
Av Stefan Nyberg 1/2 och med en hel del text från hemsidan 

AVESTA OK 2009!? 
Hej alla glada. Februaris första dag när jag skriver och vi har fått haft riktigt 
hyfsad skidåkarvinter. Konstsnöspåret verkar bli något man får förlita sig till 
mer och mer. Vi ska vara glada att vi har det så nära, ofta ser man folk från 
Västerås, Uppsala, Stockholm osv. Djupdalsvägen är också ett snösäkert 
skidställe dit många åker för att åka. Sedan en vecka tillbaka har vi också 
gjort spår vid Tråbacken. Spåren på åkrarna är perfekta och elljusspåret 
hade varit perfekt om inte folk hela tiden går i spåret. Skidkulturen verkar 
försvinna och med den verkar folk tycka det är helt legalt att gå i eller intill 
spåret. Trist, trist och jättetrist.  
AOK-kalendern 
Vi har jobbat med innehållet så att det ska stämma så bra som möjligt. Den 
börjar med februari och kommer att tryckas kommande vecka. Det är Tho-
mas som gör jobbet, ett jättejobb. En kalender som är uppskattad har vi 
märkt. Det är dyrt att skicka kalendern, därför vill vi att den i möjligaste 
mån hämtas i Tråbacken. 1 ex till varje medlemshushåll, det kommer att 
finnas några extra som kan köpas för 50:-. 
Årets verksamhet? 
Det är en svår uppgift att få ihop en bra verksamhet. Vi ska naturligtvis se 
till att alla som vill förkovras på bästa vis ska få chansen till det. Vi måste 
arrangera orienteringar för sportens överlevnad och vi måste arrangera an-
nat för att få in pengar till verksamheten. Vi har också en fantastisk sam-
lingsplats som kräver sitt med underhåll, städning, fika osv och ibland vill 
man hitta på ännu fler aktiviteter! 
En balansgång! 
Alla är inte lika engagerade och en del tycker vi gör alldeles för mycket, en 
del tycker man blir uppsatt för olika uppgifter i alldeles för hög grad. Ja, det 
är verkligen en balansgång att hitta rätt. Visst känner vi att i första hand 
april och maj är väl tuffa med nybörjarkurs, ungdomsträningar och Karne-
valsloppet och så vill man kanske orientera lite själv också!  
För att få det lite lättare i vår kommer vi att köra en kortare och enklare ny-
börjarkurs, vi ska försöka få ihop det så man bara behöver vara med på an-
tingen nybörjarkursen eller ungdomsträningarna. 
Vi behöver hjälp! 
För att vi ska kunna ha en så bra verksamhet som möjligt så är vi glada för 
all hjälp vi kan få och det är lättare om fler kan axla de olika uppgifterna. 
Visst behövs ett orienteringskunnande för mycket men det är också mycket 
man kan fixa utan några som helst orienteringskunskaper. 
Lediga uppgifter just nu! 
Styrelsen behöver en sekreterare, skriva protokoll mm 
Karnevalsloppet behöver en sekreterare, skriva o delge protokoll. 
Ungdomsgruppen behöver en som kan ta hand om pappersjobbet, skriva ner 
lite från mötena, göra och distribuera olika flygblad osv. 
Bingolotto, administrera våra lotter. Skicka/ dela ut var 4:e vecka. 
Klubbdag 6 juni, ordna lek o spel mm 
Flaggstafetten, informera och hålla kontakten med kommunen (?) 
Sälenlägret, boka logi, ta emot anmälningar, fördela rum mm 
Tråbacken, finns massor av praktiska saker som ska ordnas. 
Känner du för att ta hand om något av detta så prata gärna med mig Stefan. 
Något som ligger på u-gruppen men som jag tror de uppskattar hjälp med: 
Badresa, boka buss, boka bad, informera. 
Poängjakten, administrera. Halloweenorienteringen 
Daladubeln, logi o resor. Ungdomarnas julbad med övernattning 
Är du sugen att hjälpa oss med något? Prata med Stefan! 
 

Välkommen till ett nytt och roligt AOK-år! 
 

ÅRSMÖTE 
19 februari  
torsdag19.30 
Efter fikat kör vi årsmötet. Års-
möteshandlinagr kommer att 
sättas upp på anslagstavlan i 
omklädningsdelen. 
Alla välkomna. 

