
Av Stefan Nyberg  18/4 –16 

Hej alla medlemmar! 
Säsongen är igång och det är bra aktivitet i Tråbacken. Ori-
enteringskurs, Motions-OL, löpträning och ungdomsträningar. 
April till maj är ju grymt hektiskt och vi kommer att göra allt 
för att verksamheten ska bli så bra som möjligt och ett stort 
tack till alla er ledare, uppföljare och alla andra som hjälper 
oss framåt. 
 

Kort vårsäsong med 10-mila i Falun 
Tyvärr är det ganska få som är med på ”vanliga 
helgtävlingar”, men säsongen har precis kommit 
igång och tillfällena är få den här våren. På DOL:s 
tävling vid månadsskiftet hoppas vi alla är på benen. Resul-
tatmässigt har vi bärgat 2 segrar, det är de flitiga gubbarna 
Roland Warenius och Thom Sandvik som bärgat varsin, och 
det redan i mars. Nu är det bara ett par veckor kvar till Tio-
mila som i år körs på Lugnet, alltså hemmaplan för oss. 5 lag 
är anmälda, hoppas alla aktuella tränar på. 
 
 

 
 
 

Orienteringskursen 
Pågår för fullt och dit är både barn och vuxna välkomna. Aldrig 
för sent att hoppa med. Vid dessa tillfällen finns också övningar 
för ”etablerade” ungdomar tom ca 10 år. Måndagar 18:00. 
 

Motionsorientering/ Tränings-OL 
Vi kommer att köra på med dessa varannan 
tisdag. I regel 2 svåra banor men också 
lättare varianter då möjligheten finns. Detta 
för att om möjligt kunna locka några nya till 
sporten. Banorna kommer att synas på 
webben någon dag innan och efteråt kom-
mer kontrollerna att ersättas med någon typ 
av snitsel, för den som inte dagen passar. 
Vid första tillfället var det 29 som deltog. 
 
Datum o ansvariga 
26 april  Erik o Eva 
10 maj  Fransson/ Östen/ Lennart (även veteran på fm) 
24 maj   Thom o Ann-Sofi 
7 juni   Hans K o Lena 
21 juni   Emma H/ Blixt—gärna någon mer 
5 juli   Vakant 
2 augusti  Oskar o Viktor 
16 augusti  Björn o Leif 
30 augusti  Roland o Eva 
13 september  Palm/ Ståhl/ Westman (även veteran på fm) 

Första Barn o Ungdomsträningen 
avslutades med lite dragkamp. Här 
är det Signe, Svea, Hedda och Freja 
som är på hugget. 

Ungdomsträningar 
Målet är att vi ska ha välplanerade 
och bra övningar varje torsdag. Öv-
ningarna är tänkta för ungdomarna 
men kan och bör användas av alla 
som vill utveckla sin OL-förmåga. 
 
Barn o Ungdomsträningarna är öppna för 
alla som behöver slipa på sin orientering 

Karnevalsloppet 3 juni 
Det är nu 30-års jubileum på gång och vårt 
mål är att det ska bli minst lika bra som 
tidigare. Vi har inga stora förändringar, 
”energikick” från ICA till alla på 3, 5 o 8 km 
(mao ingen picknick till lagen). Istället för 
däck kommer 2 oljefat att rullas. Vi hoppas 
fortfarande på att kommunen ska stötta oss 
i någon form, dock inget konkret än. 
  
Viktigast av allt just nu är 
Att vi måste hjälpas åt att sprida inbjud-
ningar och anslå affischer! Sedan skulle vi 
behöva fler företag som kan sponsra skol-
klassernas startavgifter, 1000:- är kostna-
den. Tänk om alla kunde hjälpa oss med 
varsin sponsor, skulle verkligen förbättra 
vår halvknackiga ekonomi. 
 
Funktionärer 
Vi hoppas naturligtvis på din hjälp fredag 3 
juni, onsdag o torsdag bygger vi upp målet. 
23 maj har vi vårt sista avstämningsmöte, 
då vill vi träffa alla huvudfunktionärer. I år 
är målet att alla funktionärer bjuds till nå-
gon typ av middag/ måltid  efter arrange-
manget, återkommer om tid o plats. 
 
Funktionärslistan kommer inte att skickas 
ut utan kommer att finnas på hemsidan. 
Hör gärna av dig till din boss så slipper 
denne kontakta alla. Eller till någon av: 
 
Sussie 070-259 92 97 
Hansi 073-445 15 54 
Stefan 070-786 50 90 

Löpgrupp/ tempopass 
Även i år kan vi gladeligen meddela att Ronny Wedin kommer 
att hålla i tempopassen. Efter ett ganska vikande intresse och 
konkurrens med orienteringar försöker vi nu köra varannan 
vecka. Tempo ena veckan o motions-OL den andra.  Förhopp-
ningsvis får vi tillbaka intresset så att löpgruppen kan stå på 
egna ben och att kraft då finns att köra varje vecka. 
 

