
DM 

Helgens DM vid Lillsjön lockade 583 deltagare till medel-
distansen och i stafetten som var för både Dalarna och       
Västmanland startade 138 lag. Avesta OK hade 13 startade 
ungdomar på medeldistansen där Tindra knep en fjärdeplats. 
På söndag hade vi ett lag i D16 bestående av My, Anja och 
Liv. En bra insats av tjejerna där Anja och Liv vanligtvis 
springer D14. Tack till alla deltagare och funktionärer! 

Månadens AOK:are 

Mattias Johansson är 50 år och kommer 
från Luleå. Efter en tid i Skåne har han 
flyttat tillbaka till Avesta. När Mattias var 
liten ville han bli linjemontör men numera 
jobbar han som energi– och klimat-
rådgivare på kommunen. Han vill gärna 
åka till Kiruna och krama barnbarnet 
Zacke, drömmer om att bli bäst i världen 
på dragspel och har en gång i tiden blivit 
fyra i skol-SM i spjut. 
 
 
Började orientera när jag var  8-9  år. 
Har deltagit i  3-4  O-ringen. 
Klubbar jag representerat i orientering: Avesta OK,  
OK Renen, Andrarums IF 
Bästa orienteringsminne: En kall öl i vedbastun efter 
Jukola 2010. 
Sämsta orienteringsminne: När jag var helt ensam i 
skogen under nästan en halvtimme vid samma tävling. 
 

Fem snabba: 

Medeldistans  ☐  eller (ultra)långdistans  ☑   

1:10000  ☐  eller 1:7500  ☑   

25manna  ☑ eller Tiomila ☐   

Dagorientering  ☑  eller nattorientering  ☐  

Tumkompass  ☑  eller planka  ☐    

I sommar har Gudrun med 
assistans av Robin och Viktor 
gjort ett bra jobb med att röja 
i spåren vid Tråbacken. 

Av: Aino Leijon 

3-dagars 

Vi hoppas att så många som möjligt av klubbens ungdomar är 
med på årets 3-dagars 4, 6 o 11 september. Alla upp t o m 16 
kan vara med. Det finns även öppna banor för orienterings-
sugna vuxna. Kontakta Thomas Nyberg om du behöver hjälp 
att anmäla dig: thomas.nyberg@avesta.se eller 0226-586 48 

Septembercupen—AOK:s slump-KM 
2018 

De 9 bästa per etapp får extra poäng. 10 p till vinneraren 9 p 
till 2:an osv, avslutningsvis får alla som fullföljt 1 p. Resultat i 
de åtta bästa etapperna räknas. Man måste fullfölja loppet för 
att få poäng. Den som samlar flest poäng är vinnare! 

September 

1 Hedströmmen   2-3 samt spurt 

2 Hedströmmen   3-4 samt 1 sek per år 

4 AOK:s 3-dagars etapp 1 Spurt (endast ungdomar 
     räknas) 

6 AOK:s 3-dagars etapp 2 3-4 samt spurt (endast  
    ungdomar räknas) 

8 Öppna Falumästerskapet 4-5 

9 Vandrarringen Västerås  5-6 samt spurt 

11 AOK:s 3-dagars etapp 3 4-5 samt spurt (endast  
    ungdomar räknas) 

15 Norberg   Spurt samt 1 sek per år 

16 Fagersta   Näst sista till sista 

22 Smedjebacken, DM-lång 3-4 samt 2 sek per år 

23 Smedjebacken   3-4 

29 Vansbro   Näst sista till sista 

30 Vansbro   Spurt 

 
Prisutdelning torsdag 4 oktober i Tråbacken. Pris till alla      
närvarande! 

