
Av Stefan Nyberg 18/3 och med en hel del text från hemsidan 

Klubbläger i Sälen 
25-28 juni  

Vi har bestämt att vi även i år ska 
ha ett klubbläger i Sälen. Vi kom-
mer som tidigare att bo i Sälsätern i 
Lindvallen om allt går i lås. Som förr 
om åren kommer det att bli orien-
teringstävlingar fredag, lördag och 
söndag. Vi hoppas också att Maj-
Britt vill fixa maten. 
Anmälan kan tills vidare ske till  
Stefan. 070-786 50 90 

NYBÖRJARKURS 
I år kommer den att bli lite annor-
lunda, en ”lätt-variant”. 4 måndagar 
med start 20 april. Därefter kommer 
de nya barnen/ ungdomarna att gå 
direkt till Barn- o Ungdomsträning-
arna. 
På kurskvällarna kommer det att bli 
mer av ”direktmetod”, att springa 
banor med hjälp av glada o ledsna 
gubbar.  
Barn som varit med tidigare kan se 
kvällarna som ett bra träningstillfäl-
le. Man springer banan åt motsatt 
håll, utan glada o ledsna gubbar! 
Även vuxna kommer att tas om 
hand. 

ORIENTERINGS-
UTBILDNINGEN 

Startar måndag 23 mars, sedan 2 
måndagar till. Har du inte anmält 
dig så kom ändå, vi skakar fram 
material efter hand.  

BARN- o UNGDOMS- 
TRÄNINGARNA  

STARTAR! 
Torsdag 2 april 18.00 

 
Samling 18.00 i Tråbacken för trä-
ning, därefter info och fika. Mer de-
taljerad info kommer på hemsidan. 
Hoppas alla glada barn o ungdomar 
hittar tillbaka till oss nu när våren 
kommer! 

Barnens Vasalopp - en trevlig historia 
 
14 februari arrangerades 
barnens Vasalopp på åkrar-
na mot Djäknehyttan. Sus-
sie Lindh höll i trådarna. 13 
barn kom till start. Natur-
ligtvis hade det varit roligt 
med flera deltagare, men 
det blev ändå en ganska 
festlig tillställning med 
många anhöriga på plats.  
 
Vädret var det allra bästa 
tänkbara ca 5 grader kallt. 
Starten gick i "Sälen" och 
sedan gick banan förbi de 
traditionella vasaloppskon-
trollerna. 
 

 Efter banan fick man också blåbärssoppa. Vid målgång fick deltagarna me-
dalj, diplom och mera blåbärssoppa. 
Vi tackar Inge Sundstedt som blev idégivare och alla andra som jobbade med 
loppet. Det här var en så positiv tillställning så vi kan nog räkna med att ar-
rangemanget återkommer. 

Våren är på gång? 
Ja nog känns det så även om vi äntligen fått minnas hur det kan vara när 
det är vinter. Det har varit stor skidaktivitet i klubben, Marcia Longa, Eng-
elbrekt, Vasalopp, Barnens Vasalopp och en massa träningsmil både här 
och där. Glädjande var att vi i år äntligen kunde åka 8-kilometersspåret 
igen, än med vissa förändringar och med ständig konkurrens med hästar, 
fyrhjulingar, grävskopor osv. 
Men nu måste vi fixa spåret ordentligt. I mitt huvud är målet att minst få 
ordning på första kilometern under året, hoppas fler håller med och vill 
hjälpa till. 
 
Full fart i Tråbacken. 
Torsdagarna har sedan länge varit vårt signum. Men vi har jobbat hårt för 
att även få igång tisdagarna och det går hela tiden sakta framåt. Likaså 
har några av söndagarna varit helt fantastiska med uppemot 30 lunch-
gäster. Kul!  
 
Men nu ska vi orientera! 
Träna och tävla i skogen så fort det blir lite bart. Ungdomsträningarna och 
Poängjakten drar igång 2 april. Ungdomsgruppen har skakat fram 8 hu-
vudledare till de 4 grupperna. Utöver dessa huvudledare hoppas jag alla 
vill hjälpa till och stötta våra härliga ungdomar, så att de utvecklas och 
tycker det är kul att orientera. Uppföljarprogram kommer! 
 
