
Av Stefan Nyberg  7/12  -15 

Hej alla medlemmar! 
Nu var det extremt länge sedan ni fick något infoblad, ska 
försöka bättra mig! Även om de flesta hänger med på hemsi-
dan och andra kommunikationssätt så tror jag ändå att ett 
papper hem på köksbordet är ett bra komplement. Och för 
alla våra passiva medlemmar bör det ju vara ett härligt livs-
tecken, eller har jag fel? 
 
Säsongen 
Året som nu snart är till ända har som vanligt inneburit mas-
sor av aktiviteter. Tävlingar o läger för både ungdomar o 
äldre. Grönklitt, Tjeckien, Sälen, Gotland, Skottland osv. Jag 
tänker inte precisera mer utan hoppas fortsättningsvis få ut 
detta blad mer kontinuerligt. 
 
Våra arrangemang 
I år har vi inte haft någon större tävling utan istället 3 vete-
rantävlingar, skol-DM och 3-dagars. Nästa år  kommer vi att 
köra en nationell tävling vid motorstadion 9 april och en dub-
beltävling på nyritad karta i Olsbenning i augusti. 
Ytterligare ett Karnevalslopp har vi nu genomfört och 2016 
blir det faktiskt vårt 30:e lopp 2016, fredag 3 juni är sökt. 
Ett stort tack till alla er som varit med och genomfört våra 
arrangemang 
 
I höst 
På tisdagarna har Lars Lundén fortsatt kört natträningar med 
stort intresse och på torsdagarna har det varit bra aktivitet i 
Tråbacken, där Thomas o Maria erbjudit både kortare ung-
domsbanor och checkpointlöpningar. En önskan är ju att fler 
kommer till bastun på torsdagarna, har du andra aktiviteter 
så kom gärna o basta o fika - det är alltid roligare om vi är 
många på plats. 
 
Tråbacken 
Anders Andersson jobbar fortfarande kvar och är vår alltiallo 
som gör ett fantastiskt jobb för oss, vi blir otäckt bortskämda 
med städning och annat.  På agendan för dagen står röjning 
o skyltning av spåren. Den ensamma containern ska förvand-
las till valla o vedbod med plats för virke på sidan. En stor 
eloge till Anders och det finns inget som hindrar att intresse-
rade gör honom sällskap nån timme ibland, häng med på 
spårmärkning eller annat. Just nu skulle vi behöva hjälp av 
någon som kan kapa upp et hål i containern 
med vinkelslip eller tigersåg, kanske kan 
du? 

Grönklitt  21-24 januari, OBS –datumet 
 

Tiden ramlar fram och snart är det vinter och då även vårt 
traditionella Grönklittsläger. Torsdag till söndag bor vi i vand-
rarhemmet där var och en sköter sig som den önskar, åt-
minstone vad gäller skidåkning och mathållning. 

 

Klubben subventionerar lägret med 10000:- och då blir kostna-
den 750:- per bädd. Anmälan sker till Berit 552 90, 070-694 
47 48. Betalning sker i samband med anmälan. Fortfarande 
finns 2 st 2-bädds rum och 1 4-bädds rum ledigt och betalning-
en ska vara gjord snarast efter anmälan. 

Jul o luciafest söndag 
13 december 15.00 
Inledningsvis kommer ungdomarna att bjuda 
på en luciatablå (sångträning från kl 14). Se-
dan blir det fika, lotterier samt uppmuntrings-
priser till ungdomarna.  
Även i år kommer vi att hålla till i Tråbacken. 

Herrarnas julbad tisdag 15 december 
Hoppas alla herrar viker denna tisdagkväll för 
et trevligt julbad. Vi motionerar/ tränar, spe-
lar rundpingis?, relaxar lite i bastun och se-
dan knallar vi över till klubbstugan för att 
käka. 
Maten kommer att serveras ca 19.30. Anmä-
lan på hemsidan, lista i Tråbacken eller till 
Stefan på 070-786 50 90. 

Nya kläder? 
En ny jacka är på tapeten och 2 nya 
modeller av OL-tröja (Zip top och Cool 
top) finns också att beställa. Marcus har 
tidigare bjudit in till klädprovning, men 
då leverantören ändrat storlekarna finns 
möjlighet att prova december ut. Kläder-
na kommer från Bagheera och som alltid 
är priserna väldigt fördelaktiga. Håll dig 
uppdaterad på hemsidan eller kontakta 
Marcus med dina frågor 070-932 20 78.  
 