Inte bara tempo 
Upplägget kommer att bli så här. Först en lugn jogg 1-2 kilome-
ter, sedan kör Ronny lite löpskoleövningar (bra för alla som vill 
kunna springa lite effektivare). Därefter blir det någon form av 

tempopass, där det alltid finns möjlighet att anpassa så det passar just dig. Lite 
kortare och lite färre repetitioner osv. 
Eller så väljer man helt enkelt en löptur på egen hand eller med någon likasin-
nad efter löpskoleövningarna. 
 

Häng på, och det vore ju kanon om ni föräldrar kan pusha ungdomarna att vara 
med. Hur nyttigt som helst med löpskolning och tempopass.  
Sprid gärna budskapet vidare till era vänner o bekanta. 
 

23-24 april  Uppsala 
29 april  Sala, sprint 
30/4 o 1 maj  Dalaporten 
5 maj  Sandviken 
6 maj  Årsunda 

7-8 maj  Ockelbo 
14-15   10-mila Falun 
21-22 maj Söderhamn 
28-29 maj Bollnäs 



Oringen i Sälen 2016 
Fortfarande finns några få 
platser kvar 
 
Klubben har bokat vanliga stället i Lind-
vallen, storstugan och 2 annex, totalt 
finns det 84 bäddar. I dagsläget har ca 
60 personer anmält sitt intresse, så 
platser finns alltså kvar. 
Styrelsen har beslutat att vi subvent-
ionerar barn och ungdomar som är 
medlemmar i AOK upp till och med 20 
år med 500 kr så dessa betalar således 
500 kr för boendet. Vuxna betalar 
1000:-/ bädd. 
Vi har även väldigt generösa tider så 
det går att komma upp redan fredag 22  
och vara kvar till söndagen den 31 juli. 
Det går givetvis att anmäla sig även om 
man inte ska springa utan bara vara 
med som supporter.  
Anmälan som kommentar på hemsidan 
eller till Hansi 073-445 15 54 

Hasse Watter  
har hastigt lämnat oss. Fullt aktiv in i det sista. 
Hasse skulle fylla 88 år till sommaren. För många 
av de nyare i klubben har Hasse varit någon som 
badat bastu på torsdagarna för oss som varit med 
länge något mycket mera. 
Den aktiva orienteringskarriären ligger långt till-
baka i tiden. Istället är det andra saker man genast 
tänker på. 

 
TRIM-orientering Då TRIM-
orientering (nuvarande Na-
turpasset) startade kring 
1970 blev det genast Hasses 
skötebarn. Under många år 
var han den givne Mr Trimo-
rientering. 
 

Karnevalsloppet och 
andra arrangemang 
Här har Hasse genom åren 
gjort oerhörda insatser. En 

lågmäld händig praktiker. Där är det bara under de 
allra senaste åren han tonat ner lite av rollen. Han 
kanske t o m "pensionerade sig" från grovarbete vd 
85 års ålder!  
 

Naturvännen/ornitologen Naturintresset har 
varit stort genom åren. Nästa gång du kommer till 
Tråbacken ska du se dig omkring. Fågelholkar i så 
gott som varje träd. Där har han också haft nytta 
av händighet och färdighet i träslöjd. Många AOK-
are har alster av Hasse, t ex smyckesskrin i ene.  
Hasse och andra har också gjort stora insatser åt bl 
a Mats Forslund med såväl inventeringar av fåglar 
som räddningsaktioner åt skadade fåglar. 
 

Trädgårdsintresset Innan ombyggnaden av Trå-
backen 2003 skötte Hasse blommorna framför hela 
motionsanläggningen.  
 

Ombyggnaden av Tråbacken Nästa gång du går 
in i motionsanläggningen ska du stanna till innanför 
dörren och stilla dig en sekund. 
Då den stora ombyggnationen gjordes hade Hasse 
en oerhörd betydelse. Vi hade gemensamma ar-
betskvällar på tisdagar och vissa helger då arbetet 
fördes framåt. Anders och Elisabeth Johansson 
hade flyttat till Mora, men Anders jobbade fortfa-
rande kvar i veckorna. Det innebar att alla vardag-
kvällar i veckan jobbade Hasse och Anders sida vid 
sida med byggnationen. Två praktiker som också 
jobbade bra tillsammans gjorde en otrolig insats, 
som vi alltid ska komma ihåg! 
 

Bilen vid tallen Om man kommit upp till Tråback-
en någon dag på senare år har en vanlig syn varit 
den silvriga bilen vid tallen. Ett tydligt tecken på att 
Hasse med fru Karin varit ute och gått det dagliga 
passet mot Djäknehyttan, men också ett tecken på 
att fåglarna fått sin omvårdnad.  
 

Hasse den omtänksamme För några år sedan 
avled klubbens nestor Harry Quist i en ålder av 
över 90 år. De sista åren hämtade Hasse troget 
den mycket synsvage Harry till torsdagens viktiga 
bastubad. 
Hasse gladdes mycket över klubbens ungdomar 
och deras framgångar. Med pigga intresserade 
ögon hörde han sig för.  
 

