
Av Stefan Nyberg 19/10 och med en hel del text från hemsidan 

FIKA TORSDAGAR 
Nu när klubbstugan är nyre-
noverad så kör vi vidare med 
fika precis som tidigare  år. 
Fika finns framdukat till 
självkostnadspris från ca 18.30. Lista på 
ansvariga finns på sista sidan i infot. 

Nu var det längesedan du fick något infoblad! 
Jag har jättedåligt samvete för det men jag har tyvärr inte mäktat med. Och 
nu när jag äntligen ska försöka sno ihop ett blir det än tyngre då hela ol-
säsongen med allehanda aktiviteter passerat. Jag vet att många (de flesta?) 
håller sig ajour via hemsidan men jag vet också att många uppskattar att få 
infobladet i sin hand. För att uppgiften inte ska bli fullständigt övermäktig 
tänker jag skumma lite på ytan och försöka få med det som väntar den 
närmsta tiden. Trots skummandet finns massor att skriva om, man kan kon-
statera att verksamheten varit intensiv. 
 
Nu har vi fart på klubbstugan 
Det har varit en riktig långbänk men i 
torsdags kunde vi äntligen fira med lite 
tårta! Ny öppnare och handikappanpas-
sad entré, ”fulfurun” ersatt med ljusare 
nyanser och trägolvet ersatt med mer 
funktionellt laminatgolv. Känns riktigt 
bra, nu återstår att sätta in en del vär-
meelement. Förhoppningsvis ska fikat på 
torsdagarna i klubbstugan även fortsätt-
ningsvis vara klubbens mötesplats. U-
gruppen mäktar inte med att hålla i någ-
ra ungdomsträningar under vintern, men 
finns det föräldrar som kan ta tag i den 
biten är det ju kanonbra. För visst är det 
kul om även barn o ungdomar finns på plats. 
 
25-manna - en härlig dag i Vallentuna  

25manna är över. Det blev en härlig 
klubbdag i Vallentuna. Förstalaget kom 
177 efter fantastiska orienteringsprestatio-
ner. Nästan ingen bom! Andralaget käm-
pade också heroiskt. Det saknades någon 
stämpel på 25:e men ändå väldigt väl 
kämpat.  
 
På bilden tv löper Hanna Daniels mot målet, 
en av de pirriga småtjejerna som också de-
buterade. De gjorde alla en härlig insats och 
växte nog ett par decimeter. På bilden till 
höger avslutar Hansi Kraus stafetten för för-
stalaget. Han gjorde ett lopp med 100% hän-
faktor. Det ska du ha stor heder av Hansi! 

Populärt läger i repris! 
Var och en aktiverar sig som den vill, 
de flesta nöter i längdspåret men 
några far fram i pisterna. Mat och 
resa ordnas av var och en. Klubben 
subventionerar till viss del. 
Anmälan från 1 november till 
Berit o Stig-Olof på 552 90 
OBS.Populärt läger, blir snabbt fullt! 

Halloweenorientering 
torsdag 4 nov  
Då är det dags för det 
höstlovets lagomt läski-
gaste orientering. Alla 
barn och ungdomar väl-
komna, även vuxna 
välkomna som ledare! 

Höstfest o 60-års kalas 
Lördag 13 november 
Då träffas alla festsugna till knytkalas i 
klubbstugan. Samtidigt kan vi också 
passa på att fira den nya fina lokalen. 
Vore kul om även löpgänget anammar 
inbjudan! Mer info kommer på anslags-
tavlan och på hemsidan. Anmälan till 
Maj-Britt eller på nätet. 

Ungdomarnas vinterbad 
med övernattning 19-20 november 
Tunnbad, lekar o tävlingar. 
Mer info på anslagstavlan och på hem-
sidan. Anmälan till Maj-Britt eller på 
nätet. 

Ett glatt gäng vid premiärfikat i torsdags. 
Camilla, Mattias, Kristoffer, Hansi o Mar-
cus. 

      
 Daladubbeln, den allra populä-
raste ungdomstävlingen, avgjor-
des i helgen. AOK hade 6,5 pa-
truller med och kostymering var 
det verkligen inget fel på. Försö-
ker mig på en gissning. Hanna o 
Julia clowner, Frida o Cornelia 
smurfar, Jonathan o Marcus 
Björnligan, Lovisa o Erika india-
ner, Amanda o Emma häst o 
ryttare, Tindra o 
Linnea har jag svårt 
att värka fram. Kan-
ske kan vi få en be-
rättelse till komman-
de info? 

Ny AOK-mössa 
Inom kort kommer vi att kunna erbjuda en 
ny mössa, bra skidåkarluva!? 

Amanda Daniels, en tjej 
som tagit ett stort kliv 
framåt i år. Här plåtad efter 
ett bra 25-mannarace. 



 
Vassa D10:or 
Klubben förfogar över ett  
helt gäng duktiga D10:or. Allra 
bäst har det gått för Tindra som 
till och med vunnit flera gånger. 
På bilden är en del av dem 
samlade vid Fagerstas tävling i 
våras. Från vänster: Linnea 
Holm, Julia Wanner, Tindra 
Jernström och Emma Hansen. 
 
10-mila 
Damlaget 287  
Efter första sträckan låg AOK-laget på 316:e plats. Det var 
Sussie som sprang, 24 min efter täten, totalt deltog 361 lag. 
Efter sträcka 2 med Tessan, plockades några placeringar, nu 
279:e. Efter att Lovisa sprungit 3:e var placeringen 280. 
Anna-Karin sprang 4:e, vilken fick en tuff resa, växlade som 
306. Den sträckan och 2:a var de längsta på hela 7,3 km och 
med kuperingen det verkar ha varit förstår jag att det var 
tufft. Helena verkar ha avslutat bra och i mål som 287. Bra 
kämpat tjejer! 
 

Ungdomslaget 136  
Det går bra att följa våra löpare 
direkt på 10-milas hemsida. Viktor 
sprang bra på första sträckan, 47:e 
plats av nästan 300 lag. Sedan har 
Amanda sprungit, tappade till 117. 
Men det är en stenhård fight och 
tätt mellan lagen, ca 10 min efter. 
Erika tappade lite till första radion, 
låg 124 då. Sen in som drygt 
120:e, 20 min efter men tätt tätt 
mellan lagen. Gustav avslutade 
stafetten och slutplaceringen blev 
136, ca 30 min efter. Bra gjort! 
 
Orienteringskursen  
Intresset var inte så stort på första träffen, men en 5-10 barn 
o ungdomar samt några vuxna kom. Thomas informerade om 
klubben och om hur det går till att orientera med hjälp av po-
werpoint presentation. Sedan kördes en kortare kartpromenad 
där det gällde att lära sig; passa kartan, hålla tumgreppet, 
kartans färger och några karttecken. Känns inte som något 
riktigt orienteringssug infunnit sig än - lite vårvärme skulle 
behövas!  
Andra träffen: Det blev en härlig fortsättning på nybörjarkur-
sen. Antalet barn fördubblades nära nog. Ett 20-tal. Dessutom 
några vuxna nybörjare och många intresserade föräldrar. Icke 
att glömma alla entusiastiska ledare. Efteråt bjöds alla på 
hamburgare.  
Tredje träffen: Antalet deltagare växte återigen. Verkligen 
lyckat. Flera av dem var sedan med på Folkareserien i Åsbo 
kvällen efter. 
Fjärde träffen: Lite kylslaget och lite färre deltagare. Det här 
var sista måndagsträffen. Kursen fortsätter nu med Folkarese-
rien. 
 
Folkareserien, andra deltävlingen 
Folkareseriens andra tävling gick vid Brunnsjöber-
gets motionsanläggning i Hedemora. Roligt att det 
är flera deltagare än förra året. 25 AOK:are var på 
plats och det är roligt att se hur säkerheten växer 
hos de flesta ungdomarna.  
 
Viktor Lundén var den här gången 4 minuter efter 
Oskar Sandberg, men det var nog ändå ett ganska 
bra lopp. Bland D16-tjejerna var det jämnt. Lovisa 
den här gången 10 sek före Erika. 
Jonathan Holm börjar bli riktigt säker i H12. 
I 10-klasserna var det som vanligt stor AOK-
dominans. Bland tjejerna var Julia Wanner bäst för 
dagen som tvåa. Nickolina Hedenlund gjorde debut 
i klassen. Bland pojkarna var Elias Korhonen tvåa 
och Victor Karlsson trea. Emma Djärv gjorde ett 
riktigt bra lopp i U3.  
 