Årsdebut i Västerås i påsk? 
Rånässtafetten 5 april blir nog min debut. Under påsken finns tävlingar i 
Västerås och Tärnsjö. Sedan ska vi göra allt vi kan för att få med så 
många som möjligt till tävlingarna i Norberg 25-26 april samt Sala 1 maj 
och DOL 2-3 maj. 5 tävlingar riktigt nära! Du hänger väl med!? 

Några av deltagarna samlade efter loppet. 

Wilma Elofsson 
 medaljerad efter 
Barnens Vasalopp 



Åk gärna skidor för AOK 
Klubben är med i både Skidförbun-
det och Friidrottsförbundet. Därför 
går det mycket bra att tävla för 
klubben 
både i 
skid och 
löptäv-
lingar.  

Ny bragd av 
Leif Markfjärd 
Totalfyra i Engelbrekt! 
 
Leif Markfjärd upphör inte att 
förvåna. På söndagen blev han 
totalfyra i Engelbrektsloppet. 
Han vann H45 med 18 minu-
ters marginal, men han var 
bara tre minuter efter total-
segraren Jimmie Johnsson 
härstammande från Rembo 
men tävlande för Eksjö.  

Många AOK:are i Vasaloppsspåret 
 
Det var en intressant start i årets Vasalopp, Martin Johansson 
försökte gå loss direkt! Sedan klev han dock av i Evertsberg. 
Förklaringen var att han natten innan kommit hem från Stu-
dent-VM i Kina. Vi TV-tittare fick också se Gustav Hall och Jimmi 
Johnsson en hel del i rutan, kul! Av våra åkare var Lalla allra 
snabbast på 5.19, verkar som han höll ihop hela loppet. Magnus 
finfina 5.54. Marcus öppnade bra men verkar som även han lagt 
av i Evertsberg, vi får väl höra på tisdag varför. Och alla ni 
andra duktiga Vasaloppsåkare (hela veckan) kan väl gärna kom-
ma med några kommentarer och intryck på sidan! En hel del 
AOK:are var med i Vasaloppsveckan. Marina blev 99:e på tjej-
vasan, bra kört. Från kortvasan kan nämnas att unga Emma 
Djärv tog sig fram de 3 milen, strongt gjort. På måndagen impo-
nerade Jesper Djärv med dryga 6 timmar i Öppet Spår. Stina 
var snabbast av de våra på Halvvasan. På stafettvasan deltog 
bl.a ex-AOK:arna Lars Öhgren, Henrik Nyström och Hans Älveg-
ran i ett lag - placering drygt 100.  
Alla tävlar inte för AOK i skidspåret, många tävlar för RIK på 
skidor och en del är anmälda för sin postort.  
 
Kortvasan 20/2: 
Hansi Kraus 2,29,17. Yvonne Eklund 2,42,17. Sussie Lindh 2,51,30. 
Ninni Forsling 2,52,44. Birgitta Westman 2,54,10. Emma Djärv 3,24,01. 
Svante Djärv 3,24,02. Inger Thörnqvist 3,49,54.  
Tjejvasan 21/2:  
99 Marina Johansson 1,55,08. Stina Lönnström-Hagberg 2,58,49. 
Ungdomsvasan 22/2: (ej koll på de olika klasserna) 
83 Maja Billgren 30,19. 8 Johan Hagberg 15,30. 30 Erika Mickelsson 
25,37 
Öppet Spår 22/2: 
Jan Fernö 7,36,14. Elina Fernö 7,36,15 
Öppet Spår 23/2:  
Jesper Djärv 6,05,06. Svante Djärv 6,40,52. Elsa Djärv 6,40,54. 
Halvvasan 24/2: 
Stina Hagberg 3,08,43. Stig-Olof Ståhl 3,35,34. Suzanne Hammarin-
Jonsson 3,58,23. Lars Wahlberg 4,01,12. Eva Lindström 4,02,50. Erik 
Johansson 4,02,51. Mats Jonsson 4,51,30.    
Vasaloppet 1/3: 
967 Lars-Åke Dickfors 5,19. 2131 Magnus Lundin 5,54. 2430 Oskar 
Djärv 6,02.  6298 Bill Engman 7,41. 9677 Anders Englund 9,19.  Marcus 
Johnsson stannat i Evertsberg? 

