
Av Stefan Nyberg 28 februari 2023 

Inomhus-OL  
måndagar 
från 6 mars 
 

5 måndagar är bokade i 
Skogsbo gympasal 18-19, 
alltså lite kortare tid än an-
nars. På den tiden ska gre-
jerna både hinna plockas 
fram och plocka undan. 
Planerna är ungefär som 
tidigare, halva delen lek och 
andra delen orientering. 

Avesta Propagandan 19-20 augusti 
 

Just nu pågår förberedelser för att kunna köra tävling-
arna vid Näcktjärn. Området blir delvis detsamma som 
2022 och Erik håller på och reviderar åt Näck-
tjärnshållet. Ola kommer att hålla i banläggningen, 
själv eller med hjälp. Den tekniska biten (Sportident 
mm) ansvarar Lars för där jag tror Robin blir med på 
ett hörn. Själv försöker jag hålla ihop det hela, kalla 
till möten och ordna funtionärer. 
 

Boka helgen i din kalender tack! 

AOK-kalendern är klar 
Årets AOK-kalender är precis klar 
och kan hämtas i Tråbacken från 
och med 2 mars 
 

Film om Bertil Norman 
Torsdag 16 mars 19:30 
 

16 mars 19:30 kommer det att bli 
filmvisning i Tråbacken. Det är 
Stina Ryman från Grycksbo som 
gjort en film om legendaren Bertil 
Norman Hedemora.  
Stina och Göran kommer också att 
berätta om ett speciellt björnmöte 
samt visa lite bilder från olika re-
sor. 
Alltså chans till en mycket trevlig 
kväll i Tråbacken! 

Kalendern är klar 
 

Årets AOK-kalender är precis klar och från och med 
torsdag 2 mars kommer den att finnas i Tråbacken. Vi 
är väldigt tacksamma om alla kan hämta sitt ex och 
gärna ta med till sina grannar och bekanta. Då portot 
är kostsamt vill vi skicka så få som möjligt. Stort tack 
till Thomas och Aino som sytt ihop den. 
 

Bergvärme på väg 
För att klara våra elkostnader har vi beslutat om berg-
värme. Vi har sökt bidrag hos RF-Sisu och fått det be-
viljat till 50%. Vi har tagit in ett par offerter och i da-
garna har vi precis tackat ja till Engstedts Rör som ska 
utföra jobbet. 
 

Registerutdrag från brottsregistret 
Alla som arbetar med barn och ungdomar behöver an-
söka om nytt utdrag från brottsregistret, knappa in dig 
på polisen.se så får du det hemskickat inom några da-
gar. Visa sedan för Anna-Karin eller någon annan i sty-
relsen. 
 

Årsmötet hölls nyligen 
Ny i styrelsen är Per Svensson. Per kom in på oriente-
ringen via Hittaut och kom till klubben i höstas, kom 
snabbt med i 25-mannalaget och är nu en hängiven 
nattlöpare på tisdagarna. Varmt välkommen Per. 
För övrigt kan sägas att ekonomin är stabil och att året 
budgeterats till ett kraftigt underskott då bergvärme 
ska installeras. Vill du veta mer i detalj finns uppgifter-
na på anslagstavlan. 
 

Medlemsavgiften är oförändrad 
250:- för 21-64 år. 125:- för upp tom 20 år, äldre än 
65 samt make, maka, sambo. 500:- för hela familjen 
på samma adress. Tävlingsavgiften 500:- 
Betalas till bg 5235-2424 eller swish 1231961531  

Fixarförmiddag första torsdagen varje 
månad, med start 2 mars 9:00 
 

Vi har svårt att hinna med att 
sköta vår fina anläggning på 
våra få fixardagar under året. 
Därför testar vi nu detta. 
Alltså första torsdagen varje 
månad (med undantag för april 
och påsken) träffas de som har 
möjlighet för att fixa med div 
sysslor. Det är fritt fram för 
alla att skriva upp saker som 
bör åtgärdas.  
 
Klubben bjuder på lunch 
Start 9:00 och vi kör till ca 
12:30 och då avslutar vi med 
lunch som klubben står för. Välkommen! 
 
Första torsdagen 
blir lite speciell då damernas VM-stafett startar 12:30, 
antingen slutar vi tidigare eller så käkar vi lunchen 
framför TV:n tillsammans? Första gången ser fokus ut 
att bli en del fix av trasiga bord och stolar. 
 
Vi hoppas förstås att en hel del ska bli gjort under året 
men förhoppningsvis ska det också vara ett trevligt 
tillfälle att träffas, slänga lite käft mm. Hoppas du som 
har möjlighet vill komma och göra ett handtag. 
”Frivilliggruppen” har kommit som förslag på gänget.  
( 
 

Nya styrelsen, Per Westman, Hansi Kraus, Per Svensson, 
Lena Liljefors, Anna-Karin Lövgren, Aino Leijon och Stefan 
Nyberg 



Städning omklädningsdelen 
 
För att hålla snyggt i omklädningsdelen har 
vi som tidigare städansvariga 
 

V9 Anna-Karin och Josefin Cedergren 
V10 Tom Hansen o Leif Markfjärd 
V11 Maria Strömberg och Thomas Nyberg  
V12 Aino Leijon och Hansi Kraus 
V13 Lena Liljefors och Hans Käck 
V14 Titti Rudh och Lennart Lundgren 
V15 Yvonne Eklund och Magnus Gunnarsson 
V16 Ritva Kärkkäinen och Stefan Nyberg 
V17 Marlene och Jonas Engström  

Knattelopp!? 
Efter ett par års uppehåll med Karnevalsloppet hade vi ifjol 
diskussioner om hur vi skulle göra. Vi bestämde och körde 
ett enklare Knattelopp. Tycker det fungerade bra men vi 
hade en väldig otur med störtskuren som kom precis innan 
start. 
 