 
 

 
  Mycket blåvitt vid Brovallsgården 
 
Lördagens tävling vid 
Brovallsgården i DOL:s 
regi var ett lyckat ar-
rangemang även om 
det var i kallaste laget. 
45 AOK:are gav sig ut i 
skogen. Flera faktiskt 
för första gången.  
 
Ingressbilden får sym-
bolisera bredden på AOK just nu. Robin Andersson 17 år som 
gjorde några trevande försök förra året, Mats Andersson pappa 
till Robin som kom igång ordentligt förra året innan han drabba-
des av ett svårt benbrott, Per Westman som tvärbörjade för ex-
akt på dagen 3 år sedan och nu är klubbens kassör. Längst till 
höger ser vi Marcus Johnsson som kom med i löpgänget förra 
våren. Det här var hans riktiga premiär och med den äran. Alla 
sprang Öppen 4. 
 
Ett "guld" och tre pallplatser på Kopparkavlen 
H150-laget med Leif Markfjärd, Thom Sandvik och Stefan 
Nyberg sprang hem segern i Kopparkavlen. Det blev en om-
växlande tävling där Leif var sju min efter. Thom gick upp till 
andra plats och Steffe förvaltade till guld.  
H16-laget tog en andraplats efter att Viktor Lundén mycket 
glädjande vunnit startsträckan. 
Detta lag var en kombination med 
Bjursås OK där Erik Björklund 
sprang slutsträckan efter Gustav 
Andersson. 
D16-laget Erik Mickelson, Amanda 
Daniels och Lovisa Östman kom 

trea. Här 
var det 
dock bara 
tre fullföl-
jande lag. 
Trots de 
få lagen var tävlingen jämn som 
sjutton. Lovisa förlorade spurtstrid 
om silvret. 
D12-laget gjorde en kanontävling. 
Det pirrade lite hos UK, men troli-
gen mest hos mammorna, eftersom 
laget till 75% bestod av D10-or. Det 
var bara Frida Östman som hade 
åldern inne. Helbra löpt av laget. 
Väx upp så blir det här riktigt bra! 
 
 

 
 
Under våren provade vi på 
att arrangera några mo-
tionsorienteringar. Egentli-
gen samma sak som trä-
nings-ol. Skillnaden är att 
det ska finnas lätta banor 
för nya orienterare, sporti-
dent för att göra det roli-
gare. Förhoppningen är att 
”Motions-orientering” ska 
marknadsföras i hela landet och locka nya till sporten. In-
tresset har legat på ca 30 personer och för klubbens del är 
det även positivt att fler får prova att på att lägga banor och 
sätta ut kontroller och även bekanta sig lite med sportident-
hanteringen. Tack alla ni funktionärer som genomfört arran-
gemangen.  

Fr v: Erika, Amanda, 
Viktor o Gustav 

Leffe, Thom o Steffe 

D12:orna Hanna, Frida, 
Julia  Tindra 

Elias 
Spurtar! 

Malin A och Jonathan H har just 
kommit i mål, bakom skymtar 
Camilla o Frasse. 

GISSA TUNGAN!? 
Vems är den läckra tungan? Är det inte chowchow 
som har blå tunga? 
Förslag kan lämnas på hemsidan. 2 



Fixardag och grillknytis 5-6 juni 
AOK-barnen/ungdomarna gjorde en ståtlig 
sträcka vid nationaldagens Flaggstafett. De förde 
fanan från PRO-gården i Krylbo till Verket i Avesta. Totalt var 
det uppemot 20 
deltagare med.  
Det var ett gäng 
på sex barn/
ungdomar som 
startade i Krylbo. 
Vid rasten vid 
Preem-macken 
på Dalavägen 
ökades skaran till 
12. Nästa stopp 
vid Visenten på 
Markustorget 
ökades gänget 
ytterligare för att 
sedan bli fulltali-
ga vid Försam-
lingsgården. Då 
man kom fram till Verket lästes budskapet upp av Emma Ny-
berg, som också "höll ordning" på gänget. Bra gjort alla in-
blandade! Fin reklam för oss. 
Vi blev inte så många fixare men vi jobbade på efter bästa 
förmåga. Runt klubbstugan jämnades marken till med mat-
jord. Grillplatsen rensades från gräs, eldstaden rätades upp 
och en bänk kasserades. Gräs klipptes, ved höggs, hängrännor 
rensades och skräp plockades.  
 
Runt grillarna var vi runt 20-25 personer. Thomas gittarade 
och D10:or med flera körade. När tillställningen var på väg att 
klinga ut kom Bettan, Anders och Martin förbi. Bettan som 
fyllde år fick skönsång från kören när hon klev ur bilen. Martin 
visade sitt ärr för ungdomarna och poserade tillsammans med 
dem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rikslägret 
2010 
Årets läger arrangerades i Sälen efter en 10-årsperiod i Idre. 
Vi hade 4 ungdomar på plats. Erika Mickelson, Amanda Dani-
els, Gustav Andersson och Viktor Lundén. Peter Wiréhn blev 
en mycket omtyckt och bra ledare för kvartetten. Tack Peter 
för att du ställde upp! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klubbläger i Sälen 
Ännu en gång körde vi ett klubblä-
ger i Sälsäterns fjällgård. Sprint på 
fredagen, fjäll-ol på lördagen och 
medeldistans på söndagen. Först 
var det lite trögt med anmälningar 
men till slut blev det ungefär som 
vanligt, runt 40 personer. Maj-
Britt o Birgitta ska ha en jätteelo-
ge för allt köksjobb, väldigt upp-
skattat. En eloge också till ”på-
emma” som såg till att ett gäng 
tappra själar tog sig fram på Kläp-
pens höghöjdsbana. En hisnande 
och pirrig upplevelse tyckte i alla 
fall undertecknad! 

AOK-truppen vid 
sommarens DOF-

läger i Falun. Elias, 
Amanda, Frida, Cor-

nelia, Hanna och 
Emma. 

Det var Magnus 
Daniels som var 
gängets ledare 
och det verkar 
som lägret var 
lyckat och att 

stämningen var 
på topp i AOK-

lägret. 

Emma och Amanda funderar hur de ska 
göra. Elias poserar  med nya DOF-buffen. 

Riksläger-
kvartetten 
Erika, Aman-
da, Gustav o 
Viktor med 
kuddar o 
snuttefiltar. 

Tindra totalvann i ett hett Eskilstuna 
Tindra Jernström har gjort en kanonhelg i Es-
kilstuna Weekend. Hon totalvann denna 3-
dagarstävling. På plats fanns ca 15 AOK:are, 
vilka fick uppleva en oerhörd hetta. På lörda-
gen var det 32 grader och på söndagen prata-
des det om 34. Åkern vid målet var alldeles 
söndersprucken, precis som man kan se på 
bilder från Afrika! 

Gotlandspaketet 
Ann-Sofi och Thom Sandvik har som vanligt härjat på Gotland. 
2-dagars och 3-dagars. För Thom H55 blev det en femte och 
en sjätteplacering. För Ann-Sofi D45M blev det en fjärde resp 
en femteplats. På 3-dagars var hon femma på alla etapper och 
totalt, snacka om jämn!  
I H55 vann DOL:s Mats Lundberg båda tävlingarna. På 3-
dagars måste det ha varit en mycket dramatisk avslutnings-
etapp. Arne Back Hedemora toppade inför jaktstarten, Mats 
Lundberg låg en bit efter (jag har ingen placering eftersom det 
redan raderats) och Thom låg tia. Winsplits avslöjar att AB 
tappade 10 min redan till första kontrollen (när bommade du 
senast så mycket Arne?). Detta förde upp Mats som totalvin-
nare. Thom avancerade till sjätteplats genom en etappseger. 

Till och med lättfotade Tindra var klart tagen 
 av värmen i Eskilstuna, men seger blev det! 

”AOK-Emma” i soltagen 
på Sälenlägret. Emma 
såg också till att vi fick 
prova på Kläppens hög-
höjdsbana! 

Idreveckan 
Även i år var familjerna 
Lindh/ Jernström o Nyberg/ 
Kärkkäinen med på Idreveck-
an. Brukar vara trevliga täv-
lingar i en ibland väldigt svår-
orienterad skog. Bäst är det 
när man får springa på fjället! 
 