Marina, långmilare med deltagande både i 
Marcia Longa, 57:e dam och i Tjejvasan, där 
hon slutade 99:a. 

Nej, detta är ingen bragdmedal-
jör eller liknande utan underteck-
nad som inte kunde jobba denna 
fantastiskt soliga måndag. Det 
var bara ett måste att glida ut på 
Bredmossen! 

Med Lalla i Marcia Longa 
Fin nattsömn och lugn och harmonisk gick jag ut kl 
05.00 och tittade på temperaturen. De hade ju lovat 
mycket snö och inte speciellt många grader kallt. Per-
fekta förhållanden rådde och förberedelserna kunde 
påbörjas. Frukost och toabesök! Nu var det bara att 
åka. Kändes lite jobbigt att inte hornen i pannan var 
framme. Tänkte mer på att Marina skulle ha bra ski-
dor och vi skulle hinna med allt innan start. 

Vi värmde upp eller rörde oss rättare sagt. Tycker inte 
om startprocessen. Svårt att hålla värmen uppe när 
man står som sillar med skidorna i händerna och vän-
tar på att starten ska ljuda. Väl när starten gick så 
kändes kroppen grymt pigg i alla fall. Drog på för fullt 
och det kändes inte alls som det brukar, mycket pigg 
uppför första backen. 

Efter 4-5 km så kom den första riktiga utförsbacken. 
Jan-Olov Lövgren gick förbi och bara försvann utför. 
Humöret och hornen exploderade. Tänkte! Ska alla 
ha bättre glid i år igen. Tuggade på max hela vägen 
upp till Canazei. Mycket pigg!! Fick höra att man var 4 
min efter Jan-Olov (20 km). Skitsamma tänkte jag. 
Huvudsaken att kroppen är pigg och snart utför i 
45km. Då j-vlar!! 

Men skidorna sög sög sög. Borde ha tappat gnistan 
men kroppen kändes grym så det var bara att gno på. 
Ingen svackning under banan, utan mycket pigg när 
sista backen kom och avverkades på den snabbaste 
tiden av alla 9 åren jag åkt detta lopp. Mycket besvi-
ken i mål men mycket nöjd samtidigt att jag genomfört 
mitt bästa lopp rent fysiskt av alla lopp som man åkt. 

Det borde smärta att få så mycket stryk som man fick 
av Leif Markfjärd (35 min). Men ”grabben” är grym!! 
Med en perfekt dag med bra skidor (för mycket fäst-
valla) kanske man varit 15-20 min efter honom och 
det får man vara riktigt nöjd med. För ”grabben” är ju 
världens bästa skidåkare i sin ålder!! 

Marina då! Jo hon åkte i Staffans namn och genom-
förde loppet mycket bra, utan vurpor och med bra 
skidor på 4 tim 40 min. 1400 totalt, 57:a i damklassen, 
3:a från Sverige. 

Efter målgång så intog vi traditionsenligt ett stort glas 
maltdryck och en lugn och fridfull vila på hotellet. 
Måndagen så går alltid resan upp till Lavezé igen där 
man njuter i solen med promenadskidåkning. (alltid 
sol dagen efterloppet). Jägertee är också ett måste 
när man sitter i solen och inte längtar hem. 

Lars-Åke Dickfors 



Tråbackstorsdag med 
Årsmöte och tävlingströjeom-
röstning 19/2 
 

Som vanligt hög aktivitet i stugan. 
Tröjomröstningen slutade med knapp 
seger för nr 13 mot nr 8. Årsmötet gick 
lugnt till väga, Sven-Arne Fransson 
skötte ordförandeskapet. Anneli Holm-
quist tog Helena Lundins plats i styrel-
sen. En budget med ett stort under-
skott godkändes, detta tack vare bl.a 
investeringar för klubbstugan. Dessut-
om noterade vi ett stort överskott 
2008.  
 
