
Av Stefan Nyberg 29/3 och med en hel del text från hemsidan 

SÄLENLÄGER 1-4 JULI  
Vi har även nu bokat Sälsä-
terns Fjällgård i Lindvallen. 
Vi kommer att delta i täv-
lingar fredag kväll, lördag 
och söndag. Utöver tävling-
arna finns möjlighet att sysselsätta sig 
på egen hand eller bara slappa i gänget. 
Förhoppningsvis är Maj-Britt och någon 
mer, Birgitta J?, Hans-Ove?, med och 
fixar mat som vanligt. Stugan är bokad 
torsdag till söndag. Anmälan kan tills 
vidare ske till Maj-Britt. 
RIKSLÄGRET 
I år arrangeras Rikslägret i Sälen. Något 
som kanske gör det lättare för oss!? 

BARN & UNGDOMS-
TRÄNINGAR 
Varje torsdag från 
8 april 
18.00 samlas vi ombytta och 
klara. Se info på hemsidan 
samt klubbnotis i AT för resp 
träning om samlingsplats.    
 

  Hanna forsar fram! 

Få men duktiga åkare i 
Barnens Vasalopp 

Det var inte så 
många deltagare 
på plats men det 
blev ändå en trev-
lig tillställning. 
Kanonväder och 
fina spår. Barnen 
fick diplom, me-
dalj och blåbärs-
soppa efter 
genomförda lopp.  

SALA FLYTTAD! 
Nu har även Sala kastat in handdu-
ken, men istället för att ställa in kör de den 1 maj. 
Nu ser AOK-debuten ut att ske ev i Enköping 18/4, 
men absolut i Fagersta/ Norberg 24-25 april. Trots att 
vi än inte kört någon barmarksträning hoppas jag vi 

blir ett stort AOK-gäng då. 
Emma Djärv, årsdebut i Fagersta? 

FIKA TORSDAGAR 
Vi kör vidare i april! 
Majsan har lovat att fixa 
fram varorna men vi får hjäl-
pas åt för att få det att rulla. 
Kanske kan du!? 

TRÄNINGSORIENTERING 
Onsdagar från 7 april 
Vi kommer att köra varannan gång med 
DOL. Se hemsida o klubbnotis för sam-
lingsplats. Vid några tillfällen kommer vi 
att kalla dem för Motionsorientering.   
    Mer info sid 4 

Säsongsupptakt med förhinder 
Den tuffa, eller helt normala vintern, har satt käppar i hjulen för arrangörer. 
Vi vet att Västerås påsktävlingar redan är inställda och att även Länna och 
Rånäs ställt in helgen efter. Nu hoppas vi på Sala 17 april, men tyvärr……. 
Nytt anmälningssystem 
Ett helt nytt anmälningssystem som håller på att tas i drift - Eventor. Mer 
info har Hansi gjort iordning på hemsidan och enligt uppgift ska gamla koden 
gå att använda. Behöver du hjälp så kolla med Hansi eller Thomas. Har du 
inte Internet så måste du ta hjälp av Majsan eller någon annan. 

Pulkadagen - en solskenshistoria 
Pulkadagen på lördagen blev en riktig succé. Det var all-
deles säkert årets finaste dag. Ca 15 grader på morgonen 
och en flödande sol. Backarna var också i kanonskick. 
Hård packad snö, men ingen is. Många fina åk gjordes.  

Sussie o Hansi på 2-mans bobben 

ORIENTERINGSKURS 
Med start måndag 12 april 
18.00 samlas alla som vill lära sig att 
orientera. 4 måndagar pågår kursen och 
tanken är att barn och ungdomar ska 
slussas direkt in i Folkareserien och övri-
ga träningar. Vuxna är också välkomna, 
de kommer att gå gruppvis tillsammans 
med någon ledare. 