 
 
 
Skön seger på Oringen 
Förra året tränade o laddade jag för stor-
dåd på Oringen, men än hur bra jag 
sprang fick jag stryk. I år med taskig 
uppladdning var det ett helt annat läge 
när jag stod inför första etappen. Solweig 
m.fl undrade om det skulle bli etappse-
ger. Något som jag helt slog bort, fanns 
liksom inte. Men en perfekt uppladdning 
med vila, Lallamassage, sen start, lätt 
regn, ganska flack terräng och en bra 
spurt gjorde det omöjliga möjligt. Seger 
med 1 sekund! Det var nog en av mina 
skönaste segrar någonsin, och framförallt 
mest oväntade! 

Idretävlingarna brukar innebära våffelätning för en del, 
här är det Linus, Tindra o Frida som mumsar. 

Flaggan i topp och 
med  klubbkompisars 
krans  på skallen! 
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Lyckad! Ja det är väl det minsta man kan 
säga om Jukolaresan. Visst hade jag hop-
pats få ihop ett stort gäng på äventyr 
österut. Men att intresset skulle bli så 
stort hade jag nog inte vågat hoppas, 45 
personer! Resan dit gick bra, vädret var 
fint men prognosen sa regn. Regnet bör-
jade när tjejerna sprungit klart för att 
fortsätta en bit in på småtimmarna. Tuff 
terräng, blöta och mörker gjorde många 
till hjältar! 3 damlag och 3 herrlag anmäl-
da. Alla damlag tog sig runt men endast 
1 herrlag, men vi var nära att lyckas! 

Magnus Lundin sprang första sträckan på 
Jukola. Läs hans fina betraktelse av tävling-
en och resan!  
 

En Jukola- & Mörkerdebutants 
betraktelser 

Då var debuten avklarad, jag vet inte om 
det var med tur eller skicklighet alternativt 
något mitt emellan, men i mål kom jag och 
godkänd blev jag också. 

Men för att börja från början så var det med 
spänning och glädje man äntrade bussen 
12:30 på fredagen tillsammans många härli-
ga och förväntansfulla löpare från AOK, tänk 
att vi fick ihop 6 lag, vi är ett fantastiskt 
gäng. Redan när vi rullade ut på 70-an på 

väg mot Stockholm kunde man ana att det var många som 
var spända inför uppgiften, det talades om hur svårt det 
var, inga stigar fanns det att följa och hur skulle det bli med 
brickor vid omstarten om halva laget fortfarande var ute i 
skogen, ja frågorna var många och svaren var få i det lä-
get. Ja vissa hade svar enligt Thomas men de var konstiga, 
var det så Marina? Resten av resan till Kytäjä var en härlig 
upplevelse med underbara klubbkamrater som hela tiden 
peppade varandra inför uppgiften. 
Väl framme på tävlingsområdet insåg man för första gång-
en det alla talat om, hur stor tävlingen verkligen är, en 
mindre stad av militärtält uppställda enligt skolboken från 
den Romerska armén i prydliga rader med större namngiv-
na gator däremellan, fantastiskt. När bussen stannade var 
det snabb urlastning och boande i våra tre tält och sedan 
snabbt upp och se damernas start. En upplevelse liknande 
Vasaloppet och det började kännas vad man var ställd inför, 
startsträcka, mörker och närmare 1500 andra att trängas 
med i starten. Damernas tävling avlöpte med storartade 
prestationer från våra led och man försökte skaffa sig så 
mycket information som möjligt från alla som kom i mål 
inte minst från min kära Helena. Svaren var många men 
inte så konstiga, trevlig orientering, tufft, svårt, ganska lätt, 
tydliga höjder, brant, kuperat, roligt ja listan kan göras lång 
men jag vet inte om informationen analyserades och sorte-
rades rätt. Ångesten inför kvällens uppgift började komma 
krypande så sakta och inte nog med det så kom molnen 
och regnet in över tävlingsområdet. Jag hade hoppats på 
klart väder och en ljus natthimmel för att känna mig trygg 
inför uppgiften. Som en sista lugnande förberedelse inhand-
lades lite sportdryck för att fylla vätskedepåer och några 
påsar Power Gel ifall natten skulle bli mycket lång och 
tröttande.   
Vid 19:30 bestämde jag mig i alla fall för att lägga mig och 
vila fram tills det var dags att starta, vinden ven och slet i 
tältduken och regnet smattrade mot densamma, tror ni det 
blev någon sömn? Vid det här laget önskade jag att jag 
befann mig i en tidszon som heter CET och inte Eastern 
European Time, d.v.s. hemma i Sverige, vad f-n hade jag 
här att göra det här kommer aldrig att gå bra och den ne-
gativa tankespiralen var brant och snabb. Jag var nog inte 
helt kontaktbar och minns nog att jag hade något fräsande 
svar till Helena när hon tyckte jag skulle ha lite mer kläder 
på mig till starten, jag ber om ursäkt för det. OK, tiden när-
made sig start och senast 22:35 skulle alla löpare vara i 
startfållan med brickan nollad, åter igen en vasaloppsupple-
velse med en massiv kö in till startområdet, verkade som 
alla var sena till starten.  Väl inne i startfållan påbörjades 
uppvärmning och funderande på var överdraget skulle läm-
nas, försökte se ut en bra plats all hänga detta på där jag 
kunde hitta det efter målgång, då hör jag plötsligt någon 
ropa Magnus, Magnus, Magnus… rent instinktivt drar jag 
bara av mig jackan utan att lokalisera den som ropat, ser 
säkert fullkomligt förvirrad ut. Återigen hör jag mitt namn 
och får syn på Malin W som trängt sig längst fram vid sta-
ketet och lämnar jackan till henne, Tack Malin!  
Nu är det hög tid att ställa sig vid sin karta och invänta 
starten med speakerns uppmaning klingande i huvudet ……. 
Kartta, Do not touch the maps, rör inte kartorna, om och 
om igen.   fortsättning på nästa sida…….. 

Camilla, Helena och Malin var 
startbrudarna i de 3 AOK-lagen. 
Aldrig mer sa Malin när hon kom-
mit i mål, men snart kom andra 
tankar….. 

Trion Anna-Karin, Sussie 
och Anna axlade tredje 

sträckan 

Klipp ur gästboken 
Fantastiskt kul att åka till Finland med en buss full av kämpaglöd. 
Jag blir alldeles rörd när jag tänker på era insatser. Efter min 
startsträcka i mörker med blöta, svår orientering, ibland tät skog 
och ett halvtaskigt seende så förstod jag vilken äventyr det skulle 
bli för många! Jag gjorde mitt jobb, var ute 99 minuter - vilket 
visade sig bli rena "sprinttiden". Bra jobbat, ni är fantastiska! 
Känns som resan varit uppskattad och att vi får åka nästa år 
igen! Steffe 

Jag håller med om att det var en fantastisk resa på många sätt. 
Men jag undrar om inte några signade sig för nästa års Jukola i 
någon sorts eufori efter sin "nära döden" upplevelse!!! Hoppas att 
jag har fel och att ännu fler följer med nästa år. Tänk bara vilka 
"historier" vi kan dra för dem som inte var med i år. Vill också 
passa på att be om ursäkt, på träffen innan resan hävdade jag 
att det var ol vi skulle på och inte någon överlevnadsövning. Efter 
denna resa får jag nog ändra mig, för en del blev det snudd på 
en kamp om överlevnad. En stor eloge till alla kämpar! Stöveltju-
ven 

Vad roligt det var på Jukola!! Hoppas alla plus många till blir med 
nästa år. Då lär ju inte uppgiften i skogen bli lika tung så vi kan-
ske kan bli några fler som håller ut på dansgolvet under hemre-
san  Tessan 
 

Ja, det var verkligen en resa vi alla kommer att minnas. Tänk er 
om 20 år när vi kan se tillbaka på de långa tiderna och geggan 
med ett stort leende!! Kul att våra ungdomar kastade sig över 
utmaningen och lyckades så bra. Jag är också impad över alla 
mindre rutinerade som ändå klarade de riktigt svåra banorna. 
Anna och Marina som tog sig runt sina banor med all heder, 
Emma som körde en herrsträcka på dagen och ett maraton i dans 
på kvällen. För att inte tala om Hansi som dansade länge trots 
många timmars löpning. Johan och Mattias som kämpade fantas-
tiskt. Thomas som trots att han inte såg något och sitt dåliga knä 
ändå tog sig runt. Tessan som körde två banor och ändå inte 
kvalade in i tretimmarsklubben. Alla nattgubbarna... Ja allihop! 
Sussie 

