
Infobladet kommer i fortsättningen 
endast skickas ut via mail, publiceras 
på hemsidan samt sättas upp i  
Tråbacken. 

 

 

Måndag 18 juni kl. 18.30 bjuder vi alla  
funktionärer på mat i Tråbacken. Anmälan 

på hemsidan eller via mail till  
stefan@avestadigitaltv.se senast söndag 

17 juni. 

Sponsring 

Vill du stötta föreningen lite extra kan du göra det på något  
av följande sätt: 
 
Sponsorhuset Via sponsorhuset kan 
du handla i över 600 nätbutiker och 
samtidigt stödja Avesta OK. På Sponsor-
huset kan du även som företagskund 
koppla ditt Circle K-kort eller Shell-kort och ge klubben åter-
bäring med 15-20 öre per liter. Länk till Sponsorhuset finns 
på hemsidan.  
 
Svenska spel Du som har spelkort kan koppla ihop det 
med din förening vilket ger klubben återbäring. 
 
Ica Om du handlar på Ica Kvantum i Avesta och har  
Ica-kort har du möjlighet att stötta föreningen. Genom att 
handla i butiken får föreningen 1 % bonus på alla köp.  
Mer info kommer på hemsidan. 

Sälenläger i sommar 

Den 29 juni till 1 juli är det 3-dagarstävling i Sälen. Annexet 
till Sälsätern är bokat torsdag 28 juni till söndag 1 juli.  
Platser finns kvar. Fritt boende för ungdomar t.o.m. 20 år, 
300 kr för övriga.  Mer info på hemsidan. 

Dataskyddsförordningen 

Den 25 maj trädde den nya lagen om personuppgifter  
Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Mer info om detta och 
hur klubben behandlar dina personuppgifter kommer på  
hemsidan. 

Månadens AOK:are 

Viktor Lundén är 23 år och kommer från 
Tillfället. När Viktor var liten ville han bli 
lokförare men istället blev han snickare. 
När Viktor inte springer runt i skogen är 
det mestadels cykling som gäller. Han 
drömmer om att cykla Vätternrundan 
under 8 timmar och skulle gärna åka till 
Belgien och titta på ett cykellopp. För att 
vila upp sig från all träning skulle han 
gärna åka till Kroatien på semester. 
 
 
 
Började orientera när jag var  10  år. 
Har deltagit i  8  O-ringen. 
Klubbar jag representerat i orientering: Avesta OK 
Bästa orienteringsminne: Ungdomsstafetten på Tiomila 
i Rosersberg där jag sprang första sträckan och var i bra 
form. 
Sämsta orienteringsminne: O-ringen i Sälen 2008 där det 
gick så dåligt att jag efter sista etappen rev sönder kartan. 
 

Fem snabba: 

Medeldistans  ☑  eller långdistans  ☐   

1:10000  ☑  eller 1:7500  ☐   

25-manna  ☐  eller Tiomila ☑   

Dagorientering  ☐  eller nattorientering  ☑  

Tumkompass  ☑  eller planka  ☐    

Här ser vi prov på Viktors 
snickarkunskaper. Skylten 
sitter vid stickspåret från 
elljusspåret. Tack Viktor! 

Karnevalsloppet 
                  
Den 32:a upplagan av Karnevalsloppet blev en mycket lyckad 
tillställning med många deltagare och mycket publik. Drygt 
1500 deltagare sprang eller gick de olika sträckorna i  
strålande solsken och värme. Stort tack till alla funktionärer! 

Starten i Knatteloppet 
ovan. Till vänster, starten 
i pojkklassen där Lucas 
Wanner i rosa stod som 
segrare. Nedan spurtar 
Folke Jernberg mot mål. 

Hedda Borgström i en spurtstrid 
med Alice Nykvist. 

Stort grattis till Lucas 
Wanner som tog USM-guld på 
långdistans i MTBO som avgjordes 
i Falun den gångna helgen. Grattis 
också till storasyster Julia som tog 
JSM-silver i sprinten och JSM-
brons på medeldistansen. 



Städning Tråbacken 

V 25 Fredrik B o Magnus Li 
V 26 Annika G o Leif M 
V 27 Lennart E o Olle Ö 
V 28 Sussie L o Erik J 
V 29 Johan B, My B o Ronja L 
V 30 Elisabteh o Jonas E 
V 31 Robin O o Johan W 
V 32 Ritva K o Stefan N 
V 33 Solweig P o Inge S 
V 34 Maria S o Thomas N 
V 35 Anna-Karin o Jimmy L 
V 36 Tarja o Michael B 
V 37 Elisabeth A o Folke B 
V 38 Anna E o Peter C 
 
Gäller omklädningsdelen. Helst ser vi 
att städningen utförs på torsdagen, 
men fredagen går också om det inte 
är uthyrt vilket kollas med Maj-Britt 
070-464 23 49. 

