
Du använder väl klubbal-
manackan. Där hittar du 
alla möjliga aktiviteter. 

Ungdomarnas vinterbad 22-23 nov 
Fredag 22 november är det dags för ungdomarnas 
vinterbad. 
Det är tänkt att vi ska börja med bowling vid 18-
tiden (där kan även föräldrar och andra AOK:are 
vara med). Därefter fortsätter vi till Tråbacken och 
äter en lite festlig måltid innan vinterbadet i tun-
nan. Efter lite lekar är det så dags för översovning i 
aktivitetsrummet. 
På lördagmorgonen äter vi frukost och kör en ori-
enteringstävling ihop med de vuxna. 

Poängjakten - pågår till 12 december 
Kommer att pågå fram till 12 december. Prisutdel-
ning på Julfesten 15 december. 

Checkpointlöpningar på 
torsdagar 
 

Häng på nya succén! 
Vi har hakat på Steffes idé om Checkpointlöpning. 
Det handlar om löpning i terrängen med pann-
lampa! 

Lite mera om Checkpointlöpningen 
Idén är enkel. Förarbetet är en karta med någon 
form av linjeorientering och några Checkpoints där 
återsamling sker. Alla kan vara med bara man kla-
rar av att springa i mörkret. Klädseln är naturligt-
vis efter årstid. Blandning av väg, stig och obanat 
har det varit. 
Hittills är det Hansi Kraus och Fredrik Borgström 
som hållit i det hela, men även andra vuxna har 
varit med.  
Hör gärna av dig om du vill hjälpa till! 

Vi kör oavsett väder. Klä dig bara varmt. Jät-
tebra om föräldrar också hänger med, skaffa 
bara en lampa och kör! 

Pannlampor 
Fredrik Borgström håller på att kolla upp hur vi 
ska kunna köpa billiga och ändamålsenliga pann-
lampor. 

Missa inte fikat! 
Tråbackstorsdagarna innefattar också det gemen-
samma fikat i klubbstugan. Ta alltså med dig om-
byte så att du kan vara kvar på fikat. Vissa torsda-
gar blir det också något program. Håll ögonen på 
hemsidan. 

Gemensam löpträning på 
tisdagar 
Många av våra ungdomar har andra aktiviteter på 
vintern. Torsdagarna tycker vi är viktigast, men 
om du vill träna mera så passar tisdagarna bra. 
Gemensam löpning är det som gäller. Oftast går 
det inte så fort på vintern utan du kan säker 
hänga med om du är ca 13 år och uppåt. 

En höst och vinter står framför oss. Även om orientering är en sommaridrott är det vik-
tigt att vi ”håller ihop” gänget även under vintern. Några tävlar i andra idrotter, men 
det är ändå viktigt att vi ses ibland. Då är det viktigt med Halloweenorienteringen, Ung-
domarnas vinterbad och så småningom också Julfesten 15 december.  
Träning kommer också att bedrivas. Om du inte varit med på Checkpointlöpningen ska 
du absolut prova. Härligt helt enkelt! 

Ungdomsgruppen 
Maria Strömberg 575 89, Thomas Nyberg 586 48, Mag-
nus Daniels 552 32, Johan Wanner 591 69, Hansi Kraus 
519 90, Ola Jernström 551 83. 

Zoo-OL i Borås 8-10 november 
8-10 november åker Julia Wanner, Cornelia Lun-
dén, Emma Hansen och Tindra Jernström med le-
darna Ola Jernström och Johan Wanner ner till 
Borås för den populära Zoo-OL. Det är sammanlagt 
108 deltagare från Dalarna som åker dit. 
En riktigt trevlig avslutning på säsongen. Nästa år 
blir vi förhoppningsvis ännu flera. 

Halloweenorienteringen 
31 oktober 
Det mesta står på den separata inbjudan, 
men vi vill gärna uppmana dem som har 
bra ideer att höra av sig. Vi behöver också 
vuxna och ”överåriga” ungdomar som 
medhjälpare både med grupperna och 
med att bemanna stationer.  
Kontakta Maria (gärna SMS) 073 - 703 87 
97. 