Precis som Lalla längtar jag faktiskt också till nästa Jukola. Jag 
och Björn kunde i lugn och ro frossa i bacon, strips, läsk och 
chips. Vi såg på historiska filmer, röjde på hans rum, sov på altan 
och jag tog en blomsterpromenad med Ninni Forsling på sönda-
gen. Ska ni inte åka snart igen? Orienteringsänkan Susanne 

Jukolaresan blev succé. Här jublar 2 av alla 
bragdlöpare, Hansi o Johan som just avslu-
tat tävlingen med var sitt 4 timmars lopp! 
Klubbresor är alltid trevliga, åker vi 2011 
också? Eller åker vi till nordnorge? 
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Fortsättning på Magnus berättelse 
Vad gör jag här ta mig härifrån, då dyker Stefan upp framför mig tit-
tar mig i ögonen och säger ta det lugnt du behöver inte stressa, lycka 
till du klarar det. Tack! Jag hoppas jag sa lycka till tillbaka Stefan? 
Sedan försvann han framåt i leden, starten gick och allt var igång. 
20:04 till första det här kommer aldrig att gå, gick tydligen med fel 
gäng åt höger vid startpunkten och sedan var kaoset igång, träffar 
Lennart L för första gången av 4, han hade inte samma som jag. Lite 
irrande och kontroll 1 (146) dyker upp. Kompass och 3:50 till 2:an
(208), ny riktning mot 3:an(171) bom, hamnar norr om kontrollen vid 
mossen och diket vänder tillbaka och letar ett tag och hittar rätt, ser 
en massa irrande lampor runt i kring och ropar för första gången, 171 
är här på engelska och en hel svärm med lampor kommer ångande 
och tackar mig. Helt plötsligt är man den bästa som alla ska följa, så 
nu är det bara att ta täten, 9:23 vart det förresten på sträckan. Ny 
riktning mot 4:an(145) 4:19 och lok i tåget, utför branten åkandes på 
ändan, vätskekontroll och sedan 5:an(139) 3:21 var tiden. Ny riktning 
mot 6:an(129) och helt plötsligt är jag ensam i skogen vid norra än-
den på sjön och inser att jag är på fel sida om höjden, tar mig över 
höjden ner till diket och följer det norrut tills det vänder 180 grader 
härifrån kompass till kontrollen, 12:09 på sträckan. På´t igen mot 
7:an(111) bom igen, 11:23 vart tiden. Mot 8:an(108), tid 2:14. 9:an
(110) sprangs förbi med 150 m tillbaka 7:52. Mot hygget och 10:an
(101) ingen tid, EMIT är inte helt 100 % -igt. Ner över diket mot väts-
kan möts av en vägg fotoblixtar, ingen kom över diket alla satt i sme-
ten, vidare till älgpasset och söderut mot 11:an(103) ingen tid här 
heller. Vidare söderut utmed sjön 12(132) och 13(113) flyter på 
sträcktider 4:00 och 4:36. Tittar på kartan och upptäcker långsträckan 
till 14(156) panik infinner sig hur löser jag detta, hör en säga, jag tar 
vägen tittar och inser att det är en omväg som jag inte är beredd att 
ta, följer ett annat tåg som har 156 och tar rätt riktning men dom 
viker av norrut vid sjöänden. Nu blir jag riktigt osäker och vänder till-
baka till föregående kontroll. Tar följe med två finnar som har samma 
kodsiffra, ner till sjöänden och sedan söderut förbi mossen och sedan 
sydost mot kontrollen. Läser så noga jag kan och tycker mig vara med 
på kartan, tittar på klockan för första gången 00:40 och det är en bit 
kvar, 2 timmarsmålet spricker, nu är det bara att ta sig hem som gäll-
er. Vi stannar var 300:e meter och jämför vart vi tycker att vi är och 
är oftast tillräckligt överens för att fortsätta, kommer tillslut fram efter 
37:26 i löptid. Ny rikting söderut mot 15(167), 3:56. Här har vi 3 som 
slagit följe olika gaffling så jag blir ensam mot 16(177). Ner på vägen, 
följer den till den korta släpvägen till öster, kompass mot kontrollen, 
ser snitseln på vänster sida och kommer in till kontrollen efter 8:31 på 
sträckan. Mot 17(185), kompass, hör mig själv tänka kodsiffra 158, 
ligger lite norrut men ser kontrollen och springer in 185, säger omed-
vetet h-vete, tittar på kartan och läser 185 det är ju rätt, 3:37. Nu är 
det bara hem kvar. 18(202) 2:35, 19(150) 1:39. Ut ur skogen och 
möts av den underbara AOK-klacken i den mörka och blöta Kytäjä-
natten (tack, tack och åter tack) en underbar känsla. Ulla N du är fan-
tastisk som klackledare, hela dagen, natten och ytterligare en halv 
dag trots regn på samma plats vid de sista kontrollerna är värd en 
jättekram. Sätter brickan i 20(100) 1:16 och bara upploppet kvar, då 
springer en av finnarna jag haft sällskap med på långsträckan om mig 
men det gör inget jag är hemma! Målstämpling och in mot kartplanket 
först nu känner jag att jag är trött. Växlar till Thomas och pratar lite 
med Erik som väntar på Lennart och säger att han är inte långt efter. 
Går mot utläsningen och får OK när jag lägger på brickan, skönare 
känsla får man leta efter, jag klarade uppgiften, inte som de bästa 
men efter egen förmåga.  
Möts av Helena och får en stor kram och går vidare 
mot tältet för att hämta ombyte och gå till duschen 
möter en vaken Per W som ska ut på 4:e sträckan med 
min bricka, Lennart dyker också upp så det blir säll-
skap till ombytet. 02:15 sitter vi i bastutältet och 
dricker varsin öl och ser tillbaka på våra vedermödor i 
skogen, det är nog den bästa bastu och öl jag haft på 
länge eller vad säger du Lennart? 
Tyvärr tillhörde jag inte den trogna supporterskaran 
efter min dusch, jag somnade och sov gott fram till 
omstarten. Jag kan inte låta bli att imponeras över hur 
alla i klubben tar sig an utmaningar av det här slaget och 
peppar varandra till stordåd, alla har gjort mer än vad som förväntas 
och alla ska känna sig stolta oavsett man blev godkänd eller inte. En 
klubb som stöttar varandra i med och motgång är en stark klubb som 
kommer att leva länge. 
Tack till alla som var med på resan, löpare, supportrar, hyttsällskap 
med flera, alla har ni gjort detta till ett underbart minne. Och visst 
nästa år ska vi på´t igen.  
      Magnus Lundin 
 

Fler klipp ur gästboken 
Vilken fantastisk resa man har varit med om! Det 
var mycket att tänka på när jag packade. Vad skulle 
med och i vilken väska. Fick till det till slut. Att få 
äran att springa första sträckan på Jukolakavlen var 
inte så nervöst som jag trodde. Med en ond fot och 
en förkylning på väg kunde jag bara fokusera på att 
ta det lugnt. Spikern uppmanade oss att inte röra vid 
kartorna flera gånger. NI BLIR FILMADE! Oj då, det 
här är verkligen en viktig tävling. När starten gick 
och jag sprang i väg så fick jag "ståpäls". Vilken 
känsla! Det var nästan så att tårarna kom. En helt 
otrolig upplevelse. Orienteringen gick skapligt och 
det var trevligt att träffa på Malin och Camilla i sko-
gen. Bra kämpat alla kämpar.  Helena 
 

Jag vill bara säga till er alla : fantastiskt bra jobbat. 
Själv gled jag bara omkring och fick njuta av sol, 
lera , regn och rusk och fantastiska kämpainsatser. 
Mitt jobb denna gång fick bestå av "joddlanden" vid 
"repet". Kanske kan även jag vara en av dessa käm-
par nästa år... Heder och ära till er alla från Ritva 

Även rutinerade löpare kan bli 
trötta! Det tror jag Micke är villig 

att skriva under på. Det var 
länge sen vi såg honom så trött. 

Men det ska man vara efter 
långa natten, bra kämpat Micke! 

Rutinerad räv som fick göra Jukola-
debut var RIK:s Inge Andersson. 
Tack vare den högtidliga  dagen 
valde Inge att genomföra loppet i 
postverkets ljusblå skjorta! 

