
Inomhus-OL 
Måndagar 18:00 kör vi inomhus-ol i Skogsbo Skolas 
gympasal, kanske blir det mer lekbetonat varannan 
gång (skeppsbrott el hinderbana?) Kanske kommer 
salen att delas i 2 så det passar både för Skogslekare 
och övriga. I måndags var första gången och intresset 
var stort, 6 måndagar till är salen bokad. OBS att vi 
nästa gång ska använda 2 omklädningsrum, ett för tje-
jer och ett för killar.  

Hej medlemmar 
 

Oj vilken annorlunda orienteringssäsong det blivit i år. Coro-
naeländet har verkligen ställt allt på ända. Inga tävlingar alls 
under vår och sommar men massor av träningar och mot-
ionsorienteringar.  Många gånger mycket välbesökta träning-
ar. Nu under hösten har det blivit en del ”riktiga tävlingar” 
som lösts med väldigt långa startdjup. 
 
Måndagarna 
Glädjande är alla fall att vi kunnat köra på med våra mån-
dagar med kurs och Skogslek. Tror vi nuddade 50-gränsen 
redan första gången. Därefter blev det högtaleri och samling 
i respektive grupp. Som flest var det nog närmare 100 per-
soner med ledare och föräldrar, fördelade i 3 olika grupper. 
Vi avslutade förra måndagen och från och med måndag 5 
oktober kommer det att bli inomhusorientering i Skogsbo 
Skolas gympasal. Ett stort tack till alla trogna ledare! 
 

Proppan 
Ola är ju en klippa på att hitta på ol-
arrangemang, har kört både 10-mila, 
Jukola och Oringen varianter på hem-
maplan och nu vankas Tjogolafem-
manna! Men det var också Ola som 
initierade att köra en förenklad Pro-
paganda i Olsbenning. Tack Ola! 
2 OL-arrangeman en helg i mitten av 
augusti, 2 olika starter men gemen-
samt mål. 4 startgruppper under 
dagen vilket innebar att det blev näs-
tan 800 starter. Ett fantastiskt tillfälle 
för oss att kunna nyttja kartan där. 
Ola fixade banorna, Robin och Erik  
var tävlingsledare. En extra eloge till 
Robin som också (med kort varsel) 
klarade att få tävlingsadministration-
en i hamn och som fick Länsstyrelsen 
att sätta rekord i kort handläggnings-
tid. 
 
Personligen 
var jag vid en av starterna 
(den starten som hade tur att 
vara i skuggan största delen 
av  dagarna). Aldrig har jag 
varit med om så positiv stäm-
ning bland löparna, alla var så 
glada över att kunna komma 
och få springa en ”riktig täv-
ling”, riktigt roligt att vara 
startpersonal en sådan dag.  
 
33833 är också ett minne vi fick i start 1. Eftersom avprick-
aren (Sussie just då) höll sig lite på avstånd så fick varje 
löpare själv berätta pinn nummer och namn. Rätt som det 
var ekade det 3! 3! 8! 3! 3! L! E! O! N ….. En härlig kille i 
grönt och rött som var väldigt tydlig och som förgyllde till-
ställningen. 

Av Stefan Nyberg 7 oktober 2020 

En Kårekille smyger över 
den nybyggda bron 

Ett säkert datateam, Molly, 
Jimmy, Anna-Karin och längst 
bak tävlingsledaren Robin 

ICA-tagg 
Du som har ICA kort och handlar på ICA i Avesta, se till att 
skaffa en klubbtag—finns i Tråbacken. Detta ger lite bonus 
på alla våra köp. 
 

Sponsorhuset 
Ni som handlar något på nätet, lär er att ta vägen via vår 
hemsida och Sponsorhusets logga på högra kanten. 

Träningar!? 
Just nu bl.a natt-
ol på tallheden 
tisdagar. Men 
håll koll på hem-
sidan! 

Fixardag 
söndag 11 oktober 
Söndag 11 oktober 9-13 samlas alla 
intresserade för att göra ett ryck vid vår 
anläggning. Div sysslor som målning, 
snickerijobb, röjning och div städjobb. 
Vi bjuder på fm-kaffe samt grillad korv 
när vi slutar. 

Höstfest och 70-års jubiléum 
I år fyller Avesta OK 70 år och trots att vi inte kommer 
kunna ha vår Höstfest som brukligt så vill vi förstås ändå 
på något sätt uppmärksamma detta. 
 

Uteaktivitet 21 november 
Därför kommer vi i festkommittén att arrangera en lite en-
klare uteaktivitet den 21 november där vi förstås hoppas 
att så många som möjligt kommer att deltaga. Vi kommer 
att lägga ut inbjudan och mer information lite längre fram 
så håll utkik på hemsidan och Facebook. 