Tiomila 
Rapport från Thomas 
 
Tiomila blev en jobbig historia. En terräng som 
inte passar oss särskilt bra. Mycket branter 
och tufft. Väl kämpat av alla trots att det blev 
långa kilometertider. Ungdomslaget var 216 
av 305 fullföljande. Tyvärr tappades en SI-
pinne i skogen av herrlaget men annars full-
följde alla. 

Junistafetten 

Tisdag 19 juni arrangerar Thomas 
och Maria Junistafetten i Tråbacken. 
På de två tidigare stafetterna har 
segern gått till Hedemora. Får vi en 
seger till Avesta detta år? Håll utkik 
på hemsidan efter info.  

DM 

Avesta OK arrangerar DM Medel och 
stafett 25-26 augusti vid Lillsjön. Vi 
hoppas att så många som möjligt 
kan ställa upp som funktionärer. 

Naturpasset 

Naturpasset pågår t.o.m. sista september. 
Som klubbmedlem kan du hämta ett gratis 
fotpass i Tråbacken. Cykelpasset finns att 
köpa på T&K’s Cykel, Bagheera och Intersport. 

Tjeckienresan 
Rapport från Stefan 
 
I påskas åkte vi ännu en gång till 
Tjeckien för att orientera och sight-
seea. Med på resan var 41 personer 
varav 15 från AOK. Övriga var från 
Säter, Hedemora, Västerås och  
Domnarvet. Som tidigare inledde vi 
med deltagande i en 3-dagars  
orientering som även nu innebar när-
kontakt med fascinerande sandstens-
branter. Boendet var första nätterna i 
Kokorin där vi också besökte slottet 
och labyrinterna. Efter tävlandet for  
bussen raka spåret till Kutna Hora, 
en gammal stad, där vi besökte en 
läskig benkyrka tillsammans med vår 
guide Marcel. Trötta och slitna fort-
satte vi mot Prag där vi skulle bo två 
nätter. Dagen därpå guidades de 
som ville med buss upp till Prag-
borgen och därifrån till fots, med 
vissa avstickare, ner till gamla stan. 
Påsk i Prag innebär full kommers på 
gator och torg, så även nu. Tisdag 
morgon började resan hemåt. Vid 
lunchtid rullade vi in i Berlin där vår 
guide tog emot oss och tog oss med 
på en intressant tur genom staden. 

Nybörjarkurs 

Årets nybörjarkurs har hittills haft åtta träffar 
och har varit mycket lyckad. Det började lite 
trögt efter en lång vinter men sen har det 
kommit fler och fler. Många barn/ungdomar 
och vuxna har deltagit i de olika  
övningarna i Tråbacken och närområdet under 
Thomas och Marias ledning. Även många med-
hjälpare har varit på plats. Fikat har Maj-Britt 
och Nils-Erik fixat. 

Fika efter nybörjarkursen vid nya bänken 
som Viktor gjort med hjälp av Lars. 

Kommande bussresor  
 
Riga 4-11 augusti 
I samband med VM arrangeras 
publiktävlingar och vi kommer att 
delta på 4 etapper. Vi kommer att 
titta på sprintstafetten och den van-
liga stafetten.  
Boendet kommer att bli centralt i 
Riga, enklare hotell, vandrarhem 
eller lägenheter. Utöver orientering-
arna kommer det att erbjudas 
svensktalande guidning i Riga och en 
del annan sightseeing som inte är 
bestämd, ev. också någon spa möj-
lighet. Kostnad ca 4000:-, subvent-
ion 1000:- för AOK ungdomar. 
I dagsläget 33 anmälda. 
 
Bornholm 26-30 oktober 
Favorit i repris! Deltagande på deras 
Höst-open lördag och söndag. Sedan 
troligen 2 nätter i Köpenhamn 
(önskemål om ytterligare natt på 
Bornholm har kommit). Boende i 
stugor på Bornholm samt vandrar-
hem i Köpenhamn där hotell alterna-
tiv ordnas för de som vill ha 2-bädds. 
I dagsläget 36 anmälda. 
 

Resorna: Är helt i privat regi utan 
ekonomisk vinning. Planering sker i sam-
råd med en del tidigare resenärer, men 
alla är naturligtvis varmt välkomna med 
förslag och idéer. Jag/ vi försöker alltid 
blanda orienteringarna med kultur, natur, 
historia och annat så att även de som inte 
vill orientera ska finna nöje i att följa med. 
Bussen körs av YTS-Trafik och för att göra 
det så behagligt som möjligt försöker vi 
alltid få till lämpliga stopp för bensträckare 
och mat. Ombord brukar det kunna bli 
någon tävling eller annat knep och knåp, 
dessutom finns alltid välförsett fikeri där 
kaffekokaren alltid är påslagen. 

Rasmus, Lucas, My, Hedda, Liv och Tilda på Tiomila. 

O-ringen arrangeras 21-27 juli på Höga 
kusten. I dagsläget är 27 st AOK:are anmälda. 
Anmäl dig du också! 

Lukas Mayers och Micke Blixt i finalen på  
äggknäckartävlingen där Micke stod som segrare. 

Amanda Daniels utforskar labyrinterna i 
Kokorin. 

My och Liv framför Berlinmuren. 