Efter årsmötet avtackades Helena Lun-
din för sina sex år i styrelsen. Lasse 
Sivars, mångårig ordförande i klubben, 
tackade styrelsen å medlemmarnas 
vägnar för ett väl genomfört arbete och 
ett fantastiskt ekonomiskt resultat i 
dessa tider. 

Klubboverall 
Nu är det hög tid att bestäl-
la  överdragskläder och trainer. 
Jag kommer att finnas i Tråback-
en de flesta torsdagarna, gör din 
beställning då. Eller hör av dig på 
telefon. Priset är oklart just nu, 
håll utkik på hemsidan och anslag 
i Tråbacken. Helena 588 06 
 

Tävlingskläder 
Vill du ha traditionella nylonkläder 
kontaktar du Maj-Britt. Men Bag-
heera kommer att komma med 
en provkollektion under våren 
hoppas vi.  
 

Sportidentpinne 
Behöver du egen pinne så kon-
takta Maj-Britt, eller beställ själv 
på Sportidents hemsida. Ca 300:- 

Vissa har ju redan dragit igång 
säsongen! 
 
Yvonne Eklund har varit och "tjuvstartat" säsongen i 
Halland. Kul allrahelst eftersom Yvonne gjorde illa sig 
redan i mars förra året och i stort sett inte alls var med 
sedan.  
 
Deltog i lördags i Hallandspremiären genom att springa 
en Öppen 7.  
Det var fantastiskt roligt att springa på barmark och att 
det luktade vår och skog. Till starten och strax efter 
denna var det klabb, sörja, lera och mer lera.  
Sen blev det riktigt trevligt med otroligt vackra bok-
skogskullar och en helt annan terräng än vad man är 
van med. Mycket branter och svarta V (jag antar att 
man brutit sten där). Flera taggiga buskar än här hem-
ma också.  
Gjorde inga stora misstag och tyckte faktiskt att jag 
hade någorlunda koll på läget. Det känns ju skönt efter-
som det var längesedan man tittade åt en karta.  
Däremot hade det nog varit en fördel att tränat på löp-
ning mer än en gång sedan i höstas. Fick ingen direkt 
träningsvärk men känner mig stel och öm i vristerna. 
Skadan i vaden (ett år sedan nu) höll sig i schack!  
För övigt ett mycket härligt vårväder med snödroppar 
och blåsippor. Det känns lite konstigt när man tittar ut 
genom fönstret här hemma.   
        Yvonne 

Fler än 30 på Söndagsträning med lunch 
8 mars 
Det var fler än 30 personer som aktiverade sig i och kring 
Tråbacken på söndagen. Skidor, löpning m m stod på pro-
grammet. Efter avslutade aktiviteter var det 30 personer 
som avnjöt lasagne med efterföljande kaffe och kaka.  
 
Tisdagen, 10 mars 
Jodå, det blev "tvåsiffrigt", 10 st var vi som tuffade iväg 
tillsammans åt Myrsjöhållet. Gruppen splittrades till 3 oli-
ka varianter och en del fick uppleva tuff snöpulsning. 
Rundpingisen hade högt tempo och än en gång fick Hansi 
ståta med guldmedaljen.  
 
Men som det sägs så kommer han närmare spörundan för 
varje tisdag! För övrigt kan meddelas att Lalla o Marina 
kom! Marina älskar snö och gladdes spåeciellt åt snöpuls-
ningen. Yvonne var tillbaka till verkligheten, vinter! Berit 
och Monica är på G, kliver snart upp till nästa division! 
Totalt var det runt 20 personer som aktiverade sig i Trå-
backen. 
 
Vilken grym torsdag! 12 mars 
Hann precis upp till 17.30 och fick svårt att hitta en P-
plats, fantastiskt kul. Ett par nya killar dök upp och vi var 
20-talet gulvästade som började tillsammans åt Bjurfor-
shållet. Totalt var vi runt 60 personer i anläggningen un-
der kvällen, fantastiskt!  
 