Hur gör vi nu? 
Vi har varken diskuterat eller bestämt något över årets ev 
lopp. Min personliga åsikt är att om vi ska köra blir det på 
ungefär samma sätt. Tror det är svårt att göra någon större 
ekonomisk avans på ett knattelopp, för mig handlar det 
mest om lite goodwill mot kommunen och medborgarna
(kommunen ställer upp med 50 tusen till Hittaut) 
 
Vem kan och vill ta tag i det? 
Förra året gjorde vi det enkelt och det var enkelt att få ihop 
funktionärer den korta stund det behövdes. Men jag kan inte 
driva allt så någon annan behöver kliva fram och leda det 
hela.  
För att komma vidare i frågan behöver vi diskutera 
och bestämma hur vi gör, förslagsvis i samband med 
ett torsdagsfikat, återkommer om när. Kan du tänka 
dig att ta någon roll i detta? Kontakta Stefan! 

Torsdagsfika mellan 18:30-19:30 
 
Du som är ansvarig kommer till ca 17.30 för att hinna 
förbereda och duka fram och fyller sedan på löpande om 
något tar slut. Sedan plockar du bort allt, torkar borden, 
dammsuger och torkar golvet. Har du förhinder byt gärna 
med någon annan. 
 
2 mars Maria Strömberg 
9 mars Titti Rudh 
16 mars Stefan Glad 
23 mars Solveig Palm 
 
INKÖPSLISTA TORSDAGSFIKA 
Kika först i frys och kylskåp vad som finns kvar från före-
gående vecka. 
Hårt bröd, Mjukt bröd, Smör, Ost, Tomat, Gurka 
Leverpastej, Smörgåsgurka, (Paprika), (Skinka),  
(Ägg), Kaffe, Te, Saft, Socker, Mjölk 
 
Färdigt till ca 18,30 Frys in överblivet bröd 
Plocka undan, diska och städa. Lägg tillbaka nyckeln 

Klubbkläder 
Klubbkläderna är nu beställda och kommer att dyka upp 
någon gång under vårsäsongen. Svarta byxor som be-
ställts kan hämtas redan nu i Tråbacken. 
 
Tidigare har Bagheera hållit lager åt oss 
men nytt nu är att vi har alla kläder i Trå-
backen. Ett visst lager kommer att finnas. 
Just nu finns också en del från Bagheeras 
lager till utförsäljning i Tråbacken. 
 
Begagnade kläder 
Många barn växer fort och kläderna blir 
för små långt innan de är utslitna. Därför 
finns också en del begagnade kläder till försäljning. Hela 
och rena kläder kan lämnas i Tråbacken, vill du ha betalt 
för plaggen så sätter du en lapp med pris och swishnr på 
det. 
 
Kläder på webben 
Byxor vi använder hör till Bagheeras standard sortiment, 
dessa och en del andra produkter kommer du att kunna 
beställa till specialpris direkt från Bagheeras webshop. Vi 
återkommer med inloggningsuppgifter när det är klart. 

Arbete med spåren 
Arbetet har legat nere en period men när 
våren kommer tillbaka måste vi försöka 
göra klar märkningen. Nästa steg är att 
märka klart 15-spåret med gröna marke-
ringar, brickor och skruv finns i entren. 
 

HLR kurs genomförd 
För några veckor sedan var vi  
9 personer som fick besök för 
att köra HLR-utbildning. Tror 
alla hade gått liknande kurs 
tidigare men alltid bra att 
fräscha upp sina kunskaper. 
 

Här är det Per Westman 
som ger första hjälpen 

Lyckat Grönklittsläger 
 

I år blev vandrarhemmet helt fullt vilket verkligen är kul. 
Flertalet åkte längdskidor men det var flera som även höll 
till i slalombacken och några besökte även Orsasjön för 
en skridskotur. Allt bra ordnat och ett underbart skidvä-
der, det enda att klaga över är för höga spåravgifter! 
Tack till Birgitta och Per som fixade och redan nu är 
vandrarhemmet bokat för 2024. 

 
 
 
 

 

Till vänster är det Susie F som forsar nerför pisten 
och till höger glider Ritva fram på Böllingmyren. 

Festivalen kommer att bli 26-28 maj 

Ommöblering i klubbstugan!? 
 

Maria har kommit över både stolar och en del bord. I sam-
band med det kom tanken att göra om bortre delen av 
klubbstugan till lite av 
”mötesrum”. Slänga ut 
soffan och soffbordet och 
istället sätta dit ett större 
bord med 6-8 stolar. 
Känns också som det finns 
mycket som kan kastas 
från bokhyllan och skåpen 
där och kanske även er-
sätta dessa med något an-
nat?  
Vad tycker du, är det en 
bra idé? Kom gärna med 
förslag! 

Så skulle det kunna se ut!? 