Fika på torsdagar 
19:00-20:00 är fikat framdukat i klubbstugan, ibland är det 
soppa och ibland endast smörgås mm. Vi delar på jobbet och 
har en torsdagkväll var, Maj-Britt dukar fram, du servar, dis-
kar o städar.  Åtminstone april ut kör vi, passar inte ditt da-
tum så byt med någon. Har du funderingar så ring Maj-Britt 
      på 070-464 23 49 
10 dec Anna o Stefan 
17 dec Marina o Lalla 
 7 jan Sven-Arne o Östen         
14 jan Kjell o Göte 
21 jan Tom o Anna 
28 jan Hans o Lena 
 4 febr Aino o Robin  
11  febr Olle, Lennart o Inge 
19 febr Lovisa o Amanda 
25 feb Titti o Lennart 
 3 mars Sussie o Anna-Karin 
 10 mars Ola o Johan B 
17 mars Helena o Magnus 
24 mars Fredrik o Lotta 
31 mars Anna J o Kristin  

Julia, en tjej som 
går från klarhet 
till klarhet. Här 

plåtad  efter bra 
lopp vid DOL:s 
tävling i våras. 

Jul-OL 
söndag 27 dec!? 
 
Troligen kommer det  att 
bli någon form av oriente-
ring söndag 27:e. Hoppas 
alla ni julfirare och hem-
vändare tar chansen och 
besöker Tråbacken. Gissar 
att startskottet sker 11.00 
men håll ögonen på hem-
sidan. 

Trots mörker och höst har det 
varit bra fart på ungdomarna på 
torsdagarna, fotot är dock från 
minilägret nyligen.  



KLUBBRESOR  
I år kom vi iväg på 2 fantastiska bussresor. 
Först till Tjeckien under påsken, en blandad 
skara runt 40 personer. Deltagande i 3-
dagars OL och en del kulturella inslag. 

I augusti drog vi sedan vidare ända till 
Skottland, med buss! Ja, det fungerade bra 
det också. Inledningsvis stannade vi till i 
Amsterdam och fick bl.a bevittna avslutning-
en av pridefestivalen - grymt med folk! 
Båten över till Newcastle och vidare till In-
verness där vi bodde på några enklare vand-
rarhem, ett av dem mycket enkelt! Publik-
tävlingar i samband med VM-tävlingarna, 
ormbunkar, tallhed, fjällkänsla och vildmark 
(saknade hedarna..) 
Kulturinslagen i Skottland blev besök på 
Eileen Donan Castle och ett kortare Whisky-
destilleribesök.  
På hemvägen stannade vi i Edinburgh en 
natt där det pågick en stor festival, en stad 
som verkligen sjöd av liv denna kväll och 
natt, och vi bodde mitt i smeten…..De flesta 
valde att besöka The Military Tattoo, verklig-
en en helt fantastisk upplevelse - inte bara 
trummor och säckpipor utan dans och allt 
möjligt, riktigt bra show! 
På morgonen tuffade vi hemöver och som 
det kändes verkade gruppen mycket nöjda 
med sina upplevelser. 
 
KLUBBRESOR 2016!? 
Påsken ligger i slutet av mars nästa år, och 
jag trodde nog inte på någon tur då. Vi har 
pratat om Polen men de verkar inte ha 
några tävlingar då. Istället hörde fam Lars-
son VSOK av sig och ville göra en repris till 
Tjeckien, för att fler Västeråsare skulle få 
chansen. 
Jag var inte sen att anamma förfrågan och 
nu har vi bestämt att vi kör. Men AOK:are är 
absolut välkomna men skrik till snarast möj-
ligt så inte alla platser ryker åt västmanlän-
ningarna. 
Upplägget är i stort sett som tidigare, 2 nät-
ter på båten, 3 på pensionat i Kokorin och 2 
på vandrarhem i Prag. Priset är ca 3800:- 
för vuxna och ca 3000:- för ungdomar/ 
barn. Utförligare program på hemsidan, eller 
hör av dig så skickar jag ett. 
 

Baltikum 2016? Polen 2017? 
Troligen kör vi en veckoresa till Polen 2017 
och kanske kanske blir det en kortare tur till 
Baltikum 2016, 4-5 dagar. Rekar just nu 
över vad som finns och återkommer så fort 
jag hittat nåt intressant för att kolla hur 
intresset är. 
 