Karnevalsloppet 
Vi jobbar oförtrutet vidare, kul att fler än vanligt har engagerat 
sig på mötena. Inbjudan är just nu på tryckning och till påsken 
är den nog klar. Den är i år betydligt mindre än tidigare, 1/3-
dels A4. Den kommer som tidigare att delas ut till alla hushåll i 
kommunen. I och med det mindre formatet hoppas vi också 
kunna få ut den i butiker, mackar, väntrum osv. Likaså ska via 
vara aktivare vid andra arrangemang. Vi måste hjälpas åt att 
sprida den. 
Själva loppet kommer att bli som tidigare ett par nya utma-
ningar har vi fått till. Coop-chefen ger en trisslott till alla som 
slår honom. De rödgröna utmanar alliansen. Fransson har ord-

nat 2 gräsklippare, så nu kommer även en tjej att ha chansen.  
För att komma någon vart med marknadsföringen kallar vi till ett extra 
”Marknadsföringsmöte” tisdag 6 april, ca 19.30 efter träning o fika. 
Sponsorer, priser, spridning inbjudan, affischering  mm. Kom gärna och hjälp 
oss med någon del. 
Nästa ordinarie möte är planerat till tisdag 27 april 19.30. Då handlar 
det om allt det praktiska kring loppet, då vill vi att alla gruppansvariga blir 
med samt alla andra intresserade naturligtvis!. Kallelse/ inbjudan kommer. 

Alde Johansson  
6 år skidar fram 

BLI MEDLEM I AOK! 
Info och avgifter finns på sista sidan. 

Vilken fantastisk vinter!? 
Det var länge sedan vi kunnat ha så bra 
spår runt 8 kilometern. Kul att se att så 
många använt spåret, ett populärt 
skogsspår. Så inspirerande att vi kanske 
orkar ta tag i ytterligare markarbeten 
och röjning!? Det är Tessan som tagit 
det vackra fotot på en av sina skidturer. 
Det är nu när våren kommer vi får beta-
la priset med inställda tävlingar………. 



Många AOK:are i Vasaloppsspåren 
Naturligtvis var det många som gjorde fina prestationer 
under Vasaloppsveckan. Personligen vill jag dock ge guldet 
till Björn Markfjärd vilken skidade Halvvasan på fina 3.03. 
Bra gjort, ska han gå i farsans skidspår!? Här följer hans 
egna kommentarer dagen efter racet: 

Jag hade trott att min tid skulle ligga runt 3.30 så jag är 
väldigt nöjd med 3.03. Jag tog i för mycket i Lundbäcks-
backarna, men jag blev inte trött förrän det var 12km kvar. 
Då hade jag tagit i för mycket när jag stakade, 
så jag var trött ryggen. Men jag kämpade hela 
vägen in i mål. Det var det jobbigaste jag hade 
gjort, men det var även roligt. Det hade inte 
gått så bra utan pappa Leifs hjälp med vätskan 
och alla peppande ord som gjorde att jag käm-
pade hela vägen. Nu efteråt känns det jätte-
bra, men jag har fortfarande lite ont i ryggen 
efter mitt kämpande igår. 

Lyckad löparupptakt tisdag 9/3 
Tisdagens "upptakt" blev mycket lyckad, näst intill 20 
personer kom. I huvudsak kända ansikten men också ett 
par nya. Efter löprundan blev det fika och en del snack 
om hur vi ska jobba vidare. Som alltid finns det plats för 
fler så alla löparsugna är varmt välkomna att vara med.  
 

Tisdagar: Vi fortsätter med gemensam löpning 
18.00. Från och med april kommer det att bli 
mer tempobetonade pass, Harri leder. Låt dig 
dock inte skrämmas av det. Med all sannolikhet 
blir det gemensam uppvärmning och tempode-
len blir ju naturligtvis efter egen förmåga.  
Torsdagar: Kommer också att innebära möj-
lighet att springa tillsammans. När orienter-
ingssäsongen kommer igång kommer en del av 
oss att vara engagerade med ungdomsträning-
ar. 
Söndagar: På söndagarna kör vi långpass 
10.30. När orienteringarna och löptävlingarna kommer 
igång blir det ju naturligtvis lite förryckt. Kolla hemsidan 
för senaste informationen. 
  

Tävlingar 
Naturligtvis kommer vi att vara med på Engelbrektsstafetten 
och Vasastafetten även i år. Det finns också många andra 
lopp och så fort det är dags försöker vi informera på hemsi-
dan. Först ut är Sätermaran 24 april. 
  

Löparlinne 
Vi diskuterade även att skaffa ett löparlinne. Dagen 
efter hörde Bo-Göran av sig och nu är ett linne på 
gång. När leverans sker vet jag inte så vi kör med 
de tröjor vi har tills vidare. För er som inte beställt 

linne så har vi tagit i så det räcker.  