Naturpasset 
I år är det många som hittat till diverse nya uteaktiviteter. 
Naturpasset har för oss varit en riktig vinnare. Antalet sålda 
Naturpass överstiger med många procent de senaste årens 
siffror. 
Tyvärr kommer vi inte att kunna bjuda in till sedvanlig av-
slutning på grund av pandemin utan dragning av priser 
kommer att ske av oss på inlämnade svar och vinnarna 
kommer att meddelas under oktober månad. 
 

Hitta ut!? 
Vi har pratat  om att börja köra ”Hitta Ut”, ett rikstäckande 
koncept under SOFT:s vingar. Ungefär samma sak som 
Naturpasset men där finns även en app där man kan ha 
kartan i mobilen. Det brukar också innebära att en del kon-
troller förändras under säsongen. Bl.a har detta körts i He-
demora och de verkar väldigt nöjda med deltagandet, ovisst 
hur många nya orienterare det blir i slutändan. 
 
Vi har pratat om att köra detta och i så fall tillsammans 
med DOL. Under hösten är det tänkt att vi ska få en ge-
nomgång av Hedemoras gäng. Det är dock en ganska stor 
apparat då det iregel innebär att kartan delas ut till kom-
munens alla hushåll och för det behövs det förstås en del 
sponsring. Kanske är just du intresserad att vara med och 
lyssna och kanske ta hand om en del, gissar att det behövs 
en del marknadsföring, sponsorkontakter och en del prak-
tiskt med ”stolpar” i naturen. Hör av dig till Stefan om du är 
intresserad att vara med på ett första möte! 

Stefan Mattsson, en av alla våra 
fantastiska rödfärgsmålare 

Till höger är delar av fortsättargänget samlat, Noel, Signe, Folke, 
Leiah, Nova, Smilla, Linnea, Edvin och Leon. Trots uteblivet Karne-
valslopp ställde Värmevärden upp och sponsrade oss, underbart! 



Oringen 2021 
Det blev inget Oringen i år men 
nästa år försöker Uppsala igen. 
C-ort strax söder om staden.  
 

Anmälan från i år står kvar till 
nästa år och just nu är följande  
12 AOK:are anmälda: Lisbeth, 
Peter, Ola, Ritva, Stefan, Aino, 
Anna-Karin, Thom, Klara, Niklas, 
Inger, Titti och Lennart 
 
Självklart hoppas vi att fler blir 
med, brukar vara trevliga dagar. 
Framförallt då man bor tillsam-
mans och som jag skrivit tidi-
gare rekommenderar jag cam-
ping på c-orten. Husvagn går att 
alltid att hyra och ni ungdomar 
törs väl tälta några dagar!? 

Halloween orienteringen 
 

Torsdag 29 oktober är du 
välkommen på Halloweeo-
rientering i Tråbacken. 
Gruppvis orienterar man 
sig fram i närområdet 
bland olika läskigheter och 
löser  en del klurigheter 
på vägen. Brukar vara 
precis lagomt läskigt! 

Mer info kommer på hem-
sidan, men boka in den 
kvällen. För alla nya 
måste också berättas att 
barnen brukar klä ut sig 

som olika otäckingar. 

Vill du vara med och hjälpa till? Hör av 
dig till Maria 073-703 87 97 

Tråbacken 
Som läget är nu blir det inget 
torsdagsfika, men vi hoppas 
förstås att läget ska förbättras.  
Vid träningar kommer vi om-
bytta och duschar hemma. Ba-
stun är stängd tills vidare, de 
som duschar andra tider får 
gärna se till att det är rent och 
snyggt efteråt. 
 

Städning  
I och med att anläggningen inte 
alls används som annars blir ju 
städningen också mildare. I 
huvudsak är det entrén som 
används men ta gärna en koll 
på det övriga. 
 
V42 Mattias och Madde Johansson 
V43 Fredrik Borgström  
 och Magnus Lindberg 
V44 Magnus Gunnarsson 
 och Leif Markfjärd 
V45 Lennart Eriksson 
 och Olle Öhgren 
V46 Susanne Lindh 
 och Erik Johansson 
V47 Johan Blixt och My Blixt 
V48 Robin Olsson och Johan Wanner  
V49 Ritva Kärkkäinen 
 och Stefan Nyberg 
V 50 Solweig Palm 
  och Inge Sundstedt 
V 51 Maria Strömberg 
 och Thomas Nyberg   
 

Städning klubbstugan 
Just nu ingen uthyrning och städning 
sker tills vidare på ev fixardagar. 