Rutinerad räv som kanske var 
tröttast av dem alla. Efter ca 3.40 
kom  så Th äntligen linkandes ut 

ur skogen, en 
tuff tur med 

glasögon i 
regnet och 

med 
”energigel” 

Det är alldeles för glada kommentarer här! Så 
här var det: Regn när jag sprang, regn när jag du-
schade (kallt), regn, regn, regn. Lera! Gyttja! Bran-
ter, stup, branter igen, ännu besvärligare stup, 
opasserbara bergväggar, ännu mer höjder och bran-
ter och breda klabbiga diken (Thomas fastnade t.o.m 
i ett), fruktansvärt svår teknisk orientering, risigt, 
kort synområde, för många kontroller - 22 st! Kö i 
skogen men ingen som skulle dit jag skulle! osv..... 
Yvonne 

Jag kan bara instämma i allas kommentarer, ett här-
ligt gäng, en otroligt rolig och spännande resa. Sko-
gen och terrängen är ett kapitel för sig, men säger 
väl som de andra -fy va tufft det va och svår orien-
terat (hihi noll koll, inget att jämföra med). Många 
busslängder blev det i skogen. Sen vi kom hem så 
har speakerns ord ekat i mitt huvud - "DUUU FÅÅR 
IINTEEE RÖÖÖRAAA KAAARTAN" Tjo hopp Finland vi 
ses nästa år. Marina 

Mattias, debutant som fick ge sig i 
kast med långa natten. Helt obe-
rörd!? 

Magnus L  
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Veckans raket (någon gång i september) 
Det räckte faktiskt till guld för 
Mattias Johansson som avance-
rade 763 platser på Sverigelis-
tan efter ytterliggare en uppda-
tering i veckan. Även förra 
veckan var vi väl framme då 
Magnus Lundin avancerade 444 
platser och intog 10:e platsen.  

Sverigelistan veckan innan DM 
helgen som nog kan förändra 
mycket nedan. Bland herrarna 
är Steffe omutbar och han har 
ett betryggande försprång till 
oss andra. Bland damerna har 
Sussie tagit hand om taktpin-

nen då Tessan inte tävlat tillräckligt flitigt i år 
och således ramlat bort från listan. 

Viktor Lundén skötte sig bra 
på Distriktsmatchen 
3-4 augusti genomfördes ungdomarnas Di-
striktsmatch i Forsa i Hälsingland. Viktor Lun-
dén och Lovisa Östman var uttagna, men 
Lovisa fick lämna återbud p g a sjukdom.  
Viktor skötte sig med den äran med en åt-
tondeplacering på långdistansen och en åt-
tonde på sprinten. På båda disciplinerna var 
han fjärde dalakille. Det ser bra ut inför USM 
senare i höst. 
 
Tindra o Steffe Svealandsmästare 
OK Hedströmmen arrangerade sin OL-
rounden vid Riddarhyttan i helgen. Tindra 
Jernström och Stefan Nyberg vann Svea-
landsmästerskapet på lördagen och Steffe 
följde upp med seger även på söndagen. 
Många andra bra prestationer gjordes också.  
 
Gustav var bäst i Storvik 
Vi hade en sexmannatrupp på Storviks natt på onsdagen. Gus-
tav Andersson var mest framgångsrik, fyra i H16.  
Viktor Lundén blev sexa i samma klass och Erik Johansson 
H60 var femma. 
 
Framgångar på lördagen i Smedjebacken 
Vi kan med glädje konstatera att flera av våra ungdomar bör-
jar visa framfötterna mer och mer. Viktor Lundén H16 och 
Tindra Jernström D10 var treor. Framgångar 
för dessa börjar höra till vanligheterna.  
 
Steffe i särklass i Liljansberg 
Steffe Nyberg utklassade alla sina konkurren-
ter på Dalaportens tävling i Liljansberg på 
lördagen. Även i övrigt gjordes det fina insat-
ser av många AOK:are i den tuffa tävlingen.  
 
Tävlingen missgynnnades av ett väder som 
vi inte varit vana på tävlingar på ett bra tag. 
7-8 grader varmt (kallt) och ibland ett gans-
ka ihållande regn. Dalaporten ska dock ha en stor eloge för 
inramningen av tävlingen. Många arrangörer genomför täv-
lingar som är så pass torftiga att de näppeligen lockar till stör-
re deltagande i framtiden. 
Dalacupklasserna 
I dagens deltävling nådde Amanda Daniels D14 klubbens 
bästa placering. Hon var tolva (tia av dalalöparna). Amanda 
har verkligen stabiliserat sig under hösten.   
Erika Mickelson D16 14 (10). Erika trivdes inte alls i den, 
som hon tyckte, steniga terrängen.  
I H16 var Viktor Lundén bäst 14 (3). Viktor hade en förkyl-
ningsvecka bakom sig. Ändå visar resultatet det underliga att 
då Viktor borde blivit trött efter ca en halvtimme gjorde han 
en kanonavslutning. Loppet hade verkligen två ansik-
ten. Gustav Andersson var 21 (8). 
Övriga ungdomsklasser 
Cornelia Lundén D12 var femma och detta var 
nog hennes absolut bästa lopp hittills. Nio tjejer i 
klassen. Bra Cornelia! D10 är en mycket intres-
sant klass med AOK:ögon. Tindra Jenström 
trea, Julia Wanner femma, Emma Hansen åtta 
och Nicki Hedenlund nia. Detta trots att Hanna 

Daniels och Linnea Holm sak-
nades denna dag. Endast 
Tindra, Emma och Hanna blir 
"överåriga" nästa år. 
Extra eloge 
Familjen Hedenlund vill jag 
gärna ge en extra eloge. Tre 
barn sprang. Pappa Harald var 
uppföljare åt Arvid. Osäker om 
mamma Victoria också var ute 
och följde upp, men hon 
sprang åtminstone själv och 
gjorde det riktigt bra. 

3 DM-brons bärgades vid medeldistansen 
DM i medeldistans avgjordes lördag i Ludvika, klub-

ben hade 20-tal löpare på plats 3 bronsmedlajer bärgades. Det 
var Viktor Lundén i H16 samt Thom Sandvik H55 och Stefan 
Nyberg i H50. Verkligen kul att Viktor är på hugget, blir bara 
bättre och bättre......  
Steffe tog guld på lång-DM i Säter 
Helgen avslutades med lång-DM i Säter på söndagen. Steffe 
Nyberg tog guld i H50 medan Erik Johansson H60 tog silver. 
Det innebar ett facit på 5 medaljer med de tre som togs på 
lördagen.  
Erik tog brons på natten! 
Erik Johansson H60 lyckades bäst av de våra på natt-DM. En 
bronsmedalj blev resultatet. Viktor blev åtta och Erika nia. För 
Gustav blev det en mörk natt.  
Silver på DM-stafetten 
H50-laget med Leif Markfjärd, Thom Sandvik och Stefan Ny-
berg bärgade ett silver på DM-stafetten. Steffe ställdes inför 
en mission impossible på sista sträckan då han gick ut med 
Håkan Eriksson Malung. D16- och D12-laget gjorde också bra 
insatser.  
 
Viktor och Lovisa på USM! 
AOK:s 2 representanter vid USM i Örnsköldsvik, Viktor Lundén 
och Lovisa Östman, har nu avslutat sina USM-äventyr. Täv-
lingarna inleddes med Sprint i fredags. På lördagen kördes 
långdistansen. Viktor blev då 50:e och Lovisa 70:e. Söndagen 
avslutades med distriktsstafetten. Där slutade Viktors lag, 
Dalarna 4, som 53:e och Lovisas lag (ett kombilag med Gä-
strikland) som 61:e. Nu är USM-tiden över och nästa år hop-
pas vi få se de 2 (och gärna några fler) på "stora SM".  
 
Skol-SM 
Viktor Lundén, Erika Mickelson och 
Lovisa Östman är på Skol-SM i Järla 
under helgen, alla tre tävlar för Do-
marhagens IF. Resultatmässigt lyck-
ades Viktor bäst i lördagens långdi-
stans han blev 36 av 51 startande. 
Tjejerna hade ingen riktigt lyckad 
dag Lovisa slutade som 56 av 64 och 
Erika 62 av 69 startande. På sönda-
gens sprinttävling blev Erika 45:a av 
108 startande, Lovisa blev 97 av 
124 och Viktor 114 av 145 startande. Kul hade de i alla fall 
och vi tackar Emma Nyberg som höll ordning på allting.  
 
Erika bäst i Skol-DM  
Erika Mickelson blev sjua i skol-DM i Mockf-
järd. I övrigt ganska jämna placeringar för 
våra deltagare. En trevlig dag var det i 

Mockfjärd enligt Tom Hansen 
som var på plats och även 
fotograferade. 
 

