
 Avesta OK inbjuder till 24:e 

Karnevalsloppet
Fredag 28 maj 2010 • Start & mål på torget

UTLOTTNING
av bl.a resor & evenemang med

I samarbete med 

Knatteloppet 600 m • Ungdomsloppet 2 km • Karnevalsloppet 8 km

     Motionsloppet 5 km • Promenaden 3 km    I samarbete med Promenaden 3 km    I samarbete med 

VI SPONSRAR
KARNEVALSLOPPET!

VI SPONSRADE SKOLKLASSERNA 2009:
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Allt om Karnevalsloppet läser du i

Vi satsar på ungdomarna!
Ortens företag bjuder alla skolklasser på startavgiften.

AK Billackering
Alsbo Ägg
Avesta Betongteknik
Avesta Digital-TV Service
Avesta Däckservice
Avesta Text & Dekor
Bilia
Bomans Kök
Bowlinghallen
CEBÈ Sverige
Dala Installation
Dalarnas Försäkringsbolag
Fastighets AB
Sjögren & Axelsson

Franzéns
Hemglass
Holmbergs Buss
Holmlunds Bil 
ICA Supermarket Horndal
ILC AB (Instrument 
Larsson Consulting AB)
Janersgårdens Hantverk
Karl Hedin Emballage
Krylbo Bygg Akustik
Krylbo Elektra
Krylbo Verkstäder
L. Karlsson Förvaltning
Landrin Bil

Lennartssons Entreprenad
Mäklarfirman Per Hedlund
Mälby Gård
One Na Thai Take Away
Osmo K. Golv
Pema´s Hyrsläp & Bilvård
RS Trading
Sjögrens Optik Synsam
Trucksservice
Wienercondis
Wiggmans möbler
Y Sundbergs
Konsult & Försäljning
Östen Eriksson

Allt om Karnevalsloppet läser du i

KUNGSGATAN 16, AVESTA, 0226-555 51

Måndag-fredag 10.00-1800, Lördag 10.00-15.00

Vi vet vad som krävs.

ORIENTERA
MED AVESTA OK
Idag har vi ca
400 medlem-
mar och är en 
förening med 
tonvikten lagd
på orientering.
Vi har medlem-
mar av olika
slag, tävlings-
orienterare, 
motionärer och 
ett ganska stort 
antal ungdomar.

Tråbacken
är föreningens ”hjärta” och mo-
tionsanläggning efter vägen mot 
Bjurfors. I den fi nns aktivitets-
rum, omklädningsrum, dusch, 
bastu och vedeldad tunna samt 
klubbstuga. Från Tråbacken
utgår olika löp- och skidspår.

Orienteringskurs

Första träffen blir i Tråbacken 
måndag 12 april 18.00. Kursen 
fortsätter därefter på måndagar
i april och maj. Kan du inte
första träffen går det bra att 
komma när det passar.
Även vuxna välkomna.
Upplysningar: Sussie 551 66

Motionsorientering
Några onsdagar under vår och 
försommar kommer vi att arran-
gera något som kallas motions-
orientering. Där fi nns banor av 
olika längd och svårighet, även
av ren nybörjarkaraktär. Där
fi nns också handledare som
visar dig till rätta. Ett kul sätt
att motionera och löpträna,
välkommen att prova!
Mer info på vår hemsida.

www.avestaok.se



Vem tar vagnarna?

2 kundvagnar från HEMKÖP fyllda med

varor väntar framför Stadshuset (en till en

tjej och en till en kille). Den som kör vagnen

till målet får behålla varorna. Gäller 5 km

PRISER: Biljetter inklusive bussresa till ”Lars Winnerbäck” samt ytterligare 
evenemang med Västanhede Trafi k, restaurangbesök m.m. Dessutom ingår 
alla i ”stora utlottningen”.

STARTAVGIFT: 100:- alt 150:-/person beroende på vilken bana som väljs.
OBS 4-7 deltagare.

ANMÄLAN: Via Avesta OK:s pg. 374542-9 senast 18 maj, ange bana, lagets
och löparnas namn på pg-talongen, om namnen ej får plats skicka en lista
till Avesta OK, Fack 49, 774 21 Avesta.

På Team Sportia senast onsdag 26 maj, då skall speciell lagblankett
användas som fi nns på www.avestaok.se Ingen efteranmälan

SKOLKLASSER!
Avestaföretag
sponsrar er anmälan!
Vill ni vara med?
Gäller förskola till gymnasium samt
att minst 1/3 av klassen ställer upp.
Det går bra att välja olika banor inom klassen. Anmälningsblankett
för skolklasser fi nns att hämta på www.avestaok.se 

Anmälan senast 18 maj. Frågor Solweig 0708-11 95 20.

Vinn bussresa! Västanhede Trafi k ställer upp med 2 st presentkort 
på 2.500:- Dessutom tårtkalas, bowling, glassfest, m.m. till alla i klassen.