Klubbens ekonomi!? 
Tyvärr blev det inget Karnevalslopp i våras, 
ett stort bakslag ekonomiskt. Men samtidigt 
är det ju också så att startavgifterna nästan 
helt uteblivit och att Tråbacksanläggningen 
knappt används. Så som det känns just nu 
blir det inget större ekonomiskt avbräck. 

Bingolotter 
Vi har extra många lotter till uppe-
sittarkvällen 23/12 samt julkalend-
rar. Stefan har dessa. 

I söndags var det ny brännbollsmatch i Tråbacken, även den här gången var det 
Sara Rudh som initierade det hela. Kul! 
Lite blött i gräset den aktuella dagen men det var ändå bra studs i bollen. Mar-
lene var en mycket stabil slagman för AOK-jackorna, men på bilden ovan lycka-
des hon inte riktigt. Laget radar upp sig vid första konen i väntan på träffen! 
Smilla duckar och Robin leker med sin drönare, AOK-jackorna vann ändå stort!  

KM vid motorstadion 
20 september bjöd Thomas in till 
ett klubbmästerskap, vårt första på 
många år—kul! Totalt var det 120 
deltagare varav 40 från AOK. 
Mästarna kommer att äras med 
medaljer, återkommer om när. 

H13-16 
1 Noel Engström   39,59 
 
H17- 
1 Ola Jernström   22,05 
2 Stefan Nyberg  23,37 
3 Leif Markfjärd   25,41 
4 Stefan Mattsson  34,09 
5 Johan Blixt   45,43 
6 Stefan Andersson  49,28 
7 Ola Janhager   57,02 
 
H50 
1 Östen Eriksson  31,12 
2 Per Westman   40,13 
3 Michael Blixt   42,29 
 
D10 
1 Linne Blixt   45,04 
2 Leiah Sandberg Janhager 45,59 
 
D12 
1 Svea Borgström  29,36 
2 Signe Jernberg  34,12 
3 Elise Mattsson  49,29 
 
D13-16 
1 Hedda Borgström  31,38 
2 Anja Mickelson  33,00 
 
D17- 
1 Maria Strömberg  24,44 
2 Erika Mickelson  25,39 
3 Aino Leijon   28,14 
4 Marlene Engström  28,42 
5 Josefine Cedergren  37,29 
 
D50 
1 Yvonne Eklund  26,02 
 
U1 
1 Anneli Engström  23,41 
2 Lowe Sandberg Janhager 31,03 
 
Orange Vuxna 
1 Jyrki Pitkälä   24,01 
2 Jonas Engström  25,59 
3 Marcus Hermansson  33,29 
4 Mattias Ahlström  34,09 
5 Thomas Gideon  34,41 
6 Magdalena Söderlund  34,43 
7 Tilda Borgström  36,24 
8 Lotta Borgström  47,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svea Borg-
ström på 
väg mot 
mål som 
klubbmäs-
tare i D12. 

Borlängefilialen Marcus, Mattias, Thomas 
och Magdalena. Mao 3:an, 4:an, 5:an 
och 6:an i ”Orange Vuxna”. Thomas G:s 
visdomsord: Den klubb man börjar i 
fortsätter man i, oavsett hur nära 
Skräddarbacken man bor!  3-dagars  

Tyvärr har vi inte kunnat ge-
nomföra vårt 3-dagars. Istället 
blev det ett internt arrangemang 
för ungdomarna tidigt på som-
maren. Enkla tävlingar med pris-
utdelning sista etappen. 

Teamsprint 
För någon vecka sedan 
bjöd Thomas in till 
”Teamsprint” vid Metro-
poolen. Korta sträckor 
där man löpte 3 sträckor 
var. Vinnare blev Lotta 
och Tilda Borgström. 

Frasse har lämnat oss 
För en tid sen nåddes vi av 
det mycket tråkiga beskedet 
att Sven-Arne Fransson har 
lämnat oss efter flera års 
sjukdom. Vi minns Sven-Arne 
både som en glädjespridare i 
kamratkretsen, en duktig 
orienterare och en plikttro-
gen och duktig funktionär.   

DM medaljer 
Trots denna 
märkliga säsong 
har 3 DM-
tävlingar gått att 
genom-
föra. 
7 me-
daljer 
har bär-
gats 

DM-sprint 
2 Maria Strömberg D50 
2 Ola Jernström H50 
3 Marlene Engström D35 
 
DM-lång 
1 Stefan Nyberg H60 
2 Ola Jernström H50 
3 Thom Sandvik H65 
 
DM-medel 
1 Stefan Nyberg H60 