Marina 9:a 
i Kristinaloppet 
Marina Johansson skidade in på en hedrande nionde plats i 
lördagens Kristinalopp över 30 km. På söndagen var det en 
hel del medlemmar som deltog i Engelbrektsloppet 60 km 
och halva varianten.  

Micke Nykvist fixade DM-silver 
 

Micke Nykvist knep silvret vid inomhus-DM på 
3000 meter i M40. Tiden var finfina 9.58, vann 
gjorde Jonas Birgersson på 9.50.  

Skid-Leffe på Veteran-VM  
Jag vill först och främst tacka alla som grattat och hållit 
tummarna.  
Nu är veteran VM avslutat och därmed kan koncentrationen 
ske mot kommande barmarkssäsong med skärmletande. Jag 
har genomfört fyra tävlingar under sex dagar, ett ganska 
tufft program. Alla individuella loppen gick som masstart. 
Det började med 30 km på lördagen och sen blev det 10 km 
på måndagen och fortsatte med stafett 4x5 km och för att 
avslutats med 45 km.  
Efter en lite trevande inledning blev det bättre hela tiden 
och avslutningen med silver på 45 km överträffande alla 
förväntningarna. I stafetten var jag startman och kom lite 
taskigt iväg, så det blev att jaga ikapp täten. Väl där blev 
det lite avvaktande åkning, men när det var 2 km kvar  

Bra åkt av 
Björn! 

Harri kom-
mer att 
leda tisda-
garnas 
tempo-
pass. 

Kortvasan fredag: 
Avesta OK: David Gray ej 
start!?, Maria Gray ej start!? 
och Inger Thörnqvist 3,48. 
Fors: Mats Andersson 2,45, 
Anders Andersson, Hansi Kra-
us 2,24 och Sussie Lindh ej 
start. 
Tjejvasan lördag: 
Avesta OK: 85  Marina Jo-
hansson 1.57. Camilla Eklind 
3.01.  
Öppet spår, söndag: 
Anders Andersson 8.25 
Öppet spår måndag: 
Avesta OK: Stefan Nyberg 
7.11. Bill Engman 7.43. 
RIK: Elsa Djärv 7.52 och 
Svante Djärv 7.52  
Halvvasan tisdag 
Avesta OK: Erik Johansson 
4.12 Bo-Göran Karlsson 3.24  

Lennart Lundgren 3.21, Björn 
Markfjärd 3.03, Birgitta West-
man 4.21 och Per Westman 
3.37 
Eva Lindström, VSOK 4.12 
Skejtvasan fredag 45 km 
Avesta OK: Stefan Nyberg 
2.50 
Filipstad: Michael Engström 
2.31 
Vasaloppet söndag 
Avesta OK:  3406 Marcus 
Johnsson 6.31, 6882 Lennart 
Lundgren 7.53, 8806 Per 
Westman 8.38, 10572 Anders 
Appell 9.26, 1092 Birgitta 
Westman 9.57, 12240 Lars-
Erik Yngwe 10.38, Lars-Åke 
Dickfors utgått!? 
Brovallens IF: 2368 Harri 
Ketonen 6.01, 3513 Markus 
Jan-Ers 6.34 

Kristinaloppet 
1 Anna Larsson 1,43 
9 Marina Johansson AOK 1,56 
 Engelbrektsloppet 
Östberg Falun-Borlänge 2,37 
Oskar Djärv RIK 3,36 
Harri Ketonen BIF 3,37 (12 i 
H40) 
Lars-Åke Dickfors AOK 3,40 
(12 i H45) 

Marcus Johnsson AOK 4,01 
(24 i H35) 
Markus Jan-Ers BIF 4,07 
Svante Djärv RIK 4,08 (39 i 
H45) 
Anders Andersson AOK 5,11 
 Halva distansen 
Kristofer Borgström AOK 1,55 
Maria Gray AOK 2,38 
David Gray AOK 2,52 

