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AOK:s 3-dagars  

23 o 30 maj samt 2 juni 
Mycket populär ungdomstävling för ungdomar också från 

grannklubbarna. Där är alla upp t o m 16 år med. Här ska man 

vara med på alla tre tävlingarna för att få ett sammanlagt resul-

tat. Kan du inte vara med på alla ska du naturligtvis ändå vara 

med på dem du kan.  

Alla som är med på alla tre tävlingarna får pris! 

Inomhus i mars! 

7, 14, 21 och 28 mars i Åvestadalskolans idrotts-
hall kl 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att köra som i höstas. Vi delar hallen i en del för 

inomhusorientering och en del för hinderbana och lek. 

Vi har tillgång till hallen från kl 17 så vi har tid på oss att få 

allt i ordning. 

Tänk på att ha skor för inomhusbruk. Ta gärna med en kom-

pis! 

Vi lägger ut dörrkoden på hemsidan. 

Välkommen till en härlig orienteringssäsong!  
En ny orienteringssäsong väntar. Vi hoppas att allt ska bli lite mera normalt i år. Vi kör igång 
med inomhusorientering och lek redan i mars. I början av april drar vi igång utomhus. Nedan 
finns information om en del av de aktiviteter vi kommer att ha under våren. Mer info hittar 
du naturligtvis på www.avestaok.se  

Intensivkurs 2-3 april 
För vuxna från ca 13-14 år 
Nu är det dags för intensivkurs för vuxna och äldre ungdomar. 

På grund av pandemin har vi legat lågt med detta och vet att 

det finns ett uppdämt behov. Dels har några redan hört av sig. 

Våra fantastiska föräldrar i Orienteringskursen och Skogs-

leken är vi säkra på att vill lära sig mera. Det borde dessutom 

finnas Hittautdeltagare som vill lära mer. 

Sprid till vänner och bekanta! 

Utomhus från april 
Från 4 april och framåt kl 18-19 
Orienteringskurs/Skogslek/Fortsättare/Vuxna 
Vi kommer att köra med ungefär samma upplägg som förra 

året. Vi hoppas naturligtvis att alla som var med förra året 

kommer tillbaka för fortsatt utveckling i år. Dessutom hoppas 

vi så klart att det kommer många nya. 

Förra året hade vi en otrolig hjälp av föräldrarna eftersom vi 

inte ville vara nära barnen i pandemitiden och dessutom hade 

vi så otroligt många barn. Vi hoppas på samma hjälp i år, men 

även att föräldrar ska kunna få pröva vingarna på egen hand 

också. 

MÅNDAGAR  

Klubbkalender 

Årets klubbkalender är klar. Den finns för avhämtning i Trå-

backen. Det finns en avprickningslista 1 ex per hushåll. Där 

finns också en liten lapp med uppgifter för inbetalning av med-

lemsavgift m m. 

Klubbkläder 

Det finns en del klubbkläder vid Bagheera Dalahästen, men nu 

är det dags för beställning av nytt. Framförallt handlar det om 

tävlingströja och klubbjacka. Var uppmärksam på information 

på hemsidan. 

Tråbackstorsdagar 

Varje torsdag. Träning från 17:30. Gemensam fika i 
klubbstugan 18:30-20. 
På torsdagarna är det full fart nu igen då pandemin lättat. 

Träning  från 17:30. Löpning, promenad, träning och lek i akti-

vitetsrummet. Dusch och bastu. 

Från 18:30 gemensam fika i klubbstugan till självkostnadspris. 

Ofta någon programpunkt och klubbinformation. 

Läger - Roliga på gång! 
20-22 maj Tävlingsläger i Söderhamn 
30/6-3/7 Sälsäterns lägergård i Sälen 
Klubbläger är en extra krydda inom all idrott. Det här är två 

läger som passar bra för hela familjerna.  

I Hälsingland bor vi i enkla stugor vid Moheds camping. Täv-

lingar fredag-söndag. 

I Sälen är det också tävlingar i tre dagar, men där kan man 

vara med bara av att njuta gemenskapen och fjällmiljön. 

Sälsätern är en robust lägergård där vi varit många gånger 

tidigare. 