Frida drog iväg med sin grupp, Sussie körde skidor med 
de minsta. 15 pers som sparng minst Myrsjörundan (9 
km), när hände det senast? Kul, kul! En del nöjde sig med 
pingis och bastubad. Vid fikat konstaterade Hansi att det 
nästan blev 2-sittningar, precis som på Finlands-båten! 
Thomas informerade också om den stundande ol-
utbildningen. Sussie jobbade en del med att få ledare till 
en del vakanta poster, en del napp men vi behöver mer 
hjälp. Sekreterare till styrelsen, ledare till de olika grup-
perna vid u-träningarna. Plus mycket annat. Kanske kan 
du ta hand om något, hör av dig till mig! 

Full aktivitet i Tråbacken! 
Torsdagarna har länge varit vårt signum, men nu hål-
ler vi också på att få igång tisdagarna och när Maj-
Britt serverar lunch även söndagarna. Här följer 3 
klipp från hemsidan som får illustrera framfarten: 

Träningsorienteringar  
Träningsorienteringarna ska vi 
köra varannan gång med 
Dalaporten som förra året. Trä-
ningen börjar kl 18.00 och blir på 
onsdagar när AOK arrangerar, se 
även i AOK-kalendern. 

Vi har tagit oss friheten att sätta 
upp några arrangörer, hoppas ni 
vill hjälpa oss. Byt om det inte 
passar. 

Vi ser gärna att det blir fyra olika 
banor ungefär enligt nedan: 
Lång svår (blå/svart), 6-7 km 
Lång lätt (orange/röd), 5-6 km 
Kort svår (blå/svart), ca 4 km  
Kort lätt (gul), 2-3 km 

1 april  Hans Käck 
15 april Thom Sandvik 
6 maj  Lalla Dickfors 
20 maj Lars Lundén 
10 juni Leif Markfjärd 
1 juli  Folke Björkman 
15 juli  Börje Renström 

Prata med Thomas, 58648, om 
kartutskrift och fråga gärna Vidar, 
58125, om kontrollutsättning, han 
vill gärna hjälpa till om han kan! 
Maj-Britt kan hjälpa till med 
klubbnotis.Ett stort tack på för-
hand för att du hjälper till! 

Clownerna Frida o 
Emma på Daladub-
beln 2008.  



AOK-kalender 
MARS 

19 Tråbackstorsdag med fika 

22 Söndagsträning (ej lunch) 

23 Orienteringsutbildning 18.00 

24 Tisdagsträning 

26 Tråbackstorsdag m tunnbad 

29 Söndagsträning med lunch 

30 Orienteringsutbildning 18.00 

31 Dala-Veteran AOK 
Tisdagsträning 
Möte Karnevalsloppet 19.00 

1 Träningsorientering AOK 

APRIL 

2 Barn & Ungdomsträning 18.00 

4 Tor ungdomstävling 
Länna sprinten 

5 Rånässtafetten 

6 Orienteringsutbildning 18.00 

7 Tisdagsträning 18.00 

8 Träningsorientering DOL 

11 Västerås medel 

12 Västerås lång 

13 Tärnsjö medel 

14 Tisdagsträning 

15 Träningsorientering AOK 

16 Barn & Ungdomsträning 

18 Hallstahammar lång 
10-mila Skåne—ungdomar? 

19 Österfärnebo veteran 

20 Nybörjarkurs 18.00 

21 Dala veteran Säter 
Tisdagsträning 
U & T-möte 

22 Träningsorientering DOL 

23 Barn & Ungdomsträning 

25 Norberg medel 

26 Norberg lång 

27 Nybörjarkurs 

28 Tisdagsträning 
SOFT-aktivitet Tråbacken 

Städning  
omklädningsdelen 
Vi kör vidare med en enklare 
veckostädning samt en lite större 
insats (ca 2 h) med ett ”städteam” 
en gång i månaden.  
 