ORIENTERINGS-
UTBILDNING 

Även i år kommer vi att köra en ori-
enteringsutbildning. 3 måndagar 
med start 23 mars. Deltagarna 
kommer att delas in i lämpliga grup-
per. Även den helt gröne kan med 
fördel vara med. Kursen är i huvud-
sak tänkt för vuxna men ungdomar 
som känner sig manade kan också 
vara med, från ca 14 år? 
För att kunna skaffa rätt kurs-
material vill vi ha en anmälan. 
Kan ske till Maj-Britt eller på lista i 
Tråbacken. 

BADRESA 
Söndag 15 februari 
Då är alla välkomna att 
hänga med på en bussresa till Bor-
länge. Mer info kommer att finns på 
hemsidan. Anmälan kan ske till Maj-
Britt 52924. 

BARNENS VASALOPP 
Lördag 14 februari 

Då är alla välkomna till Tråbacken 
för ”Barnens Vasalopp”. Banan kom-
mer att sträcka sig över åkrarna, 
man kommer att passera Risberg, 
Evertsberg och alla andra klassiska 
platser. Säkert blir det blåbärssop-
pa/ saft på vägen och vid målet får 
alla diplom och medalj! Det är Inge 
Sundstedt som sett till att vi fått del 
av Vattenfalls fina material med 
nummerlappar, skyltar, diplom och 
medaljer. Starten sker 11.00, skidor 
finns att låna. Då vi ”bara” har 50 
uppsättningar törs vi inte skriva i 
AT, däremot tänker vi bjuda in 
Rembo IK:s barn. 

Tindra, Jonathan och 
Linnea på skidtur vid 
första söndagslunchen. 
Blir de med på Barnens 
Vasalopp? 



Grönklitt 2009 
40 AOK:are var på plats i Grönklitt 15-18 januari. Vi hade jättekul och Frida åkte 
slalom första gången och det gick jättebra. Som ni ser var en del ute i mörkret 
och åkte pulka både i pulkabacken och slalombacken när den hade stängt.  
Lördagkväll blev en riktig spelkväll där flera fick lära sig nya spel bl.a. Skippo.  
After Ski blev det två kvällar för "tjejgänget", för Sussi fick blodad tand och 
ville tillbaks och sjunga karaoke en kväll till och denna kväll med Camilla som 
ni ser på bilden. Första kvällen med Outi som tydligen är van att sjunga kara-
oke. 
Härlig gemenskap och mycket träning och frisk luft blev det!  Sonja Östman 

Frida P, 
Kristof-
fer, Lovi-
sa och 
Frida Ö 
har tagit 
plats på 
madras-
sen. 

Några besökte ”djur-
parken” och där var mötet 
med tigrarna maffigast. Vi 
hade också turen att vara 
med när de fick lite käk. 
Vilken härlig utsikt de 
hade, full koll över vidder-
na. För övrigt var det gott 
om vargar, en järv, en räv och ett lo vi kunde spana in. Alla 
björnarna låg i idé, men nästa år kanske vi får se isbjörnar! 
De håller just nu på och bygger en anläggning för dessa. 

Leif M imponerade i Marcia Longa 
 
Leif Markfjärd gjorde som vanligt ett mycket bra lopp i 
Marcia Longa. 58:e plats och endast 20 min efter vinnaren 
Jerry Ahrlin. Jag tror vi har svårt att förstå vilken fantas-
tisk prestation detta är. Vi kan bara buga! Andra kändisar 
som gjorde det bra: ´27 Gustav Hall, 147 Jan-Olof Löv-
gren och 394 Lalla Dickfors.  

Det gäller att 
ladda ordent-

ligt om man 
ska orka sina 

skidmil. Ritva, 
Anna, Anna-

Karin o Steffe. 

Grönklitt 2010? 
Vårt Grönklittsläger har blivit väl-
digt populärt, i år var det flera som 
inte fick plats. Det är ju naturligtvis 
glädjande, men kan vi göra något? 
Kanske kan vi komplettera med 
några stugor? Vi får fundera på 
saken och se hur intresset blir när 
det är dags att anmäla sig i höst. 