 

 
Emma Hansen verkar ha 
ordning på grejerna!  

En samlad Cornelia Lundén, 
det tycks vara vid starten 

Skol-SM gänget Erika, 
Viktor o Lovisa 

Raketen på väg 
upp på fjället! 

Viktor Lundén 
har också tagit 
ett stort kliv 
framåt i år!  

Steffe ångar på! 

Arvid H har just stämplat vid sista och laddar för spurten. 

Marcus vann 
mästarmötet! 

Det var på 
Malmias täv-
ling i höstas 
som Mattias, 
Hansi och 
Marcus be-
stämde sig 
för att göra 

upp. Marcus drog det 
längsta strået men kam-
pen var hård, alla inom en 
minut. Man blir förbluffad 
över denna trios nyvunna 
intresse för sporten och 
man imponeras över de-
ras ständiga utveckling! 6 



Vattenplaning 
Leif Markfjärd eller som han kallar sig scannern har varit ute 
på äventyr. Webmaster ber om ursäkt att materialet blivit 
liggande ett tag. Bättre sent än aldrig.  
 
Vattenplaning 
Ni kanske undrar varför någon skriver något 
om vattenplaning, ni som är nyfikna kan 
fortsätta läsa och ni andra behöver ej göra 
er besväret.  
Jag var med på en rullskidtävling i för någon 
vecka sedan tillsammans med rullskidgurun 
Jan-Olof Lövgren, det var min första rull-
skidtävling.  
Tävlingen var 56 km klassisk teknik och 
hade även SM status, så det var många bra 
stakåkare på plats. När starten gick var det 
bara fullt ös ihop med ca 600 andra galning-
ar på rullskidor. Jag kom iväg skapligt och 
det var en tuff öppning med 1 km uppför 
direkt.  
Vi blev ganska snart en klunga på ca 20 personer, det var 
tufft att åka så fort och så oskyddat i en klunga. Normalt så 
tränar jag med rullskidor som går mycket saktare och det är 
sällan att vi är fler än tre personer. När det blev tvära kurvor 
var det bara att försöka hålla ordning på utrustningen och 
hoppas att inte bli knuffad i sidled eller av någon bakifrån.  
 

AOK:s 3-dagars avslutat 
Det blev en lyckad avslutning på årets 3-dagars. Ett härligt väder 
och de flesta barnen/ ungdomarna verkade nöjda. Alla vinnare 
ovan. Nu finns alla resultat från sista etappen tillgängliga på 3-
dagaras sidan.  
 

Det hela avslutades med den efterlängtade prisutdelningen. Men 
innan den bjöd Linnea Holm och hennes kompis Wilma Pettersson 
på en härlig underhållning då de framförde låten Halleluja, myck-

et uppskattat! (Kul också med Tompas ljud-
anläggning, nyhet för året)  
Sedan delade Thomas och Sussie ut 5 års 
diplom till Cornelia Lundén, Hanna Daniels 
och Emil Arvidsson. Dessutom fick Oskar 
Sandberg ta emot sitt 10-års diplom han skulle haft 2009.  
Tack alla funktionärer, deltagare, ledare och publik - jag tycker ni 

funktionärer gjorde ett bra jobb och det 
känns som arrangemanget är uppskattat då 
det gäller att få ut nya förmågor i skogen.  

Magnus L har gjort 
stordåd på vinden 

Många arbetstimmar nedlagda i klubbstugan i höst 
Ett stort tack till alla er som 
målat, snickrat, monterat skor-
sten, ordnat ventilation, lagt 
golv osv Nu återstår att monte-
ra en del element och isolera 
vinden. Maj-Britt, Östen, Len-
nart o Fransson har gjort några 
dagpass. Kul också att bl.a 
Micke N o Assar dykt upp och 
hjälpt till en del dagar då de 

haft långledigt. För övrigt har 
arbetet skett på måndagar. Tack alla. 
 

Ventilationen är värd ett eget 
kapitel 
Under tiden som klubbstugan restaurerats har det 
även utförts stordåd i motionsanläggningen. Mag-
nus Lundin har varit huvudansvarig för komplette-
ring av ventilationssystemet. Det är Magnus Daniels 
som skött kontakterna med företaget som levererat 
det nya ventilationsaggregatet. Detta innebär att vi 
nu har hela Tråbacksanläggningen i toppskick.  
 

Belysning fixad på vägen till elljusspåret! 
En stor eloge även till Inge Sundstedt som sett till att det kommit upp en belysnings-
stolpe på vägen mot elljusspåret. Nu blir det ljusare och inte lika läskigt för våra små 
att ta sig till och från spåret. Tack för det Inge. 

Harry Quist har lämnat oss 
Den verklige AOK:nestorn Harry 
Quist avled tidigare i våras. Han har 
med Hasse Watters benägna hjälp 
varit med oss i verksamheten ända 
in på vårkanten trots en ålder av 94 
år.  
Harry är en verklig legend inom 
klubben. Han var banläggare på 
Avestapropagandan fram t o m 
1965. Efter det var det blev Harry 
mest känd som bastubadare i Trå-
backen. På den tiden hade vi små-
grabbar stor respekt för Harry. Vi 
vanliga dödliga satt på bänkarna i 
omklädningsrummet utom Harry 
som hade stol, Harrys stol. Med 
åren försvann Harry mer och mer 
från verksamheten. 
I samband med nystarten och åter-
invigningen av motionsanläggning-
en bjöds Harry med fru Kerstin in 
och kom därmed med igen. För ett 
par år sedan avled Kerstin och efter 
det har Hasse Watter sett till att 
Harry inte missat många bastukväl-
lar på torsdagarna. 
Harrys syn var dålig och sorgen 
efter Kerstin var naturligtvis svår, 
men intellektet och kroppen var det 
inga fel på. Som yngre var Harry en 
bra 1500 meterslöpare i skuggan av 
Gunder Hägg och Arne Andersson. I 
Uddevalla härjade han då och jag 
tror rekordet var ca 3.55. 

Karin Jernberg har avlidit 
I våras avled Karin Jernberg i en 
ålder av 95 år. Karin var aktiv ori-
enterare fram till någon gång på 
50-talet i AOK:s Skogsflickor. De 
äldre AOK:arna känner väl till hen-
ne och tidigare avlidne maken Erik.  
För de lite nyare i klubben var Karin 
mamma till en av de duschansvari-
ga på våra tävlingar, Anders och 
farmor till Maria Strömberg. 

Lukas Wanner, en av 
alla unga som var med 
på 3-dagars. 

Anja o Hanna fann 
varandra vid det fin-
stämda uppträdandet. 

Micke N fixar elen. 
Golvteamet Mattias, Leffe, Kent o 
Mohammed. 

Östen täljer en 
Dalahäst. 

Jag var nära att vurpa redan efter ca 7 km i en skarp sväng 
när jag kom ut i lösgruset bredvid asfalten. Efter ca 14 km 
började det regna och åska med en blixt och smäll samtidigt. 
Det blev ett tokregn med massvis av vatten på vägen, det var 
närapå omöjligt att åka vattenskidor på vägen. Vi kom fram till 
en sträcka med nylagd asfalt och några rondeller som skulle 
passeras. I första rondellen åkte jag på vattenplaning och höll 
på att köra omkull, där det redan låg några blodiga konkurren-
ter. Att åka på vattenplaning stående på rullskidor i farter på 
30-40 km/h är inte kul. Då blev jag riktigt rädd och funderade 
på vad det är jag håller på med.  
Jag la mig sist i klungan och efter ett tag på väg ner mot varv-
ningen tappade jag även kontakt med klungan, jag var allde-
les för rädd för att våga stå på. När jag passerat varvningen 
var jag själv och då började det kännas lite bättre för då slapp 
jag åtminstone trängas, men nackdelen blir istället att det är 
tufft att dra själv.  
Nu tänkte jag  försöka köra ikapp klungan, men det gick inte, 
när det var 14 km kvar kom det ikapp en annan kille och vi 
höll ihop ner mot målet. Det var skönt att passera mållinjen, 
inte för att jag gjort ett bragdlopp utan för att jag inte vurpa-
de.  
Det här var en annorlunda upplevelse som inte var riktigt vad 
jag tänkt mig innan. Jag kanske var runt 40 – 50 i mål och 
blev 3:a i min klass på tiden 2.05.18 (SM-brons), jag var ca 3 
minuter för Jan-Olof som vann sin klass. Segraren i loppet var 
Vasaloppssegraren Jörgen Brink.  
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Lyckade tempopass! 
Våren och försommarens gemensamma tempospass blev 
verkligen hellyckade och uppskattade. Runt 20 personer 
var det som var med. En stor eloge till Harri som ledde 
dessa samt berättade lite varför passen var upplagda 
som de var. En given repris i vår!?  
 