Större chans ju fl er som deltar!
Alla som deltar från klassen erbjuds
50% på inträdet till Metropoolen.
Vid tryckstopp saknades besked om ev fribiljetter till tivolit. Följ utvecklingen på www.avestaok.se

AVESTA-FESTIVALEN 28-30/5
28-30/5 Knallar • Tivoli • Artister

VÄLKOMMEN TILL KARNEVALSLOPPET FREDAG 28 MAJ
KNATTELOPPET 600 meter
för födda 2000 eller senare. (utan tidtagning)

START: 17.30 Först startar 9-10 år, sedan 7-8 år
och därefter 6 år och yngre.
PRISER: Medalj till alla som går i mål.
Dessutom utlottas speciella knattepriser.
Startavgift: 50:- efteranmälan 70:-

UNGDOMSLOPPET 2 km
pojk- och fl ickklass födda 1996 eller senare
START: Pojkar kl. 18.00  Flickor kl. 18.10
(elektronisk tidtagning)

PRISER: Till de 3 första pojkarna och fl ickorna vid
ordinarie prisutdelning, dessutom utlottas priser.
Startavgift: 80:- efteranmälan 100:-

KARNEVALSLOPPET 8 km
Dam- och herrklass 3 + 5 km.
Med elektronisk tidtagning

START: 18.40
PRISER: Utlottas bland alla startande,
dessutom hederspriser till de främsta.
Startavgift: 150:- efteranmälan 200:-

MOTIONSLOPPET 5 km
för alla, utan tidtagning Gå, jogga eller spring.
START: 19.00 Uppvärmning kl. 18.40
PRISER: Utlottas bland alla startande.
Startavgift: 100:- efteranmälan 150:-

PROMENADEN 3 km
för alla, utan tidtagning. Endast gång.
START: 19.00 Uppvärmning kl. 18.40
PRISER: Utlottas bland alla startande.
Startavgift: 100:- efteranmälan 150:-

I samarbete med 

I samarbete med 

START: 17.30
START: 18.00 &

 18.10
START: 18.40

START: 19.00
START: 19.00

UTLOTTNING
av bl.a resor & evenemang med

ANMÄLAN via Avesta OK:s pg 374542-9
senast 18 maj eller hos Team Sportia senast onsdag
26 maj. Ange namn, adress och bana på pg-avin.
Anmälda läggs succesivt ut på www.avestaok.se
Byte av klass/bana tävlingsdagen debiteras med 50:-

EFTERANMÄLAN vid nummerlapps-
utdelningen senast 1 timme före start.

START OCH MÅL på torget i Avesta.

NUMMERLAPPAR  avhämtas på torget kl. 12.00-18.00. 

VÄTSKA  vid Karlberg, samt vid målet.

TOALETT Toavagn på torget samt Markusskolan.

OMBYTE/DUSCH  i Markusskolan

OBS! Allt deltagande sker på egen risk.

PRISUTDELNING  på torget kl. 19.30.
I Knatteloppet och Ungdomsloppet
hämtas de utlottade priserna efter
målgång vid scenen. På kvällen ej ut-
hämtade priser tillfaller arrangören.

RESULTAT
anslås vid målet samt på hemsidan.

UPPLYSNING
Tävlingsledare
Stefan 0226-804 09, 070-786 50 90
Erik 0226-566 46, 070-325 36 50
Anmälan/nr-lappar
Maj-Britt 0226-529 24, 070-464 23 49
Titti 070-520 77 18 

HEMSIDA www.avestaok.se

LAGTÄVLING
Bilda lag med 4-7 löpare. 
Både tjejer och killar
kan ingå i samma lag.
Det går att välja mellan
Karnevalsloppet 8 km,
Motionsloppet 5 km och
Promenaden 3 km.

ADIDAS
ASICS
MBT

CRAFT
NEW BALANCE

NEW LINE
NIKE

NORTH BEND
REEBOK
X-SOCKS

KUNGSGATAN 16, AVESTA
0226-555 51

Vi vet vad som krävs.

Lars 
Winnerbäck

Vilka behöver en gräsklippare?

MASKINSERVICE OCH AVESTA PARK & TRÄDGÅRDS-

SERVICE har ställt två motorgräsklippare vid Stads-

huset, efter 3 km, (en till en tjej och en till en kille)

Kör den till målet, och den är din. Gäller 8 km.

Däck till bilen?
4 sommardäck från BELINS BIL väntar efter ca

4 km, se karta (2 till en tjej och 2 till en kille). Rulla

dem till målet och du får behålla dem. Gäller 5 km

LÖPNING
MED AVESTA OK

Maria Wahlberg på språng

På senare tid har vi märkt ett 
stigande intresse att vara med 
i vår gemenskap även om man 
inte tänkt sig att orientera, utan 
bara springa eller åka skidor.
Det tycker vi är toppen för 
träningen är snarlik i dessa 
konditionssporter. Under 2009 
deltog vi i fl era i olika terräng-
och stadslopp samt Engelbrekts-
stafetten och Vasastafetten. 

David Gray, Isak Jakobsson, 
Micke Nyqvist, Lars Johansson 
och Harri Ketonen fi xade en
fi n 7:e plats i Engelbrekt-
stafetten 2009.

Gemensam löpning
Tisdagar 18.00 med Tråbacken 
som utgångspunkt. Vi startar
alltid i lugnt tempo så att alla 
som vill ska kunna vara med.
Efter 2-3 km delar vi på oss
i lämpliga grupperingar. 

Torsdagar, samma tid och plats 
men lite mer spontant beroende 
på vilka som kommer.

Söndagar innebär gemensam 
långlöpning i lugnt tempo,
samling 10.30.
Välkommen du också!

www.avestaok.se

samt massor av annat, cykel, vägg-TV, m.m.

Vinnare blir de som ställer upp med flest löpare. 

Priset blir ära, berömmelse och ett friskt parti!

Gör slag i saken du också! Utmana dina kollegor!? 

Ordnar du en utmaning så hör gärna av dig så vi

får chansen att uppmärksamma den!

Snabbare än Björn? 
Alla som springer 8 km banan snab-

bare än Coop Forums Björn Lindström 

får en trisslott från Coop. Du som

vill gissa Björns sluttid kan göra det

i kundtjänsten på Coop, den som

gissar bäst vinner 10 trisslotter!

De rödgröna utmanar alliansen