Klubbläger i Sälen 25-28 juni  
Vi har bestämt att vi även i år ska ha ett klubbläger i 
Sälen. Vi kommer som tidigare att bo i Sälsätern i 
Lindvallen om allt går i lås. Som förr om årern kom-
mer det att bli orienteringstävlingar fredag, lördag 
och söndag. Vi hoppas också att Maj-Britt vill fixa 
maten. 
Anmälan kan ske till Stefan. 070-786 50 90 

Klubbläger/ resa 2010, 2011…..!? 
Naturligtvis behöver vi inte åka till Sälen varje år. Tack vare 
det bra huset och den bra maten har det känts som ett bra 
och enkelt alternativ. Men vi ska absolut lyfta blicken och tän-
ka annat. 
Jag slänger ur mig några tankeväckare: 
Schweiz? Vi fick i somras en kontakt med de orienterare som 
bodde i Tråbacken inför O-ringen. Kanske kan vi ta till vara på 
den? Skottlands 6-dagars är något jag gärna skulle uppleva 
någon gång, arrangeras vartannat år. Om det inte blir en offi-
ciell klubbresa kanske flera är intresserde. Påskresor!? Ju-
kola-kavlen i Finland, vore kul att få resa dit igen, något alla 
borde uppleva en gång! 
Klubbresor som vi tidigare gjort: På 70-talet var vi 2 ggr till 
England. Minst 3 påskresor har skett till Danmark samt flera 
till Göteborgstrakten. Jukolakavlen i Finland med några extra 
dagar vid 2-3 tillfällen. 1980 åkte vi till Rovaniemi (norra Fin-
land) för Jukola-kavlen, sedan fortsatte vi till norra Norge 
några dagar, sedan ner genom Norge och hem via Storlien 
och Åsarna. I mitten på 80-talet gjordes en bussresa i ”fjord-
norge” där vi fick uppleva en del strapatser….. Vi bodde i Mol-
de och tävlade lite runtom. På 90-talet tog vi tåget till Narvik 
och sedan buss till Tromsö, där vi deltog i Midnattsolgaloppen 
(arrangeras vartannat år). 
Det brukar vara fantastiskt kul på dessa resor och läger. Na-
turligtvis kul för oss ”gamlingar” och kanske än mer kul och 
inspirerande för ungdomarna!? 

Tisdagarna blir mer och mer besökta, så här var det 
senast: 

Livlig Tisdagsträning 27/1 
Mycket folk, uppemot 20 personer aktiverade sig i och 
kring Tråbacken på tisdagen. Aktiviteterna varierade. 
Skidor, löpning, roddmaskin, rundpingis m m.  
Redan innan folket anlände hade Steffe varit ute med 
skotern och kört såväl elljusspåret som åkerspåren. 
Ganska bra kvalitet, men sorgligt nog så finns det män-
niskor som alldeles ohämmat går i alldeles nygjorda 
spår. Det finns inte ord för vad jag tycker om detta. 
Ideellt arbete som är till alla skidtörstande Avestabors 
gagn som saboteras på detta sätt. 
Nåväl, folket anlände och blandade aktiviteter vidtog. 
Ritva K och Börje R begagnade skidorna på de nydragna 
spåren. I övrigt var det löpning och roddmaskin som 
gällde. 
Hansi Kraus var en av dem som förra tisdagen hörsam-
made kallelsen att vara med och träna med oss. Idag 
var han på plats och körde roddmaskin. Hansi är en id-
rottskille från Karlbo som tidigare som längst tävlat i 
Karnevalsloppet. Sista maj står han dock inför sitt livs 
utmaning, Stockholm Marathon.  
Vid rundpingisen som sedan vidtog var det som mest 9 
spelare igång. Här visade det sig att Hansi stod lite i en 
klass för sig.  
Sammanfattningsvis en kul tisdag.  



