
Ungdomarnas vinterbad 
27‐28 nov 
 Fredag 27 november är det dags för 

ungdomarnas vinterbad. E er ak vite-
ter på fredagen sover vi över och forts-
ä er på lördagen. 

 Vi samlas vid Bowlinghallen 17:45.  
 E er spelet förfly ar vi oss  ll Tråback-

en. Vi tar in grejerna för överna ning. 
 Vi går över  ll klubbstugan och äter en 

festlig middag. 
 Då vi är mä a och belåtna byter vi om 

för a  genomföra en orienteringsöv-
ning (pannlampa). 

 Dusch innan badtunnan är klar a  an-
vändas (glöm inte baddräkt!). 

 Dags för lite lekar och ak viteter innan 
vi sover i ak vitetsrummet. 

 Då vi vaknar äter vi frukost i klubbstu-
gan. 

 Kl 10 kör vi en rolig orienteringstävling i 
närområdet. 
Här vill vi gärna ha föräldrar och andra 
AOK:are med! 
 

Till föräldrar 
Bowlingen är  ll för alla. 

 I samband med a  barnen/
ungdomarna lämnas behöver vi lite 
hjälp a  förbereda maten. Likaså fru-
kosten på morgonen 
Det behövs också någon som sover 
kvar förutom Maria (kontakta henne).  

 

 Anmäl Dig genom kommentar på hem‐
sidan eller  ll Maria 073‐703 87 97 
(gärna SMS) senast torsdag 26/11! 

Tradi onell julfest i Tråbacken 

anordnas den 13/12. Vi får besök 

av Lucia med följe, delar ut priser 

ll våra ungdomar, fikar, har lo e-

rier och har det allmänt trevligt.  

Kom du också! 

Höst och vinter med Avesta OK! 
Orienteringssäsongen pågår inte nu, men ändå är det bra ak vitet i klubben. Hoppas du 
också vill vara med på det som händer. Närmast har vi Ungdomarnas vinterbad med över‐
na ning kommande helg. På torsdagar händer det också mycket roligt i Tråbacken. 
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Våra ungdomar 
H20  Oskar Karlsson 
D20   Erika Mickelson 
  Kim Norberg 
H18  Alexander Nykvist 
D18  Amanda Daniels 
H16  Alexander Sjödin  
D16  Cornelia Lundén 
  Hanna Daniels 
  Tindra Jernström 
  Emma Hansen 
  Emilia Engström 
D14  Julia Wanner 
  Linnea Sjödin 
  My Blixt 
  Ronja Lindberg 
H12  Linus Jernström 
  Lucas Wanner 
  Rasmus Lindberg 
D12  Clara Jansson 
  Tilda Borgström 
  Klara Söderlund 
  Tilde Blixt 
  Liv Norberg 
H10  Folke Jernberg 
  Arvid Ma sson 
  Leonel Knöös 
D10  Anja Mickelson 
  Alice Nykvist 
  Hedda Borgström 
  Ella Nykvist 
  Signe Jernberg 
  Svea Borgström 
  Mira-Li Eriksson 
  Alva Danielsson 
  Elsa Ekeberg 
  Esmeralda Knöös 
  Elise Ma sson 
  Lova Danielsson 
  Tyra Enocksson 
  Adelina Knöös 
  Ängla Mar n 
  Ebba Andersson 

Ungdomskommi én 
Maria Strömberg 073-703 87 97 
Thomas Nyberg 586 48 
Johan Wanner 591 69 
Hansi Kraus 073-445 15 54 
Ola Jernström 551 66 
Johan Blixt 589 01 
Aino Leijon 070-279 32 79 

Träning på torsdagar 
Checkpointlöpning från ca 11 år 
Vuxna och barn/ungdomar från ca 
11 år springer s gar och vägar i 
mörkret med pannlampa.  
Alla kan vara med bara man klarar 
av a  springa i mörkret. Klädseln är 
naturligtvis e er års d. Blandning 
av väg, s g och obanat har det varit. 
Barnen/ungdomarna springer ca 4 
km och man har någon vuxen med i 
gruppen. 

Rolig kort och lä  orientering för 
de yngre 
För de yngre barnen har det blivit 
rik g succé med de korta roliga ori-
enteringarna precis kring Tråbacken. 
Många föräldrar har också hakat på, 
vilket vi tycker är toppen. 

