
3-dagars 

En nyhet för i år är att 3-dagars kommer att arrangeras i juni 
istället för i höst. Detta bl.a. för att våra nybörjare ska få en 
chans att prova på att tävla efter avslutad nybörjarkurs och 
för att ha ljusare kvällar. 

Av: Aino Leijon 

Nybörjarkurs och intensivkurs 

Den 8 april kl. 18 börjar årets nybörjarkurs. Nytt för i år är att 
vi även siktar på en yngre grupp från ca 6 år och nedåt med 
fokus på skogslek. Vi hoppas att du kan vara medhjälpare! 

Intensivkurs för vuxna kommer att hållas 12-14 april. 

Sponsring 

Inom kort kommer du som handlar på Ica Kvantum i Avesta 
och har Ica-kort ha möjlighet att stötta föreningen lite extra. 
Genom att handla i butiken får föreningen 1 % bonus på alla 
köp. Det fungerar genom att man scannar en tagg som är 
kopplad till föreningen. Taggen får man av Solweig som finns i 
Tråbacken de flesta torsdagar.  
 
Ni som handlar via nätet, lär er ta omvägen via Sponsorhuset 
på vår hemsida. Via Sponsorhuset kan du handla i över 600 
nätbutiker och samtidigt stödja Avesta OK. I dagsläget är det 
bara 3-4 personer som gör sig besväret men vi kan säkert bli 
fler!  

 
 

Upptaktsträff 

Den 4 april är det upptaktsträff för ungdomarna. Håll utkik på 
hemsidan för mer information. 

Klicka på denna symbol i 
högerkanten på hemsidan 
och följ instruktionerna. 

Säsongen på Bredmossen 
blev tyvärr kort men spåren 
utnyttjades en del under den 
korta tid som gavs. Här Steffe 
och Anna-Karin en torsdag-
kväll i januari. 

Karnevalsloppet 
 
Karnevalsloppet kommer att arrangeras klämdagen fredag 31 
maj. Det är klubbens största inkomstkälla och självklart  
hoppas vi att alla medlemmar vill hjälpa oss med  
arrangemanget. Näste möte är 18 mars. Nytt får i år är att vi 
skippar ”långa banan” och enbart kör ett varv på 5 km  
förutom Promenaden, Ungdomsloppet och Knatteloppet. 

Medlems– och tävlingsavgift 
 
 
På årsmötet bestämdes det att medlemsavgiften ska vara oförändrad och att tävlingsavgiften ska höjas med 100 kronor. 
 
Medlemsavgift 2019 
0-20 år   125 :- 
21-64 år   250 :- 
65– år    125 :- 
Make, maka eller sambo 125 :- 
Familjeavgift    500 :- 
(boende på samma adress och barnen under 21 år)   
 
Avgiften sätts in på bankgiro 5235-2424 tillsammans med namn, adress och födelseuppgifter (alla tio siffor krävs i 
RF:s medlemsregister) samt e-post. Får alla uppgifter inte plats går det bra att skicka uppgifterna till hansi.kraus@telia.com 
 
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 30 april. 
 
 
Tävlingsavgift 2019 
Alla över 21 år kan erlägga en frivillig tävlingsavgift på 500 :-. Då står klubben för startavgiften för tävlingarna. Eventuell  
efteranmälansavgift betalas av den aktive själv. Löser du inte tävlingsavgift så betalar du deltagandet själv i de tävlingar du 
ställer upp i. Vuxna som är anmälda men ej kommer till start får själv erlägga startavgiften för den aktuella tävlingen.  
O-ringen och utlandstävlingar omfattas inte av tävlingsavgiften.  



Sportlovsgrillning 
 
Under sportlovet bjöd Jonas Ekeberg 
på korv i Tråbacken till alla sportlovs-
firare. Då värmen gjort att spåren till 
Bredmossen töat bort blev det istället 
skidåkning på åkerspåret.  