 

 
 
 
 

Det var bra fart på träningarna inför Karnevalsloppet, 
Engelbrektstafetten och Vasastafetten. Efter Vasan var 
det lite si och så med uppslutningen men nu känns det 
som vi är på gång igen. Så ta med dina vänner och kom 
till Tråbacken. Träningarna är naturligtvis öppna även för 
ungdomar och juniorer. 
 
Tisdagar: Vi fortsätter med gemensam 
löpning 18.00. Vi börjar lugnt och försik-
tigt i 2-3 km så att alla som vill hänger 
med. Sedan delar vi upp oss i olika grup-
per/ längder.  
Torsdagar: Innebär också gemensam 
löpning för de som vill. Inga rundor pla-
nerade utan de som är där tar tag i saken 
själva.  
Söndagar: Tills vidare ingen gemensam 
träning då, gissningsvis kommer det 
igång efter nyår. 
  

Stockholm Marathon 2010 
I perfekt löpväder gick 2010 års Stock-
holm marathon av stapeln med rekord i 
antal deltagande. AOK hade en handfull 
löpare med och det är ju lite smått fan-
tastiskt att efter dryga 42 km springa in 
på exakt samma tid.  
573 Magnus Westerlund Norberg 3,10,08 
626 Stefan Virtanen Norberg 3,12,05 
836 Fredrik Bergander AOK  3,16,12 
837 Fredrik Borgström AOK  3,16,12 
2697 Hansi Kraus  AOK  3,40,21 
8228 Daniel Edman  AOK  4,32,35 
 
DM halvmaraton i Säter 
Tävlingen var uppdelad i massor av klasser vilket gjorde 
att klubben fick 3 distriktsmästare i halvmarathon. Fred-
rik Bergander i senior, Magnus Vesterlund M35 och Matti-
as Johansson i M40. I kvartsmaran blev det storslam för 
AOK. Micke Nykvist etta, Dave Gray 2:a, Anders Anders-
son 3:a och Tobias Nyhlén 4:a.  

Ett av de tidiga 
tempopassen gick 
mot kanotleden. I 
spets syns Mar-
cus, Camilla, 
Mattias, Helena 
och Tessan. 

Karnevalsloppet 2010 blev en klang och 
jubeltillställning. 

Bra väder, många deltagare och ett arrange-
mang som flöt på riktigt bra. Totalt var det 
ca 1950 startande och allt flöt på från Knat-
tarna körde igång till prisutdelningen var avslutad vid 
halv niotiden. 
Vi tackar alla deltagande, all publik och alla funktionärer 
för en kanontävling. 25-års jubileum 2011! Vad göra? 
 

Silvermaran 
Micke Nykvist och Magnus Vesterlund deltog i i Silvermaran i 
Sala. Magnus vann M35 på tiden 3.05, han kapade alltså tiden 
från Stockhom med 5 minuter - bra gjort!  

Maraton-Hansi 
glider fram! 

Engelbrektstafetten 2010 
Årets Engelbrektstafett genomfördes i ett 
varmt Norberg med lite inslag av ösregn som 
sedan förbyttes till sol igen. Det är ganska 
fantastiskt att vi fick 5 lag till start i år. Helt 
klart att tisdagarnas tempopass bidragit till 
detta. I den öppna klassen gjorde lag 1 och 2 
riktigt jämna och bra insatser och knep plat-
serna 5 och 8. Lag 3 och Ungdomslaget slu-
tade efter mycket kämpande och fina lopp på 
plats 17 och 32. 
Damlaget sprang också till sig plats 5 efter 
en väl genomförd tävling.  
 

Magnus Ves-
terlund pas-
serar varv-
ningen i god 
stil. 

Svante D 
pustar ut! 

Damlaget med fr v 
Ann-Louise Karls-
son, Jenny Eriks-
son, Tina Gustafs-
son, Camilla Wallin 
och Elisabeth As-
sarsson.  

Några rader från coachen 
Hej alla vi som springer. Nu var det länge 
sedan coachen var på plats, men nu tycker 
jag att det är dags så smått börja inleda 
höstträningen. Så alla som har vilat eller 
SLÖAT till sig och känner för att träffas och 
träna i trevligt sällskap kan komma till Trå-
backen på tisdag, träningen börjar 18.00, 
samlas några minuter innan. Nu är det lugn 
skön löpning som står på tur, inga intervaller. Läge för alla 
intresserade att komma igång. Vi ses, inga ursäkter.  
(från hemsidan för ett par veckor sedan, gäller även nu!) 

Trevlig kommentar från hemsidan i juni: 
Jag kan ärligt talat säga att jag verkligen led när jag inte 
kunde vara med på Tisdags träningen igår utan fick jobba 
istället, så roligt tycker jag verkligen att det är:). Jag tror att 
många med mig tycker att det är så roligt att det äntligen 
bildats en löparklubb, där alla kan vara med oavsett hur van 
löpare man är. Mycket lyckat! Blir torsdagsträningen av som 
vanligt? // Ann-Louise 
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BLI MEDLEM I AOK! 
Info och avgifter finns på bl.a hemsidan. 

Gustafsstafetten tisdag 10 augusti 
Gustafsstafetten avgjordes i perfekt löparväder. 
Vi ställde upp med två lag i mix-klassen och slu-
tade tvåa och trea.  
Banan var extremt kuperad och det var riktigt 
tuff löpning på gräs blandat med sand bit-

vis. Båda lagen gjorde riktigt fina och 
jämna insatser. Banan var drygt 4 km 
lång. Klass: Mix 
1. Sågmyra SK 49,21 
2. Avesta OK lag 2 52,06, Mikael Nykvist 
15,08, Therese Tillenius 19,59, Hansi Kraus 
16,59 
3. Avesta OK lag 1 53,35, Fredrik Borg-
ström 15,33, Jenny Eriksson 20,51, Mo-

hammed Shawali 17,11 
4. Innebandytränarna (Tina Eriksson, Kjell 
Eriksson) 54,51 

Vasastafetten 2010 
Vasastafetten 2010 avslu-
tad och våra två lag gjorde 
riktigt fina insatser. I år 
var det två lag i herrklas-
sen som gällde och vi slu-
tade på 16:e och 62:a 
plats.  
 
Även i år så använde vi 
Färnäs bystuga som över-

nattningsläger inför stafet-
ten för att få en så lugn start 
på morgon som möjligt. En 
liten eftertrupp kom med bil 
under dagen som till en bör-
jan avgjordes i lätt duggregn. 
Mot slutet så sprack himlen upp och solen 
sken över moraparken. 
 Båda lagen förbättrade fjolårets tider. Alla 
gjorde riktigt fina insatser och det ser lo-
vande ut inför kommande utmaningar. Ty-
värr blev det kanske lite ensamt för Helena 
den här gången som ensam tjej men fram-
över blir det nog en jämnare mix igen. Ex-
tra tack till Anders, David och Örjan som 
ställde upp med kort varsel när vi fick sena 
återbud. 

Fredrik 2:a i Blodomloppet 
I augusti deltog bl.a Fredrik Bergander i Blodomloppet i Väs-
terås. En fin 2:a plats blev det och en bra tid, 36 minuter på 
milen.  
Vet också att bröderna Niklas o Jesper Söderlund var med. 
Kanske var fler AOK:are på plats? Häftigt att man kan se mål-
gången för varje löpare om man tar sig in på deras hemsida. 

Lycka till Dave! 
Med anledning av att David Gray ska flytta 
till Nordirland, bjöd han på en fantastisk 
ananaspaj efter en tisdagsträning i septem-
ber. Vi var några stycken som var där och 
vi passade på att lyckönska honom med lite 
AOK-souvenirer och ett kort från föreningen 
och löparkompisarna.  
 
David har fått ett stipendium och ska stude-
ra litteratur i 3 år på Nordirland. Han lovade att hålla kon-
takten och kommer även "hem" vissa tillfällen under den 
här perioden, för att kanske springa några lopp och trä-
ningar.  
Han har fått kontakt med en löparklubb på Nordirland samt 
även universitetets löpare, i fall klubben inte skulle hålla 
måttet. David skulle undersöka möjligheten att ha ett ut-
byte mellan Avesta OK och löparklubbar där för att kanske 
kunna bjuda över och utmana varann. 
David är en frisk fläkt och en mycket stark löpare, som han 
har bevisat flertalet gånger. Dessutom är han en mycket 
bra kompis som vi önskar all lycka. 
 