fortsättning Veteran-VM 
försökte jag hänga av de andra, men jag lyckades inte med 
det, men jag växlade i alla fall först. Det var överraskande 
att vårt Svenska lag lyckades ta en 3:e plats. I och med det 
så blev det en lång väntan på prisutdelningen, men det var 
det värt.   
Torsdag morgon och åter mot Falun för att genomföra 45 
km, 3 varv på en 15 km bana. Banan är tuff med en början 
med drygt 6 km uppför, det är annat än alla långlopp där det 
mest är stakåkning. Efter lite vallatest så kan jag lugnt ta 
mina gamla inkörda Madshus, jag får lätt fäste med de ski-
dorna. Men under glidtestet blev jag huggen i armen med en 
stav, det var en ur juryn som ansåg att jag inte fick prova 
skidorna på tävlingsbanan.  
Taktiken för dagen var att försöka hänga på tätklungan så 
länge det går. När väl starten går så tar jag mej snabbt upp 
till tätklungan, men då är en ryss lite före så jag kör ikapp 
honom med resten av klungan i släptåg. Vi håller ihop i ca 10 
km, då är det en åkare som får en liten lucka och ingen av 
oss andra vill riktigt ta upp kampen för att komma ikapp. 
Men när vi åkt ca 12-13 km så börjar farten öka och vi blir 
tre kvar som håller ihop mot första varvningen. Ut på andra 
varvet märker jag att de andra släppt så nu finns två alterna-
tiv, antingen vänta in de andra för att kunna åka taktiskt 
eller försöka gå ifrån och se om det håller hela vägen i mål. 
Jag valde att köra på och det flöt på ganska bra, jag höll 
undan, men det var inte så mycket mer, vid andra varvning-
en var jag inte mer än drygt 30 sekunder före trean. Nu bör-
jar jag tvivla lite på om jag ska lyckas hålla undan, men det 
var då som jag försökte börja tänka positivt och BITA IHOP 
och det gick bra. Det var en härlig känsla att köra in i mål 
som ohotad tvåa.  
Vi ses och hörs   Scannern 



Jukolakavlen, 7 platser kvar! 
Sedan sist har det tillkommit ett par gubbar, nu är 
vi 41. Jag har bokat 48 platser, så det finns alltså 
plats för några till att åka med på en fantastisk 
resa. I och med att vi blir så många kommer vi att 
ha egen buss med hela vägen, något som gör re-
sandet riktigt bekvämt.  

Resan: Buss Avesta -Stockholm, båt till Helsing-
fors, buss till tävlingen tor, 2 nätter på båten och 
en natt i finskt militärtält. Man behöver inte alls 
springa för att följa med, man får gärna åka med 
och supporta. Priset är ca 1100:-, då ingår bussar, 
båt, hytt och 2 frukostbufféer. Smörgåsbordet 
jobbar jag fortfarande på, har platser på ditvägen 
men inte till alla hem—jag återkommer i ärendet.  

I Helsingfors hoppas jag vi ska kunna se oss om 
lite i Salu-hallen/ salutorget på vägen dit och yt-
terligare kulturpoäng kan vi få 2-3 timmar innan 
båten lägger ut igen. Självklart ska ni ta chansen 
att uppleva denna tillställning, ett minne för livet! 
Även för er som hittills bara sprungit stig o väg får 
självklart hänga på! Är du intresserad så hör av 
dig till Stefan. 3 damlag och 2 herrlag är anmälda. 
Sedan sist har Börje Rehnström och Lennart Eriks-
son tillkommit. Harri kommer också att vara på 
plats (men vill resa lite finare?), han har dock lo-
vat ta en sträcka om det behövs. 

Succédag på Arosfortet  
 

Fysik, taktik och teknik var vad 47 
AOK:are fick ge sig i kast med på 
Arosfortet, 7 februari. Lagen delades 
in i grupper med 3-5 personer, bäst 
lyckades Apelsinerna. Efter en tim-
mes kamp bjöd Majsan på sallad in-
nan kampen gick vidare.  
 
