
Intensiv vår 
Efter en intensiv och fantastisk vår tar vi nu en rejäl 
paus. Måndagen den 15 augusti kör vi igång igen. 
Det innebär inte att ni ska ligga på latsidan under 
tiden. Här i brevet hittar du massor av aktiviteter. 
Som sagt har det varit en fantastisk vår. Barn/
ungdomar, föräldrar och ledare ska samtliga ha en 
stor eloge! 

Helgtävlingar 
De nationella tävlingarna som vi numera gärna kal-
lar helgtävlingar är något som vi verkligen vill jobba 
för att få många att vara med på. 
Då Dalaportens OL (den andra orienteringsklubben i 
Avesta) arrangerade tävlingar i Västanberg i början 
av maj lyckades vi riktigt bra. 
Många, både vuxna och barn/ungdomar var med för 
första gången. Det verkade också som att alla fick 
bra upplevelser! 

Mohedslägret 
Mohedslägret med tre tävlingar och bra gemenskap i 
stugbyn blev en riktig hit. Flera nya familjer var med 
och kom in bra i gänget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOK:s 3-dagars 
Vi körde den 53:e upplagan av AOK:s 3-dagars. Där 
visade det sig att våra ungdomar skötte sig förträff-
ligt. Totalt var det ca 50 AOK-ungdomar med. Dess-
utom var det flera vuxna nybörjare som tog chansen 
att vara med. 

Sälenlägret 30/6-3/7 
Sälenlägret blir en riktig höjdare. Där finns mycket 
att göra förutom orienterandet. Läs mer på 
www.avestaok.se 

Junistafetten 19 juni 
Junistafetten är en rolig tävling som verkligen alla 
kan vara med på. Vi kör den på söndag. Hoppas Du/
Ni vill vara med. Läs mer på www.avestaok.se 

Hedemoras klubbserie 
Hedemoras klubbserie är lite lik vårt 3-dagars men 
även för vuxna. Dagarna är 15 och 22 juni. Skynda 
med anmälan! 

NOK:s 3-dagars 
20,21 och 22 juni arrangerar Norbergs OK 3-dagars 
för alla. Mycket bra träningar. 

Hittaut 
Missa inte Hittaut. En otroligt bra träningsform för 
hela familjen. Du/Ni kommer att lära er massor! 
Kartor finns bl a i Tråbacken. 

Vid anmälan till täv-
lingar 
När du ska anmäla dig till tävlingar eller titta på re-
sultat. Gå in under fliken ”Klubbresultat” högt upp 
på vår webbsida. Sedan kan du söka dig vidare. Om 
du behöver inloggningskod för anmälan hör du av 
dig till t ex Thomas eller Hansi. 
Var aldrig rädd at fråga om hjälp! 

Avgift 
Vi har ju ingen ”riktig” kursavgift utan med denna 
avgift blir du/ni medlemmar för hela året. Glöm inte 
att betala medlemsavgiften. För ditt eller dina barn 
eller gärna hela familjen.. Barn/ungdom t o m 20 år 
125:-, Vuxna 250:-, Familj 500:-. 

www.avestaok.se 
Vår aktiva webbsida. Ta för vana att gå in där och få 
reda på vad som är på gång i klubben. 
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