Styrelsemötet 19 januari i korthet 
Släpkärra 
är inköpt, står hos Erik. Erik och Stefan 
har nycklar.  
Ungdom o träning 
Sussie tycker det är jobbigt att ordna 
ansvariga till träningarna. Hon vill slippa 
ansvaret i gruppen, framförallt med det 
administrativa jobbet. Vem/ vilka kan 
hjälpa till? 
Tråbacken 
Golvslipningen stoppades i sista stund, 
detta pga att funderingar kommit om att 
ta bort skorstensmuren i entrén samt 
andra energi-besparande åtgärder. Lars 
Lundén har samlat en grupp vilka har 
haft ett möte. Styrelsen tyckte de skulle 
fortsätta jobba och återkomma med för-
slag och prisidéer. För träningshuset är 
det ett måste att ordna ventilationen vid 
dusch o bastu. För klubbstugan har dis-
kuterats en förbättrad dränering, täta 
fönster, stänga ventiler, installera luftvär-
mepump och byta till snabbverkande 
element, kolla nedersta timmervarvet, 
isolera o byta golv, ta bort skorstensmur/
ar,  klinker o golvvärme i entrén. 
För att få ordning på det akuta med gol-
vet kanske ett tillfälligt golv kan läggas. 
Nybörjarkurs 
Nybörjarkursen. Efter diskussion på pla-
neringsmöte 4 jan samt ifrågasättande 
om nybörjarkursens varande vid träff på  
Grönklittslägret bestämdes att prova den 
enkla varianten med 4 träffar. Magnus 
Daniels föreslog att den skulle starta 2 
veckor tidigare, måndag 20 april. De 
sista 2 måndagarna i maj blir istället u-
träningar, ska dock samordnas med Fol-
kareserien. 
Karnevalsloppet 
Erik o Stefan har inte kollat ytterligare 
angående sanktionen men de tycker vi 
kör utan ifall inte friidrottsförbundet vill ge 
oss någon. Efter att berättat om Dala-
klassikern vid torsdagsfikat 8/1 och vid 
Grönklittslägret bestämdes att vara med. 
Det är skidloppet vid vinterkorpiaden i 
Falun i februari, Karnevalsloppet i maj 
samt cykelloppet Mörksuggejakten i 
Rättvik i juli som innebär 
”Dalaklassikern”.  
Årsmöte 
Kallelse sker genom info-blad. Helena 
har meddelat att hon lämnar styrelsen, 
vem ersätter? 
Ekonomi 
Tiden blev knapp men Titti presenterade 
ett fantastiskt bokslut. Dock är det en del 
poster som hamnat lite tokigt runt års-
skiftena så resultatet är inte fullt så bra. 
Tävlingskläder  
Tävlingskläder, vår kollektion bör ses 
över. Vi skulle behöva någon som är 
intresserad och vill se över möjligheter-
na. Lennart L o Anneli H har tackat nej. 
Orienteringsspel 
Det finns ett bra spel som är både roligt 
och lärorikt. Skulle kunna användas på 
bl.a klubbens bärbara dator på torsda-
garna. Kanske kan klubben subventione-
ra programmet för de som vill ha hem-
ma. Magnus o Lars fick i uppdrag att 
kolla priser och ev föreningslicens. 

NYBÖRJARKURS 
I år kommer den att bli lite annor-
lunda, en ”lätt-variant”. 4 måndagar 
med start 20 april. Därefter kommer 
de nya barnen/ ungdomarna att gå 
direkt till Barn o Ungdomsträningar-
na. 
På kurskvällarna kommer det att bli 
mer ”direkt metod”, att springa ba-
nor med hjälp av glada o ledsna 
gubbar.  
Barn som varit med tidigare kan se 
kvällarna som ett bra träningstillfäl-
le. Kanske springa banan åt andra 
hållet, utan glada o ledsna gubbar? 
Även vuxna kommer att tas om 
hand. 

Julskyltningen 
Där sålde vi lotter, pa-
ket och skötte fisk-
damm. Maj-Britt rap-
porterade att vi gjorde 
ett bra netto. Dessut-
om är det ju bra att 
visa upp föreningen för 
allmänheten så det 
märks att man finns. 
Tyvärr glesnar det 
betänkligt med före-
ningar på julskyltning-
en.  

Jul o Lucia festen 
Det blev ett par trevliga timmar i 
Centrumgården på söndagen. Ganska 
mycket folk och framförallt många 
av våra barn/ungdomar. 
Det hela började med luciatablå där 
Lovisa Östman var lucia med tärnor, 
smålucior , stjärngossar och tomtar. 
En extra krydda var Anton Engholm 
som spelade ett par julsånger på elgi-
tarr efter inte fullt en termins utbild-
ning. Strongt!  
Stefan hälsade sedan alla välkomna 
till fikabordet, bl a skinksmörgås. Ett par lotterier genomfördes med Sune 
Hammarins smidessaker som högvinster. Prisutdelningar följde. Dels uppmunt-
ringspriser till alla våra barn/ungdomar och dels till Poängjakten och här var 
det fina Bagheeraprylar som bytte ägare. 
Lite auktion följde, mestadels på bröd, men även ett par mattor och snidesgre-
jer som Gunnar Modig skänkt. 
Som avslutning sjöngs det ett par julsånger.  