Varje lag fick en bricka som var som 
en nyckel till cellerna. Varje cell gav 
olika poäng och man kunde köra 
samma cell flera gånger. Ett stort 
tack till Johan Wanner som fixade 
dagen. Så här blev resultatet:  
1 Apelsinerna (Lovisa, Gustav, Kristoffer, Rasmus) 695p 
2 Loosers (Leif, Kennet, Hansi, Kent) 685 
3 Björnligan (Jimmy, Linn, Björn, Viktor) 630 
4 Snorungarna BK (Putte, Linne, Johan, Lucas, Oskar) 430 
5 Hajarna (Sussie, Tindra, Sara, Linnea H) 425 
6 100+ (Stefan, Magnus D, Inge, Tom) 420 
7 Mästar Mammorna (Susanne, Anna-Karin, Malin, Maria) 400 
8 Vi ska vinna (Camilla, Ingemar, Jonathan, Klara, Julia, Emma H) 
360 
9 Första laget (Ola, Linus, Magnus E, Anton) 340 
10 Kottarna (Ida, Frida, Amanda, Emma E) 225 
11 Fin Tjejerna (Monica, Cornelia, Ulrika, Hanna) 175 

Therese och Per nya i styrelsen 
Avesta OK:s årsmöte genomfördes 18/2 
i konkurrens med damernas distanstäv-
ling i skidskytte. Trots detta var det ett 
tämligen välbesökt möte som föregicks 
av träning.  
 

Ordförande Stefan Nyberg hälsade med-
lemmarna välkomna till som han hoppades ett 
effektivt årsmöte. 
Sven-Arne Fransson fick förtroendet att leda mö-
tet, som han gjorde med bravur. Vid sin sida hade 
han Helena Lundin som mötessekreterare. 
I styrelsen blev det omval över hela linjen och 
dessutom kan vi glädjande hälsa två nya ledamö-
ter välkomna, Therese Tillenius och Per Westman. 
(Sedan årsmötet har konstitution skett så att Tes-
san är sekreterare och Per kassör) 
Medlemsavgifterna och tävlingsavgiften justerades 
(se sista sidan i infot) 
I övrigt presenterades föreningsalmanackan som 
också godkändes som verksamhetsplan. En kraf-
tigt underbalanserad budget godkändes också. En 
stor anledning till det planerade underskottet är 
att dräneringsjobb m m ska läggas på klubbstu-
gan. Lasse Sivars, legendarisk ordförande mellan 
1960-85, tackade styrelsen från sig själv och övri-
ga medlemmar och gladdes över  
den stora verksamheten. 

Ekonomin 
På årsmötet godkändes ett underskott på 180000:-! 
100000 av dessa är investeringar vi ska göra för att 
bl.a få ner energikostnaden, förbättra entrén och göra 
om golvet mm i klubbstugan. Sedan årsmötet har vi 
beviljats hjälp med 44000:- till projektet. Likaså har 
vi erhållit 3 bidrag från Idrottslyftet vilket gör att det 
budgeterade underskottet  bör kunna förbättras. 

Tråbacken 
Första spadtaget för att få ner el-avgifterna för an-
läggningen togs för ett par veckor sedan. Det var 
Sune o Inge som ordnade att luftvärmepump installe-
rades, bra grabbar! Direkt när tjälen och snön är bor-
ta ska det grävas runt kåken för dränering och dag-
vatten. Vore bra om någon ”spadpojke” kan gå med!? 
Snart ska också skorstenen i entrén knackas ner så 
att vi kan gå vidare för att få lite stuns på klubbstu-
gan. Till omklädningsdelen har Magnus D ordnat nytt 
fläktaggregat som ska upp på vinden, via gavelväg-
gen vid baddäcket. Magnus L har lovat fixa det men 
det behövs fler snickarkunniga. Nu är vi på gång! 

Tessan, ny i styrelsen 

10-mila i Finspång 1-2 maj 
1 ungdomslag , 2 damlag och 1 herrlag är anmält. 
När intresseanmälan skulle in fanns bara 5 
”herrar” anmälda. Vore kul om ungtupparna Björn, 
Kristoffer, Jesper och Oskar också hänger på!  
Anmäl till Thomas. 

Tom H hade 
nyckelroll i 
lag 100+  

Ungdomsupptakt 28 mars 
Idag hade ungdomarna upptakt. Det började med 
lite information i klubbstugan. Sedan lite inneakti-
viteter i omklädningsdelen, bl.a inomhus-ol. Det 
fortsatte med ett teoripass innan Majsan o Siv 
serverade lunch. Dagen avslutades med bad i Met-
ropoolen. Totalt deltog ca 25 barn/ ungdomar. 

Hur var det man gjorde nu igen? Lite ringrostigt efter 
vintern? Det är Cornelia o Hanna som jobbar sig fram i 
rut-orienteringen. Till höger har Jesper just stämplat 
inne i bastun på inomhusorienteringen.  