Hör av dig snarast om du är det minsta 
intresserad av någon av resorna, så jag 
vet hur jag ska gå vidare. Just nu är det 
8 AOK:are o 25 VSOK:are intresserade 

Bingolotter 
De till 23 december är nu slut men till 
nyårsaftonens uppesittarkväll finns det 
kvar! 

AOK-löpning 
Det har varit väldigt trögt med 
våra gemensamma löpningar i 
höst. Jag har försökt på tisda-
garna, vi har endast varit några 
enstaka men självklart hoppas 
jag på fler. Konkurrensen är 
hård, dels av våra egna natträ-
ningar och så av gymens löpar-
grupper. Sen inser jag att ti-
dens natur mer har blivit att 
fler hellre ”köper sig fria” än att 
involveras i föreningslivet. En 
tråkig utveckling tycker jag. 
Kan vi ta upp kampen? Vill vi? 
Hur gör vi i så fall? 
 

Tempopassen 
Från 1 april till Lidingöloppet 
har vi kört tempopass där i 
huvudsak Ronny Wedin lett 
passen. Deltagandet har varit 
blandat och Ronny har varit 
ambitiös och ordnat det fantas-
tiskt bra. 
Även här måste jag tycka till då 
jag inte kan förstå att inte fler 
anammar dessa. Ungdomar!! 
Snälla föräldrar och andra, 
pusha dem att vara med - alla 
tävlingsorienterare behöver 
kunna springa! Tempoträning 
är ett enkelt o snabbt sätt att 
förbättra sin kondition! 
 
Startavgift löpare 
För att löpare i föreningen ska ha 
ungefär samma förutsättningar som 
orienterarna så ställer föreningen 
upp med del av startavgiften, i 
dagsläget 110:- / tävling. Gäller för 
ungdomar tom 20 år samt vuxna 
som har löst vår interna tävlingsav-
gift.  Krav är också att man repre-
senterar ”Avesta OK” och använder 
någon av våra föreningskläder. 
Lämna en lista till Titti snarast så 
betalas pengarna tillbaka. 

O-ringen i Sälen 2016 
 
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. Svårt att veta hur 
intresset bl ir  men även icke-
medlemmar får givetvis också boka in 
sig om vi inte fyller upp alla rum. 
 
Då det kommer att bli trångt i köket så 
kommer det bli gemensamma inköp till 
frukost och någon smidig lösning med 
middagarna. Mer om detta senare. Det 
kommer ju inte att vara möjligt att få 
plats med mat för en vecka utan det lär 
göras inköp alt catering under veckan. 
Då det finns många 4-bäddsrum kan 
visst sammanboende 
komma att krävas. Givet-
vis kan man om man vill 
ha ett eget rum även be-
tala för de tomma bäddar-
na i rummet och således 
få ett eget rum. 
Anmälan som kommentar 
på hemsidan eller till 
Hansi 073-445 15 54 

Träningar i vinter 
Tisdagar 18.00 
Vanlig löpträning från Tråback-
en, i huvdsak på vägar.  
Så länge hösten är mild och 
snöfri rullar natt-träningarna 
på. 
Torsdagar 18.00 
Checkpointlöpning. Vi springer 
tillsammans i lugnt tempo, i 
regel 2 längder ca 10 km o ca 5 
km. 95% på stig. En del väljer 
även vanlig löpning på spåret 
eller efter väg.  
Thomas o Maria har också ord-
nat en del sprintbetonade öv-
ningar för de yngre. 
Helgerna 
Stefan E och Ola J har bjudit in 
till en del gemensamma pass 
med ”Avestas anonyma löpare”, 
se hemsidan och haka på. 

I början av året lämnade 
Anneli oss. Hon kämpade 
flera år mot och med sin 
sjukdom, men till slut gav 
krafterna vika. Flera av 
oss förstod nog inte hur 

illa det var ställt då hon hela tiden höll 
skenet uppe.  
En tapper riddare som till slut fick ge 
sig. Tack Anneli för allt du gett oss och 
alla fina minnen vi fått tillsammans 
med dig. Vi saknar dig!   
Vårt djupaste deltagande går också till 
Åke, Erika och Anja.   

47 personer var vi som besökte Skottland i somras, 
här är flertalet samlade vid Eileen Donan Castle. 

Ett ungdomsgäng samlat framför  
Sälsätern vid årets läger. 

Hansi, the 
big boss Det finns massor att  

skriva o berätta om men det får 
räcka så här nu. Jag hoppas 
istället få lite kontinuitet på 
infobladen. Kanske är du sugen 
att göra dem? Eller delar av 
dem?  