Veckostädare 
 Herr Dam 

V 13 Thomas N Anneli 
V 14 Stefan  Monica L 

V 15 Magnus D Stina H 
V 16 Magnus E Ulrika D 
V 17 Bo-Göran Sara E 

V 18 Inge S Tessan 
V 19 Tommy J Irene 
V 20 Magnus L Ritva 

V 21 Hans W Suzzi H 
V 22 Kjell N Camilla H 
V 23 Thom S Malin W 

Månadsstädare 
26 april Magnus o Helena L 

 Ola o Sussie 
7 juni Johan o Malin W 

 Maria o Hans-Ove 
9 aug Titti o Lennart 

 Erik o Anna-Karin 
20 sept Thomas N o Monica L 

 Stefan o Ritva 

Bli medlem i AOK! 
Medlemsavgiften betalas in på 
pg 37 45 42-9. Ange födelsedata på alla. 
0—20 år    75:- 
21—64 år    150:- 
65—100    75:- 
Make, maka, sambo  75:- 
Max familjeavgift    300:- 
(boende på samma adress) 
OBS. Hela familjen är välkommen att vara 
medlem, inte bara de som tränar o tävlar. 
Tävlingsavgift   200:- 
(en internavgift från 21 år för att täcka en del av 
våra startavgifter) 

TORSDAGSFIKA 
Ansvariga för vårvintern, byt om det inte 
passar. Är du osäker på vad som ska göras så 
kolla med Maj-Britt. 
26  mars Kjell o Folke 
2   april Siv o Sven-Erik 
16 april Ulla och Thomas 
23 april Camilla o Kent 

KLUBBDAG 6 JUNI 
Boka in lördag 6 juni. På em kommer vi 
att bjuda in till lite lekar o tävlingar och 
sedan avslutar vi med ett grillknytis. Vill 
du vara med i fixandet så kontakta Fri-
da som lovat fixa en del.  

Nya medlemmar! 
Patrik Andersson, mer känd som ”Putte”. 
Engagerad nybörjarförälder till Wilma 
och Linnea Elofsson, vilka är 2 friska 
fläktar som började på fjolårets nybör-
jarkurs. Isak Jakobsson, orienterare från 
Tibro som flyttade hit i somras för jobb 
på kommunen. Jonas Söderberg Köping, 
mannen som Maria Thörnqvist just sagt 
ja till, hans orienteringskunskaper vet 
jag dock inget om. Alla är självklart väl-
digt välkomna medlemmar. 

Löpare/ joggare 
Vi har försökt fått med oss lite löp- och 
joggingintresserade under vintern. En 
del har kommit och det känns som fler 
kommer att fylla på när ”vintern rasat 
ut”. Det är kanonkul, vi får se vad det 
blir av det hela, kanske blir det några 
som vill tävla för AOK i motionslopp, 
kanske får några av oss orienterare su-
get att vara med i någon löptävling. Vi 
får som sagt se. Johan Wanner har en-
gagerat sig ordentligt för att hitta folk 
som kan hänga med i gänget, bravo! 

Vårens sista lunch 
söndag 29 mars 

Samling 10.30 för gemensam 
löpning, sedan lunch ca 12.30.  
Anmäl till Maj-Britt senast 
10.30, men gärna tidigare. 

O-RINGEN EKSJÖ 2009 
18-24 juli. Vi hoppas att många AOK-
are åker med dit (7 anmälda hittills). 
Nästa anmälningsstopp är 1 juni. Klub-
ben subventionerar del av startavgiften, 
ca 400:- för vuxen och  ca 250:-. Var 
och en sköter sin anmälan. 

KARNEVALSLOPPET 
Möte tisdag 31 mars 19.00 

Då träffas vi igen, förhoppningsvis har 
vi då ett utkast på inbjudan. Alla väl-
komna, vi behöver vara fler i förarbetet. 

SOFT-aktivitet 
Tråbacken 28 april 

SOFT (Svenska O-förbundet) 
kommer att besöka DOF 
(Dalarnas O-förbund) vid 3 
tillfällen för att inspirera i klub-
barna. 28 april sker en av träf-
farna i Tråbacken. Ytterligare 
info, se hemsidan. 

I slutet av mars blir 
Ingemar Hallgren 80 
och Einar Berglund 
70. Dessutom passerar 
Stefan Nyberg halvse-
kelstrecket. 

Vi gratulerar... 