AOK arrangerar veteran-OL 6/4? 
AOK står som arrangör för DalaVeteran 6 april. 
Hur går det med snön kommande vecka? Är det 
möjligt att arrangera? Bara att hålla tummarna! 

Lärgrupper!? 
För en tid sedan var vi några som träffade Sisu 
över ett lunchmöte. Kontentan av mötet var att vi 
måste bli bättre på att föra dessa lärgrupper. Det 
krävs 3 personer inkl ledaren och minst 45 minu-
ter för att det ska räknas som Lärgrupp. Så fort vi 
planerar något måste vi tänka på det och fylla i en 
blankett. Det ger ca 30:-/ grupp o 45 minuter. På 
ett år kan det röra sig om 15000:- för oss. Vi ska 
också försöka få Benny på Fritidskontoret att kom-
ma och berätta för alla ledare hur det går till.  



Bli medlem i AOK! 
 

Medlemsavgift 
 0-20 år , 65-100 år 100:- 
 21-64 år  200:- 
 Make, maka, sambo 100:- 
 Max familjeavgift  300:- 
 (boende på samma adress) 
 
OBS. Hela familjen är välkommen att vara med-
lem, inte bara de som tränar o tävlar. 
Avgiften betalas in på pg 37 45 42-9.  
Ange födelsedata på alla i familjen. 
 

Tävlingsavgift  
En intern avgift från 21 år för att täcka en del av 
våra startavgifter, 300:-. Gäller även löptävling-
ar, dock bara 90:- per tävling (motsvarar vad en 
orientering kostar). 
 

Medlemsförmåner  
 Dusch o bastu i Tråbacken tisdag, tors-

dag o vissa söndagar. 

 Möjlighet att hyra klubbens släpkärra, 
100:-/ gång. 

 Hyra klubbstugan/ omklädningsdelen för 
halva priset en gång per år. 

 Fria/ subventionerade startavgifter för 
orientering och löpning.  

 Möjlighet att representera klubben i 
orientering, friidrott och skidåkning. 

 Subventionerade lägerkostnader. 

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

Veckostädare 
 Herr Dam 

V 13 Per W Annelie 

V 14 Erik J Ritva 

V 15 Johan W Emma 

V 16 Stig-Olof Camilla H 

V 17 Hansi Malin W 

V 18 Göte R Lena W 

V 19 Leif M Helena L 

V 20 Östen E Birgitta W 

V 21 Sven-Arne Anna-Karin L 

Månadsstädare 
2 maj Lena W o Hans K 

 Sven-Arne o Kristel 

13 juni Magnus o Ulrika D 

 Magnus o Helena L 

8 aug Ola o Sussie 

 Johan o Malin W 

AOK-kalendern 
APRIL 

Sö 4 Gemensam långlöpning 10.30 

Ti 6 Dala Veteran AOK 
Tisdagsträning  
Karnevalsloppsmöte,  
marknadsföring 

On 7 Träningsorientering DOL 

To 8 Barn & Ungdomsträning 
Torsdagsträning 

Sö 11 Gemensam långlöpning 10.30 

Må 12 Orienteringskurs, första träffen 

Ti 13 U & T möte 18.00 
Tisdagsträning 18.00 

On 14 Träningsorientering AOK 

To 15 Barn & Ungdomsträning 18.00 
Torsdagsträning 18.00 

Sö 18 Enköping, medel 

Må 19 Orienteringskurs 

Ti 20 DM-natt Domnarvet 
Tisdagsträning 

On 21 Träningsorientering DOL 

To 22 Barn & Ungdomsträning 18.00 
Torsdagsträning 18.00 

Lö 24 Fagersta, medel 
Sätermaran 

Sö 25 Norberg, lång 

Må 26 Orienteringskurs 

Ti 27 Tisdagsträning 
Karnevalsloppsmöte 19.30 

On 28 Motionsorientering AOK 

To 29 Barn & Ungdomsträning 18.00 
Torsdagsträning 18.00 

MAJ 
Lö 1 Sala, medel 

10-mila Finspång 
Sö 2 10-mila Finspång 

Österfärnebo veterantävling 
Må 3 Orienteringskurs 

Ti 4 Dalaveteran Hedemora 
Folkareserien RIK/ AOK 
Tisdagsträning 18.00 

On 5 Motionsorientering AOK 

To 6 Torsdagsträning  

Lö 8 Dalaporten, medel 

Sö 9 Dalaporten, lång 

Må 10 Styrelsemöte 

Ti 11 DalaVeteran DOL 
Folkareserien Hedemora 
Tisdagsträning 

Tråbackstorsdag 
Nu när våren kommer är det i regel barn o ung-
domsträningar då. Övriga träffas för gemensam 
löpning. 18.00 gäller. Dusch o bastu, fika april ut. 