Ungdomarnas julbad 
i slutet av november samlade ca 25 
barn/ungdomar. De bjöds på tacos, 
lite äventyr samt tunnbad och över-
nattning. Tack till alla barn/ungdomar 
och ledare för en trevlig aktivitet.  

Tomte-Kenneth framför en 
av de fina mattorna. 

Julcupen 
Etapp 1: Glädjande många passade på att vara med, 30 st. 
Det var också kul att vi gästades av en del grannklubbar, 
men även en del hemvändare.  
Erik J var tävlingsvärd och det var poängorientering som 
stod på programmet. Det sprangs på Nybyberget och bort 
mot Bjurfors. Ola Jernström vann långa banan, Jörgen Berg-
ström mellan och Malin Wanner den korta. 
Etapp 2: Steffe var banläggare för den andra etappen. 17 
deltagare. Godis-OL var en variant av Poängorientering där 
det gällde att samla godis vid kontrollerna. Poängen i resul-
taten är alltså den samlade vikten i gram. Vinnare blev Jo-
han Sundén från Västerås SOK. Han är sambo med "gamla" AOK:aren Anna 
Zetterberg som för övrigt blev tvåa.  
Etapp 3: Sista julcupen avgjordes i gnistrande kyla, ca 15 minus. Folke hade 
lagt 3 traditionella banor. Det ovanliga var att man inte fick ha klockan med sig 
och att när man kom i mål skulle gissa sin egen tid. 6 löpare hade varit med 
alla 3 gångerna och bland dessa lottades några vinster.  

Godisråttorna 
Johan och Anna. 

Julbaden 
På herrarnas bad tog som vanligt BörjeR ton till ”Hej tomtegubbar”. Glädjande 
var att flera nygamla AOK:are kom och bastade och åt. Bl.a Börje Z, Engman, 
Lalla, Nisse L, Anders J, Hasse Ä—hoppas vi får se er snart igen! Mindre kul var 
att Thomas var krasslig så sången blev väl sisådär. Trots ett par tappra försök 
kunde Bo-Göran konstatera att vi skulle tacka nej om vi fick förfrågan att delta 
i ”Körslaget”. Enligt hörsägen sägs det att även damernas bad var trevligt och 
lyckat. Om de siktar på körslaget eller ej vet jag inte. 

Delar av årets lussetåg. 



AOK-kalender 
FEBRUARI 

3 Tisdagsträning 
Budgetmöte styrelsen 

5 Tråbackstorsdag med fika 

8 Söndagsträning med lunch 

9 Möte Ungdom-Träning 

10 Tisdagsträning 
Möte Karnevalsloppet 

12 Torsdagsträning 

14 Barnens Vasalopp 

15 Badresa till Borlänge 

17 Tisdagsträning 

19 Tråbackstorsdag med fika 
Årsmöte 19.30 

22 Söndagsträning med lunch 

24 Tisdagsträning 

26 Tråbackstorsdag med fika 

MARS 

1 Söndagsträning 

3 Tisdagsträning 
Möte Karnevalsloppet 19.00 

5 Tråbackstorsdag, m tunnbad 

8 Söndagsträning med lunch 

9 Styrelsemöte 18-20 

10 Tisdagsträning 

12 Tråbackstorsdag med fika 

15 Söndagsträning 

17 Tisdagsträning 

19 Tråbackstorsdag med fika 

22 Söndagsträning (ej lunch) 

23 Orienteringsutbildning 18.00 

24 Tisdagsträning 

26 Tråbackstorsdag m tunnbad 

29 Söndagsträning med lunch 

30 Orienteringsutbildning 18.00 

31 Dala-Veteran AOK 
Tisdagsträning 
Möte Karnevalsloppet 19.00 

Städning 
omklädningsdelen 
Vi kör vidare med en enklare 
veckostädning samt en lite stör-
re insats (ca 2 h) med ett 
”städteam” en gång i månaden.  
 

Veckostädare 
 Herr Dam 

V 5 Erik J Anna-Karin L 
V 6 Johan W Kristel 

V 7 Sune H Solweig 
V 8 Stig-Olof Sussie L 
V 9 Göte R Berit 

V 10 Leif M Yvonne 
V 11 Östen E Maria S 
V 12 Sven-Arne Titti 
V 13 Thomas N Annelie 

V 14 Stefan  Monica L 
V 15 Magnus D Stina H 

Månadsstädare 
8 feb Lena W o Hans K 

 Sven-Arne o Kristel 

15 mars Sara o Magnus E 

 Magnus o Ulrika D 

26 april Magnus o Helena L 

 Ola o Sussie 

7 juni Johan o Malin W 

 Maria o Hans-Ove 

Vi gratulerar... 

