försöker jag hålla ihop det hela, 
kalla till möten och ordna funtionärer. 
Boka helgen i din kalender tack! 

Danmark i påsk!? 
Det finns några få platser kvar till Danmarks-
resan i påsk. Hör av dig till Stefan om du är 
intresserad, 070-786 50 90 