Tisdagsträning 
Då kör vi gemensam löpning. Vi försöker hålla ihop 
gruppen 2-3 km, sedan delar vi upp oss i pas-
sande gäng. 18.00. I april blir det lite mer tempo-
betonat, bra för alla! Avslutas med rundpingis.  

Söndagar 
Om det inte är någon annan aktivitet så träffas vi 
10.30 på söndagarna för gemensam löpning.  

Just nu är 9 AOK:are anmälda till 
sommarens O-ringen i Örebro. Se-
dan sist har nu även Oringen debu-
tanten Linn Rickmo anmält sig, kul!  
Nästa anmälningsstopp är 1 maj.  
Du sköter anmälan och betalningar 
själv, klubben betalar tillbaka 
”normal startavgift”, för vuxen inne-
bär det i dagsläget 5 x 90:- 
Boende på hårt underlag, inom-
hus? 
Förutom den traditionella O-ringen 
campingen har Lars Lundén fått nys 
om boende på hårt underlag. Det är 
i en kyrka (dock ingen kyrkverksam-
het då) där det finns gott om sov-
plats samt ordentligt kök. Den är 
belägen ca 2 km från C-orten. Priset 
är 1500:-/ familj alt 500:-/ person. 
Intresserade kontaktar Lars på 135 
56, gärna ganska snabbt så han vet 
om den ska bokas. 

TRÄNINGSORIENTERINGAR  
Vi kommer att köra varannan gång (med 
något undantag) med DOL. Se hemsida o 
klubbnotis för samlingsplats. Vid några till-
fällen kommer vi att kalla dem för 
”Motionsorientering”, ett begrepp 
som så småningom kommer att användas i 
hela landet. Dessa gånger finns även ett par 
nybörjarbanor, både lång och kort. Förhopp-
ningen är att vi ska locka nya människor till 
sporten. Det ställer också lite högre krav på 
arrangemanget då vi tänker använda sporti-
dent. Det ska också finnas ”värdar” på plats 
för att instruera de nya.  I Finland är det här 
en stor grej, i Sverige har OK Tyr i Karlstad 
jobbat med det under flera år och sakta 
men säkert ökar intresset. Nu är det tänkt 
att hela ol-sverige ska anamma samma 
grepp. Men naturligtvis kommer det att ta 
sin tid, men vi nöter på. Nu i startskedet 
kommer båda namnen att användas, om 
och när vi lyckas är tanken att ”Motions-
orientering” ska användas. Det finns också 
en nationell sida för dessa www.motions-
orientering.se, så är du på semester någon-
stans är ett tips att titta in där. 
Så ta gärna med dig någon som är lite su-
gen att prova! 
 

AOK:s program våren 2010 
14/4 Tränings-OL Långheden? 
 Hans Käck 
28/4 Motions-OL  Vattentornet 
 Lundins, Anna-Karin L, Anna E, Westmans 
5/5 Motions-OL  Tråbacken 
 Fam Fransson, Wanner och Rudh 
2/6 Tränings-OL Gäddtjärn? 
 Lars-Åke Dickfors 
16/6 Motions-OL  ? 
 Fam Lundén, Ståhl och Johansson 
 

Vi bugar oss för Maria 
Älvegran som blir 40 i 
början av maj och för 
Björn Slagbrand som 
blir H50 i mitten av maj. 

V 14 

V 15 

V 16 

V 17 

V 18 

UPPFÖLJARE BEHÖVS 
Kommer att 
behövas till 
Barn & Ung-
doms-
träningarna och 
till Orienter-
ingskursen. 
Uppföljarlista 
kommer.  
Hoppas du har lust att hjälpa våra 
barn o ungdomar i deras utveckling 
framåt! Din hjälp behövs! 

V 19 

Erika, Emma o Frida 


