
Du använder väl klubbal-
manackan. Där hittar du 
alla möjliga aktiviteter. 

Ungdomarnas vinterbad 
22-23 nov 
 Fredag 22 november är det dags 

för ungdomarnas vinterbad. Efter 
aktiviteter på fredagen sover vi 
över och fortsätter på lördagen. 

 Vi börjar med bowling. Samling 
vid bowlinghallen 16.45 (vi spelar 
17-18.) 
Där är det roligt om föräldrar 
och andra AOK:are är med. 

 Efter bowlingen åker vi till Trå-
backen och äter en festlig mid-
dag. 

 Då vi är mätta och belåtna är 
badtunnan klar att användas 
(glöm inte baddräkt!). 

 Dags för lite lekar och aktiviteter 
innan vi sover i aktivitetsrummet. 

 Då vi vaknar äter vi frukost i 
klubbstugan. 

 Kl 10 kör vi en rolig orienterings-
tävling i närområdet. 
Här vill vi återigen ha föräld-
rar och andra AOK:are med! 
 

 Ingen kostnad. Icke ungdo-
mar betalar sin bowling 
själva. 
 

 Anmäl Dig genom kommentar 
på hemsidan eller till Maria 
073-7038797 (gärna SMS), 
Hansi 073-4451554. 

Poängjakten - pågår till 12 december 
Kommer att pågå fram till 12 december. Prisutdel-
ning på Julfesten 15 december. 

Checkpointlöpningar på 
torsdagar 
 

Häng på nya succén! 
Vi har hakat på Steffes idé om Checkpointlöpning. Det 
handlar om löpning i terrängen med pannlampa! 
Lite mera om Checkpointlöpningen 
Alla kan vara med bara man klarar av att springa i mörk-
ret. Klädseln är naturligtvis efter årstid.  
Hittills är det Hansi Kraus och Fredrik Borgström som 
hållit i det hela, men även andra vuxna har varit med.  
Hör gärna av dig om du vill hjälpa till! 

Vi kör oavsett väder. Klä dig bara varmt. Jättebra 
om föräldrar också hänger med, skaffa bara en 
lampa och kör! 

Pannlampor 
Fredrik Borgström håller på att kolla upp hur vi ska 
kunna köpa billiga och ändamålsenliga pannlampor. 

Missa inte fikat! 
Tråbackstorsdagarna innefattar också det gemensamma 
fikat i klubbstugan. Ta alltså med dig ombyte så att du 
kan vara kvar på fikat. Vissa torsdagar blir det också nå-
got program. Håll ögonen på hemsidan. 

Trots att det är höst/vinter och ingen ori-
enteringssäsong är det en hel del aktivi-
teter på gång. Närmast har vi ungdomar-
nas vinterbad till helgen. Hoppas du vill 
vara med då och på våra andra aktivite-
ter. 

Ungdomsgruppen 
Maria Strömberg 575 89, Thomas Nyberg 586 48, Mag-
nus Daniels 552 32, Johan Wanner 591 69, Hansi Kraus 
519 90, Ola Jernström 551 83. 

Julskyltning 1 december 
På julskyltningssöndagen kommer vi att bemanna 
med lottförsäljning, fiskdamm och tomte. 
Vi hoppas du vill vara med och hjälpa till då. Maj-
Britt har listan där du och din familj kan boka in 
tider. 

Traditionell julfest i Centrumkyrkan 
anordnas den 15/12. Vi får besök av 
Lucia med följe, delar ut priser till 
våra ungdomar, fikar, har lotterier 
och har det allmänt trevligt. Kom du 
också! 