Hasses minne kommer att leva länge i Avesta ori-
enteringsklubb där han oftast hade en tillbakadra-
gen framtoning. 
 

Våra tankar går till Karin och barnen Roger, Ann-
Christin och Kenth (alla tre "gamla" AOK:are). 

 

Thomas Nyberg 

Jonas Ekeberg, 
stålman som nylig-
en genomförde 
Nordenskiöldslop-
pet över 20 mil 
skidor. Med på 
turen fanns också 
Lalla Dickfors. 
Vilka stålmän! 

Fika i klubbstugan 
Vi kör vidare med dessa, åtminstone 
april ut. Torsdagar 19-20 är det fram-
dukat i klubbstugan. 
 
Städning 
Vi har blivit bortskämda av att Anders 
Andersson jobbar i Tråbacken. Han har 
nyligen varit sjukskriven (hoppas han 
är tillbaka idag) och ibland har då städ-
ningen blivit eftersatt, därför har vi 
gjort ett städschema enligt nedan. Ni 
som är uppsatta kan väl ha lite koll hur 
det ser ut och ifall Anders ej är på plats 
 
21 apr Solweig Palm och Folke Björkman 
28 apr Susanne och Leif Markfjärd 
5 maj Anna och Tom Hansen 
12 maj Malin och Johan Wanner 
19 maj Birgitta och Per Westman 
26 maj Eva Lindström och Erik Johansson 
2 jun Marina och Lalla Dickfors 
9 jun Yvette Eriksson och Marcus Johnsson 
16 jun Elisabeth Assarsson och Hansi Kraus 
23 jun Aino Leijon och Robin Olsson 
30 jun Maria Strömberg och Thomas Nyberg 
I skrivande stund är precis Anders tillbaka, men ni på 
listan kan väl bevaka att städning sker ifall något 
oförutsett händer. 

Städdag 18 juni 
Lördag 18 juni kommer vi 
att ha lite städ o fixardag i 
Tråbacken. Nr 1 är stor-
städning av klubbstugan 
men förhoppningsvis blir vi 
så pass många att vi kan 
fixa med både det ena och 
det andra. Fika kommer att 
finnas. 

DOF-läger för ungdomar 
Helgen 11-12 juni arrangeras årets DOF-
läger av Dalaporten, alltså nära för oss. Alla 
barn o ungdomar bör boka den helgen. Ung-
domsgruppen har mer info. 

Vi behöver... 
verkligen fler klass-sponsorer till Kar-
nevalsloppet. Vore snällt om just du 
kan fråga något företag. 1000:- kostar 
det och förutom att man gör en fantas-
tisk insats för idrottslivet så får de 
springa utan kostnad, dessutom får de 
synas på olika vis. Mer info kan du få 
av Stefan. stefan@avestadigitaltv.se  

Det är nu….. 
också av högsta vikt att inbjudningar-
na till Karnevalsloppet sprids. Dela ut i 
butiker, arbetsplatser och sätt upp 
affischer! Kan någon affischera mot-
ionsspår, motionsrundor. Det är nu det 
gäller! Material finns i Tråbacken. 

Bli medlem 
Har du inte redan betalat in medlems-
avgiften så är det hög tid. 
0-20 år och över 65  125:- 
21-64 år   250:- 
Make, maka eller sambo 125:- 
Maximal familjeavgift (boende på 
samma adress och barnen under 21 år) 
500:- 
 
Tävlingsavgift 
Alla över 21 år kan erlägga en frivillig 
tävlingsavgift på 400:-. Då står klubben 
för startavgiften för tävlingen, normalt 
ca 120:- (För löptävlingar får man till-
baka max 120:- tävling efter säsongen) 
 
AOK-kalender 
För att täcka produktionen av den blir 
vi glada för en frivillig avgift på 60:- per 
kalender. 
 
Bankgiro 5235-2424 

Lyckad OL-kurs pågår! 
Vi har en fantastisk nybörjarkurs på 
gång. Tre träffar genomförda, fortsätt-
ning nästa måndag. Många mindre 
barn, flera barn i 10-12 årsåldern, 
härliga föräldrar och många intresse-
rade vuxna. Nästa vecka behöver vi 
vara flera medhjälpare för att det 
ska bli så bra som möjligt. Det 
finns uppgifter som alla klarar av! 
 

Härligt att få 
avsluta med en 

gofika.  
Aldrig försent att 

komma med, 
varje måndag 

18.00! 

Julia vann 
 dubbelsilver 

I vinter har Julia kört 
en del skidorientering 
och på ungdoms SM i 
Älvsbyn lyckades hon 
bärga silvermedaljer 
både vid sprint och 
lång. Bra gjort, grattis! 

Nästa klubbresa? 
Går den till Bornholm sista helgen i 
oktober? Det är Anna-Karin som kom-
mit med idén. Deltagande i Höst open. 
Finns andra önskemål och idéer?  

Tjeckiskt besök 
8-13 maj kommer ett gäng tjeckiska oriente-
rare att bo och träna i Tråbacken. Vår verk-
samhet störs inte mer än att de sover i akti-
vitetsrummet 


