
De senaste åren har löparintresset stigit och då inte minst hos oss i Avesta OK, 
något som varit fantastiskt roligt och sporrande. Den här hösten och vintern har 
intresset dock varit lite sämre. Men när Vasaloppet är över och våren kommer tror 
och hoppas vi att intresset vänder tillbaka. Därför välkomnar vi dig till denna löpar-
upptakt och naturligtvis alla träningar o tävlingar för övrigt. 
 

Löparupptakt tisdag 15 mars i Tråbacken 
Då samlar vi alla löparvänner efter vintern. 18.00 börjar vi med ett gemensamt 
löppass, lugnt första 2-3 km (ev 2 grupper) sedan olika längder. Därefter finns fika 
serverat i klubbstugan och runt 19.30 informerar vi om vårens och sommarens 
träningar o tävlingar. 

Träningar 
Tisdagarna kommer att rulla på med gemensam löpning 
och i april övergår de till att bli mer tempobetonade. 
Även torsdagarna träffas de som är löpsugna, inget ord-
nat utan de som kommer grupperar sig för lämpliga run-
dor. Även söndagarna träffas intresserade för gemensam 
löpning. Fortfarande är det många som väljer skidåkning, 
men när Vasaloppet passerat är nog de flesta med. Dock 
kommer en del att orientera torsdagar o söndagar, men 
förhoppningsvis blir det en kraftfull grupp ändå. 
Tisdag o torsdag är det 18.00 som gäller och på sönda-
garna 10.30. 
 

Tävlingar 
En hel del tävlingar finns att vara med på under året. På 
hemsidan uppmanar vi alla att skriva en kommentar under 
”Vi är anmälda” för att på så vis underlätta samåkning mm. 
Engelbrektstafetten o Vasastafetten är 2 för oss gjutna täv-
lingar, kanske blir det deltagande i ytterligare en stafett.  
Micke Nykvist har lovat vara en ”nyckelperson” när det gäll-
er löpgänget, så ta gärna ett snack med honom om du har 
funderingar eller önskemål. 

Gemensamma tempopass på tisdagarna 
Efter succén ifjol så kommer tisdagar i april och maj att 
innebära gemensamma tempopass. Harri Ketonen kom-
mer som tidigare att leda dessa. Här kan verkligen alla 
vara med efter egen förmåga. 
I år kommer vi även att 
försöka få med ungdomar 
från ca 11-12 år. De kan 
naturligtvis inte köra lika 
långt och länge som full-
vuxna. Men om någon 
förälder eller någon vuxen 
i gruppen hjälper ungdo-
marna på traven kan de 
absolut vara med. Det kan 
vara att skjutsa dit där 
själva passen körs, tipsa 
om hur de kortar av re-
spektive intervall. 

Fredrik Bergander 
på Vasastafetten, 
på väg mot växling 
i Oxberg. 

Här forsar gruppen fram på ett av 
tempopassen på kanotleden. I 
spets Marcus, Camilla o Tessan. 

Tävlingar 2011 
 
Mars 
28 Premiärmilen Stockholm 
April 
2 Startmilen Örebro 
9 Vällingbymilen 
30 Sätermaran 
Maj 
8 Spring i benen Borlänge 
8 Gävle halvmarathon  
 (SM veteraner) 
11 Älven runt Borlänge 
14 Ludvika Stadslopp 
17 Vårruset Västerås tjejlopp 
21 Göteborgsvarvet 
25 Tjejruset Falun 
27 Karnevalsloppet Avesta 
28 Stockholm marathon 
Juni 
9 Blodomloppet Borlänge 
12 Geiranger halvmaraton 
Juli 
1 Engelbrektslöpet 
2 Engelbrektstafetten 
Aug 
 Gustafsstafetten 
20 Vasastafetten Mora 
30 Midnattsloppet Stockholm 
31 Blodomloppet Västerås 
31 Älven runt Borlänge 
Sep 
3 Tjejmilen 
17 Stockholm halvmarathon 
24 Lidingöloppet 
25 Berlin marathon 
Okt 
 Hackmora bergslopp 
 (2,9 km uppför) 
8 Tjurruset 
16 Hässelbyloppet 
Nov 
6 New York Marathon 
Dec 
31 Sylvesterloppet Norberg 

Med ett 
leende på 
läpparna 

glider 
Maria 

Wahlberg 
fram. 

Björn Mark-
fjärd medalje-
rad efter 
Vasastafetten. 

Anders 
Andersson 
lämnar 
Oxberg i 
god stil. 

Har du frågor  
 

Stefan Nyberg 070-786 50 90 
stefan.nyberg@ithuset.net 
 

Micke Nykvist 128 45 
drupp@spray.se 
 

www.avestaok.se 

Tjejlaget som löpte till sig en 5:e plats i 
Engelbrektstafetten. Ann-Louise Karlsson, 
Jenny Eriksson, Tina Eriksson, Camilla Wal-
lin och Elisabeth Assarsson. 

Målet 
Är att vi ska sporra varandra 
till löpning och träning. Det är 
i regel roligare att motionera 
och springa med sällskap. 
Träningarna ska vara välkom-
nande för alla, oavsett vilken 
nivå man står på eller vilket 
mål man har med sitt tränan-
de/ idrottande. Vi ska se till 
att alla trivs och har kul i trä-
ningsgänget! 
Välkommen du också! 

Magnus Vester-
lund, en av våra 
Marathon-män. I 
år blir det Stock-
holm, Berlin och 

New York! 


