
 
 

Tisdagar 
från och med april kommer tisdagarna 
att innebära gemensamma tempopass. I 
huvudsak utgår passen från Tråbacken, 
och oftast kör vi passen i närheten men 
det händer också att vi samlas på något 
annat ställe. Se hemsidan. Passen an-
passas alltid så att alla kan vara med, 
ungdomar från ca 12 år, ”vanliga” jog-
gare och alla andra som är sugna att ta 
i. 18.00, dusch o bastu finns. 
 

Torsdagar 
träffas de som är löparsugna, inget ord-
nat utan de som kommer grupperar sig 
för lämpliga rundor. Till våren o somma-
ren blir det mer stig o mindre väg. 
Dusch o bastu samt fika till självkost-
nadspris i klubbstugan efteråt, okt-april. 
 

Söndagar 
Vi siktar på att köra träningar även då, 
lite olika beroende på säsong. Håll ett 
öga på hemsidan, i regel 10.00 
Det finns också möjlighet att delta på 
cirkelträning på Lallas gym, 18.00. 
 

Hur är farten? 
Vår grupp är väldigt blandad, 
från riktigt vassa löpare till 
klassiska joggare. Ibland har 
en del blivit skrämda av att 
det gått på tok för fort, tom 
på uppvärmningssträckan. 
Något vi tycker är riktigt 
tråkigt. Men i höstas fick vi 

till ett tjejgäng som nu valt 
att köra sina pass på 6-6.15 
min/ km, detta hoppas vi 
innebär att fler hakar på! 
 

Hitta till Tråbacken 
AOK:s klubbstuga och trä-
ningsanläggning hittar du på 
väg mot Bjurfors, sväng hö-
ger precis före länsgränsen. 

Katarina, 

 glad tjej som 

gillar att springa ! 

Har du frågor  
 

Stefan Nyberg 070-786 50 90 
stefan@avestadigitaltv.se 
 

Micke Nykvist 073-727 73 48 
drupp@spray.se 
 

Linda Eriksson 073-219 71 66 
jalapeno82@hotmail.com 

Ambitionen är att vi även i år ska ställa upp 

med flera lag i både Engelbrektstafetten och 

Bellmanstafetten. På bilden ser vi killarna 

som sprang till sig en 3:e plats vid Engel-
brektstafetten 2012. Micke, Fredrik, Fredrik, 

Mohammed och Jacob. 

Åsa och Linda 

laddar inför 

Bellman-

stafetten. 

De senaste åren har löparintresset stigit och då inte minst hos 
oss i Avesta OK, något som varit fantastiskt roligt och spor-
rande. Hela året håller vi igång med löpningen, intresset har 
ibland varit lite blandat. Men nu när våren och sommaren när-

mar sig så räknar vi med  att det blir full fart igen. I huvudsak 
är det tisdagarna som är vår löpardag och nu under våren och 
sommaren blir det gemensamma tempopass då. Dit är alla väl-
komna att vara med oavsett styrka, snabbhet, ålder, ev klubb-
tillhörighet osv. Det ska vara roligt! 
 

        Välkommen med i gänget! 

Felix, 

ung grabb 

som ständigt 

 utvecklas. 

Tisdag 2 april träffas vi för säsongens 
första gemensamma tempopass. Vi 
kommer att inleda med lite kort in-
formation om verksamheten innan vi 
tillsammans joggar iväg mot själva 
träningspasset. Som alltid är alla väl-

komna att vara med! Samling Trå-
backen 18.00. 
 

Målet 
Är att vi ska sporra varandra till löp-
ning och träning. Det är i regel roli-

gare att motionera och springa med 
sällskap. Träningarna ska vara väl-
komnande för alla, oavsett vilken nivå 
man står på eller vilket mål man har 
med sitt tränande/ idrottande. Vi ska 
se till att alla trivs och har kul i trä-
ningsgänget! 
 

För alla! 
• Lisa 22, blev tipsad när hon 

köpte skor, springer 1-2gång/
vecka, Tjejmilen ifjol på 53’ 
 

• Jonas 32, vill springa efter 

GPS:en, tränar 2-7 mil/vecka, 
”funderar på ultra” 
 

• Anna 29, duktig medeldistan-
sare som ung, la av utbränd/

skadad, börjat igen, 1.29 på halv-

maran, rådvill om fortsättningen 
 

• Karin 58, vill ha sällskap på 

joggingturen. Springer för att må 

bra. 
 

• Bengt 47, 2.27 på Lidingölop-

pet, ”glad amatör – bry er inte 

om mig, jag hänger på så länge 

jag orkar” 
 

• Kalle 26, klubbens stjärna, på programmet 

idag: 12x1000m på 3:10  
 

• Pelle 63, klubbens fd stjärna, vill göra 

samma sak som Kalle, men kommer inte att 

klara av det. 

För de som vill blir det också en del täv-
lingar under året. För många är Karne-
valsloppet det stora målet, några 
springer också marathon och några har  
provat ultra-lopp. För att få lite 
”lagkänsla” försöker vi också delta i 
några stafetter, förra året hade vi hela 6 
lag med på Engelbrektstafetten. Ifjol 
deltog vi för första gången i Bellmansta-
fetten, något som gav mersmak. 

Picknick i gröngräset i samband med 

Bellmanstafetten 2012. 

Jennifer 

flyger 

fram på 

Bellman-
stafetten. 

De ska v
a kul att

 springa,
  

annars ka
n det kv

itta…... 

Hansi 

trycker på 

på Bell-

man-
stafetten. 