Månadens AOK:are 

Lars Lundén är 54 år och kommer från Avesta. Han bor i 
utkanten av Avesta i Tillfället där han ägnar mycket tid i 
sin praktfulla trädgård där han vårdar sin fina växt-
samling. Lars är en eldsjäl som under höst och vinter 
ordnar uppskattade träningar på Långheden som lockar 
både klubbkamrater och träningssugna från närliggande 
klubbar. Han är dessutom en viktig pelare när det  
vankas tävlingar där han bruka agera både banläggare 
och systemansvarig. Han drömmer om att resa  
obehindrat och skulle gärna åka till Virungabergen i 
Rwanda för att besöka bergsgorillorna. 
 
Började orientera när jag var  11  år. 
Har deltagit i  8  O-ringen. 
Klubbar jag representerat i orientering: Avesta OK 
Bästa orienteringsminne: O-ringen i Skåne. 
Sämsta orienteringsminne: När jag slet av häl-
senan i Arboga. 
 

Fem snabba: 

Medeldistans  ☑  eller långdistans    ☐ 

1:10000  ☐   eller 1:7500   ☑ 

25manna  ☐ eller Tiomila ☑    

Dagorientering  ☐  eller nattorientering  ☑  

Tumkompass  ☐  eller planka  ☑    

Träningar i vår 

Måndagar: Nybörjarkurs och  
träning för ungdomar upp t.o.m gul 
nivå. 
 
 
Tisdagar: Lars träningar på Lång-
heden tills det blir ljust. Motions-
orienteringar från 9 april. Gemensam 
löpning från Tråbacken kl. 18.00.  
 
 
Torsdagar: Ungdomsträning från 
4 april. Även för vuxna. Gemensam 
löpning från Tråbacken kl. 18.00.  
 
 
Prova gymmet! 
För den som vill 
träna inomhus har vi 
flera bra maskiner 
och fria vikter.  
Förslag på övningar 
finns i en pärm i 
skåpet. 
 

O-ringen 
 
Glöm inte att anmäla dig till  
O-ringen! Nästa anmälningsstopp är 
1 april. 

Städning Tråbacken 

V 11 Anna E o Svetlana N 
V 12 Lisbeth E o Peter S 
V 13 Aino L o Östen E 
V 14 Lena L o Hans K 
V 15 Anna H o Tom H 
V 16 Tindra J o Ola J 
V 17 Titti R och Lennart L 
V 18 Berit S o Stig-Olof S 
V 19 Malin W o Hansi K 
V 20 Birgitta W o Per W 
V 21 Josefin C o Viktor L 
V 22 Mattias J och Madde J 
V 23 Fredrik B o Magnus Li 
V 24 Magnus G o Leif M 
V 25 Lennart E o Olle Ö 
V 26 Sussie L o Erik J 
V 27 Johan B och My B 
 
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. 

Fika på torsdagarna 

14 mars Ola J o Viktor L 
28 mars Titti R o Lennart L 
4 april Familjen Borgström 
11 april Tarja B o Michael B 
 
Du som är ansvarig, det räcker om du 
kommer ca 18.30. Allt är framdukat. Du 
servar vid fikabordet och fyller på det som 
fattas. Sedan plockar du bort allt, torkar 
borden, dammsuger och torkar golvet. Byt 
gärna med någon annan om du har  
förhinder. 

Kartgenomgång 
 
På torsdagar efter fikat, ca 
19.30, kommer Thomas  m.fl. 
ha kartgenomgång från ca 
orange nivå och uppåt. 

Slovakien 
 
Intresset för Slovakienresan har varit 
stort, 48 personer som vill åka med 
varav 20 AOK:are. Dessutom 8 som 
önskat en plats! Förutom 5 –dagars 
blir det som vanligt en hel del  
turistande. 

T.v. Just nu befinner sig Östen, 
Lisbeth och Peter i Portugal och 
orienterar. Mer än så vet vi tyvärr 
inte men vi hoppas att vi får en 
rapport när de kommit hem. Varför 
inte på en Tråbackstorsdag? 

Kartgenomgång efter en 
träning på Långheden. 
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