TORSDAGSFIKA 
Ansvariga för vårvintern, byt om 
det inte passar. Är du osäker på 
vad som ska göras så kolla med 
Maj-Britt. 
5   feb  Yvonne o Magnus 
12 feb  Birgitta o Per 
19  feb Ann o Lars 
26  feb Suzzi o Malin 
5   mars Annelie o Eva 
12 mars Helena o Magnus 
19  mars Ritva o Stefan 
26  mars Kjell o Folke 
2   april Birgitta o Juan W-B 
16 april Thomas o Ulla 
23 april Malin o Johan C 

Tommy Jansson blir snart 
60, Anna-Karin Lövgren 40 i 
mitten av februari. I mars blir 
Henrik Nyberg och Pontus 
Lindström 20. I slutet av 
mars blir Ingemar Hallgren 80 resp 
Einar Berglund 70. 
Maria Thörnqvist och Jonas Söder-
berg som nyligen fått en son.  

KLUBBDAG 6 JUNI 
Boka in lördag 6 juni. På em kommer vi 
att bjuda in till lite lekar o tävlingar och 
sedan avslutar vi med ett grillknytis. 

Nya medlemmar! 
Vi har fått två nya medlemmar de se-
naste dagarna. Roland Warenius och 
Einar Berglund.  
Roland är en "gammal" lumparkompis till 
mig (Thomas N) som håller på att flytta till 
Avesta. Roland är en urstockholmare som 
bl a tävlat för Mälarhöjden (klubbkompis 
med Anders Gärderud), Ravinen och OK 
ÄÖ (Älvsjö-Örby). Roland kommer att tävla 
för Dalaporten, men har även valt att bli 
medlem hos oss. Kul! 
Einar Berglund är en Remboit, men med 
rötterna i Vilhelminatrakten. Einar fyller 70 
i mars och här är det inte heller fråga om 
att tävla för oss i OL utan i löpning. Tidiga-
re har Einar representerat IFK Sala i löp-
ning. Båda herrarna är synnerligen väl-
komna som medlemmar och det vore även 
kul att se dem i Tråbacken någon gång.  

Löpare/ joggare 
Vi har gjort ett försök att få fler löpare/ 
joggare intresserade att vara med. Kom 
inte så många som vi hoppats på men 
det låter som fler är intresserade. Det 
verkar också som en hel del vill åka ski-
dor nu när det går, kanske kan vi köra 
en ny ”kick-off” efter Vasaloppet? Ta 
med alla dina löparvänner då! Men na-
turligtvis behöver man inte vänta till 
dess, det är bara att komma. 17.30 tis-
dag och torsdag samt 10.30 på sönda-
garna. 

Torsdagar i Tråbacken 
Ja det är verkligen en succé. 
Alltid sjudande aktivitet och i 
regel 50-60 personer som 
samlas vid fikat.  
Söndagar och lunch 
Vi försöker komma igång med 
dessa, samling 10.30. Lunch 
varannan gång. Anmäl till Maj-
Britt senast 10.30. 

O-RINGEN EKSJÖ 2009 
18-24 juli. Vi hoppas att många AOK-
are åker med dit. Nästa anmälnings-
stopp är 1 mars. Klubben subventione-
rar del av startavgiften, ca 400:- för 
vuxen och  ca 250:-. Var och en sköter 
sin anmälan. 

KARNEVALSLOPPET 
Möte tisdag 10 februari 19.00 

Då träffas vi för första gången inför vå-
rens Karnevalslopp. Alla välkomna, vi 
behöver vara fler i förarbetet. 

Klubboverall 
Nu är det hög tid att beställa  över-
dragskläder och trainer. Jag kommer 
att finnas i Tråbacken de flesta tors-
dagarna, gör din beställning då. Eller 
hör av dig på telefon. Priset är oklart 
just nu, håll utkik på hemsidan och 
anslag i Tråbacken. Helena 588 06 
Tävlingskläder 
Behöver du tävlingskläder så tar du 
kontakt med Maj-Britt 529 24. 