1. Full fart i stafettstarten. 
2. Liv laddar inför start. 
3. Banläggaren Ola. 
4. Anja stämplar i mål. 
5. Lena håller ställningen i starten. 
6. Tindra och kompisen Fanny värmer upp        
    inför en öppen bana på söndagen. 
7. Speaker-Thomas intervjuar sistasträcks-       
    löparen i segrande HD12-lag i  
    Västmanland. 
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Städning Tråbacken 

V 39 Lisbeth E o Peter S 
V 40 Aino L o Östen E 
V 41 Lena L o Hans K 
V 42 Anna H o Tom H 
V 43 Tindra J o Ola J 
V 44 Titti R o Lennart L 
V 45 Berit S o Stig-Olof S 
V 46 Malin W o Hansi K 
V 47 Birgitta W 0 Per W 
V 48 Emil K o Viktor L 
V 49 Helena L o Magnus Lu 
V 50 Fredrik B o Magnus Li 
V 51 Annika G o Leif M 
V 52 Lennart E o Olle Ö 
 
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. 

25manna 
 
Årets 25manna går av stapeln lördag 
6 oktober på Järvafältet.                
Förhoppningen är att få ihop 2 lag. 
Anmäl dig på hemsidan eller           
facebook om du är intresserad. 

Rapport från Riga 
 
I början av augusti åkte 39 personer 
varav 23 AOK:are till Riga för några 
dagars orientering och turistande. Vi 
kom till Riga en söndag förmiddag 
och åkte direkt till andra etappen av 
Latvia O-week. Eftersom vi kom sent 
var det öppna banor som gällde 
denna första etapp för oss. En rolig 
etapp med banor som delvis gick på 
sanddynerna vid havet. Efter etappen 
bar det direkt av till centrala Riga för 
att heja fram Sverige i VM-
sprintstafetten. Mycket glädjande att 
det blev guld! Nästa dag fick vi en 
guidning i Gamla stan innan vi fick 
utforska Riga på egen hand. Under 
veckan deltog vi i fyra av sex etapper 
i varierande terräng, besökte bad-
orten Jurmala, utforskade grottor, 
åkte linbana och tittade på slott i 
Sigulda och hejade lite mer på VM-
svenskarna. Som vanligt en toppen-
resa! 

Kommande bussresor  
 
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-
alternativ ordnas för de som vill ha  
2-bädds. I dagsläget 25 anmälda.  
 

Vart åker vi nästa gång? 
Ryssland? Norge? Nordkalotten?  
Baltikum Vad tycker du? Kontakta 
gärna Steffe om du har förslag och 
idéer. 
 
Resorna: Är helt i privat regi utan 
ekonomisk vinning. Planering sker i    
samråd 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. 

T.v. En härlig eftermiddag på stranden i Jurmala! 

O-ringen 

Avesta OK hade 30 deltagare på årets           
O-ringen på Höga kusten som bjöd på flera 
jobbiga etapper med tuff terräng. Mest fram-
stående blev Ola Jernström som vann klassen 
Svår 5,0, Lennart Vessberg 5:a (H70 Motion), 
Stefan Nyberg 6:a (H55) och Fredrik Borg-
ström 6:a (H40 Motion). Bland ungdomarna 
lyckades Klara Söderlund bäst med en 23:e 
plats i D16 Kort. 

Ragnar Mellbin i samspråk med Lars  
Lundén och Anna-Karin Lövgren efter sin 
första etapp i O-ringen. 

1. Elisabeth hejar på svenskarna i VM-stafetten.  
2. Stefan och Peter utforskar grottor i Sigulda.  
3. Klara och Liv värmer upp inför sprinten? 

Långbord på campingen. 

Träningar i höst 

Till slutet av september är det barn– och   
ungdomsträningar på måndagar samt       
onsdagar alt. torsdagar. Vi samlas tränings-
klädda i Tråbacken kl. 18.00 och åker       
tillsammans ut i terrängen med ledare och 
uppföljare. Vuxna som inte är uppföljare får 
gärna ta del av träningarna på egen hand. När 
det börjar bli mörkt fortsätter vi med natt-
orienteringar och löpträningar på torsdagar. 
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