Vi kör oavse  väder. Klä dig bara 
varmt. Jä ebra om föräldrar också 
hänger med, skaffa bara en lampa 
och kör! Några lampor finns i Trå‐
backen. 

Missa inte fikat! 
Tråbackstorsdagarna innefa ar 
också det gemensamma fikat i 
klubbstugan mellan kl 19-20. Ta 
alltså med dig ombyte så a  du kan 
vara kvar på fikat. Vissa torsdagar 
blir det också något program. Håll 
ögonen på hemsidan. 

Gemensam löpträning på  sdagar 
Många av våra ungdomar har andra 
ak viteter på vintern. Torsdagarna 
tycker vi är vik gast, men om du vill 
träna mera så passar  sdagarna bra. 
Gemensam löpning är det som gäl-
ler. O ast går det inte så fort på vin-
tern utan du kan säker hänga med 
om du är ca 13 år och uppåt. 



O‐ringen Sälen 2016 
O‐ringens 5‐dagars går i Sälen ällen 2016. Avesta OK 
har Sälsäterns  ällgård under hela veckan. Det är en 
fantas sk anläggning och det är nära  ll tävlingarna. 
Hoppas du vill vara med. 

Anmäl intresse för boendet så vi ser hur uppslutning-
en förväntas bli. Vi betalar 1000 kr per bädd i Sälsä-
terhuset, Annex 1 och 2. Totalt finns det 84 bäddar i 
dessa hus och vi betalar för alla bäddar även om de är 
tomma. 

Då det kommer a  bli trångt i köket så kommer det 
bli gemensamma inköp  ll frukost och någon smidig 
lösning med middagarna. Mer om de a senare. 

Visst sammanboende komma a  krävas. Givetvis kan 
man om man vill ha e  eget rum även betala för de 
tomma bäddarna i rummet och således få e  eget 
rum. 

Styrelsen har beslutat a  vi subven onerar barn och 
ungdomar som är medlemmar i AOK upp  ll och 
med 20 år med 500 kr så dessa betalar således 500 
kr för boendet. 

Vi har även väldigt generösa  der så det går a  
komma upp redan fredag 22 juli och vara kvar  ll sön-
dagen den 31 juli. 

Det går givetvis a  anmäla sig även om man inte ska 
springa utan bara vara med som supporter. Ickemed-
lemmar får givetvis också boka in sig om vi inte fyller 
upp alla rum. 

Anmälan om boendet som kommentar på hemsi‐
dan. 
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Luciaträning 
Det är våra egna ungdomar som bildar 
luciatåg på julfesten 13/12. Sussie 
Lindh kommer a  sköta sångträningen. 
Det kommer a  bli på någon Tråback-
storsdag. Alla barn och ungdomar är 

Klubbkläder!? 

Hoppas du är intresserad av klubbkläder. För a  leve‐
rans ska kunna ske  ll april 2016 måste beställning 
vara lagd innan sista november.  

De finns för provning i Tråbacken på torsdagarna, samt 
hemma hos Marcus Johnsson fram  ll sista veckan i 
november.  

Ny  överdrag, olika varianter av tävlingströjor samt 
mössa finns det designförslag på.  

Konstruk v kri k mo ages fast alla önskemål kommer 
så klart inte kunna genomföras.  

Det är e  ganska hårt volymkrav från leverantören som 
ligger  ll grund för beställningen. Även kvarstående 
lager av befintliga kläder finns a  beställa av. Ti a 
också under fliken Kläder på hemsidan. 

Grönkli  21‐24 januari 
Nu är det dags igen för anmälan  ll det 
tradi onella klubblägret i Orsa Grönkli . 
De datum som gäller är torsdag  ll sön‐
dag 21‐24 januari 2016.  

Vi har som vanligt hela vandrarhemmet 
bokat för oss. Skidåkning, slalom, vandring är förslag 
på ak viteter men det är bara fantasin som sä er 
gränser för vad man kan hi a på. 

Anmälan senast 1 december  ll Berit o S g-Olof Ståhl 
552 90, 070-694 47 48 (Berit), ca 40 platser har vi och 
o ast brukar det bli helt fullt - så först  ll kvarn. An-
mälan är bindande.  

Betalning ska ske senast 1 december eller snarast vid 
anmälan. Klubben subven onerar alla medlemmar 
och priset blir 750 kr/bädd. 

Det finns e  begränsat antal 2-bäddsrum och resten 
är 4-bäddsrum så visst sammanboende kan komma 
a  krävas om det blir många anmälningar. 