Hälsning från Nordirland 
Saknar träning och sällskap med er. Vi ses till jul. Maria 
och jag är hemma i tre veckor. Hälsa alla i gänget, Dave.  
Jag har bifogat resultat från min första löpning. Det 
blev en 79:e plats. Det kanske blir en ny klubb snart som 
heter "Springwell".  Har också tänkt på en andra orienter-
ingsklubb.  

AOK:are i tjejmilen 
Camilla Wallin, Ann-Louise Karlsson och Tina Eriksson deltog 
på tjejmilen. Camilla fick tiden 50.19, Ann-Louise 57.27 och 
Tina 46.22. 

Många AOK:are i Lidingöloppet 
Det var en hel del AOK:are på Lidingöloppet på lördagen. 
Svårt att hitta alla som var med i listorna, men vi gör ett för-
sök....  
30 km: Fredrik Bergander 2.25.32, Svante Djärv (RIK) 
3.02.37, Elsa Djärv (RIK) 3.04.01, Jenny Eriksson 3.24.17, 
Lennart Lundgren 3.32.55. 

Camilla Wallin i TjurRuset 
Camilla Wallin var AOK:s representant i TjurRu-
set som gick i Stockholmstrakten på lördagen. 
En tuff tävling där hon sprang i mål på 1.21.26. 
Även Janne Amneus, som varit med i Tråback-
en några gånger höst, blev 12:e man i herr-
klassen på 43.40. 

Anders Andersson på veteran-SM i halvmaraton 
Tävlingen gick i Bålsta och Anders fick tiden 1.29.39, en tid 
han var riktigt nöjd med. 

Fredrik Bergan-
der på väg mot 
växeln i Ox-
berg... 

där Anders 
Andersson är 
beredd att 
föra pinnen 
vidare 

Björn Mark-
fjärd avslutade 
bra för andra-
laget. 

Jenny 
Eriksson 

Mohammed 
Shawali 

Handla på nätet - stöd Avesta OK! 
Avesta OK har fått en ny samarbetspartner vid namn 
Sponsorhuset som kommer att hjälpa vår förening att få in 
pengar. Är du också den som beställer resor, filmer, CD-
skivor, böcker, bläckpatroner eller tjänster på Internet? 
Bra, fortsätt med det! Nu kan du nämligen handla från 150 
välkända nätbutiker och samtidigt stödja Avesta OK.  

 
Varje gång du beställer något av 
dessa nätbutiker via Sponsorhu-
set så tillfaller ett sponsorbidrag 
till Avesta OK utan det kostar 

något extra för dig. Länk finns på hemsidan. 

Klubben har fått en gåva 
Det är Lalles far och syskon som lämnat ett bidrag (2500:-) 
till klubben. De vet hur mycket Tråbacken och klubben betyd-
de för Lalle och därför har de valt att göra så. Det är vi glada 
och tacksamma över. Jag tycker det vore kul om vi kunde 
göra något speciellt för att minnas ”Bergström”.  En pingis-
turnering kanske? Det var ju där han hördes och syntes mest 
sista tiden. Kom gärna med förslag. 

Klubbresa 2011? 
Att åka på resor och läger tillsammans med klubbkompisar 
brukar vara trevligt och väldigt stärkande för gemenskapen. 
Grönklitt, Sälen, Jukola, Riksläger, DOF-läger osv. Jag släng-
er ur mig en idé om sommaren 2011. Midnattsolgaloppen (4 
tävlingar ons-sön) går då i närheten av Tromsö, bl.a på ett 
område från NOM-84 med en fantastisk karta och ol-terräng. 
Lördag natt före arrangeras Tromsö maraton (även halvmara 
o mil-lopp). Dagarna emellan skulle man kunna åka lite Hur-
tigrutt, kolla in Lofoten med bl.a hvalsafari. Kanske bjuder 
Bo-Göran på fika i sin hytta också? Det här blir naturligtvis 
lite kostsamt men också en enorm upplevelse. Minus är att 
det krockar med Sälenlägret och att maratonloppet är helgen 
efter Jukola, mao knappast stor uppslutning till båda. Plus är 
att både orienterare, löpare och naturfnattar kan ha glädje av 
turen. En tanke bara, vad tycker du?!  9 



Städning Omkläd-
ningsdelen 
Vi kör vidare med en 
enklare veckostädning 
samt en lite större insats 
(ca 2 h) med ett 
”städteam” en gång i 
månaden.  
 Veckostädare 
V 42 Tom H Anna-Karin 

V 43 Sven-A Monica L 

V 44 Per W Birgitta W 

V 45 Marcus J Camilla E 

V 46 Ola J Malin W 

V 47 Johan W Sussie L 

V 48 Östen E Lena W 

V 49 Mattias J Solweig P 

V 50 Hans-O Maria S 

V 51 Hans K Anna E 

V 52 Magnus  Ulrika D 

V 1 Folke B Kristel K 

V 2 MagnusL Helena L 

V 3 Lennart Yvonne E 

Månadsstädare 
31 okt Sven-Erik o Siv 

 Kent o Camilla 

5 dec Kennet o Sonja 

 Hansi o Elisabeth 

16 jan Leif o Susanne 

 Stig-Olof o Berit 

27 feb Lars o Ann 

 Folke o Solweig 

BINGOLOTTO 
Stöd klubben genom att köpa dina lotter av 
AOK. Prenumerera och du får 4 veckor åt 
gången hem i din brevlåda, kan inte bli enk-
lare!  
Elsie Lindh har nu tagit över Bingolottohan-
teringen (det tackar vi för), kontakta henne 
på 551 02 om du vill prenumerera på lotter. 
Julkalendrar kommer att säljas i stugan och 
jul o luciafirandet. 

AOK-kalendern 
OKTOBER 

To 21 Tråbackstorsdag 18.00 
med tunnbad o fika 

Lö 23 Köping-Kolsva 

Ti 26 Tisdagsträning 18.00 

To 28 Tråbackstorsdag 

Sö 31 Enköping, medel 

NOVEMBER 
Må 1 U & T möte 18.00 

Ti 2 Tisdagsträning 

To 4 Halloweenorientering 
Tråbackstorsdag 

Lö 6 Rodhenloppet 

Ti 9 Tisdagsträning 

To 11 Tråbackstorsdag 

Lö 13 Höstfest o 60-års kalas 

Må 15 Styrelsemöte 18-20 

Ti 16 Tisdagsträning 

To 18 Tråbackstorsdag 

Fre-
lö 

19-
20 

Ungdomarnas vinterbad  
med övernattning 

Ti 23 Tisdagsträning 

To 25 Tråbackstorsdag 

Sö 28 Skyltsöndag 

DECEMBER 
On 1 Damernas julbad 
To 2 Tråbackstorsdag 

Ti 7 Tisdagsträning 

To 9 Tråbackstorsdag 

Sö 12 Jul o Luciafirande 

Ti 14 Tisdagsträning 

To 16 Tråbackstorsdag 

Fre 17 Herrarnas julbad 
Ti 21 Tisdagsträning 
Sö 26 AOK:s julcup 
Ti 28 Tisdagsträning 
To 30 Tråbackstorsdag 

Ti 4 Tisdagsträning 
To 6 Tåbackstorsdag 
Sö 9 Kalendermöte 

Söndagsträning m lunch 

Ti 11 Tisdagsträning 

JANUARI 2011 

Tråbackstorsdag 
I huvudsak gemensam löpning. De som är på plats 
grupperar sig på bästa vis. 18.00 gäller. Dusch, 
bastu o fika, ibland även tunnbad. 

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. Inga tempopass nu utan lugna 
sköna pass. Avslutas med rundpingis.  

Söndagar 
Söndagarna kör vi igång med efter nyår, 10.30. 
Mer info kommer på hemsidan. 

V 42 

V 43 

V 44 

V 46 

V 49 

V 1 

Nu finns AOK-buffar! 
Bo-Göran har tagit sig friheten att ordna 
en AOK-buff. Ett plagg som har många 
användningsområden. Stilen påminner 
om klubbtröjan.  
Den kommer att säljas i 2-pack för 100:-. 
Ett mycket bra pris, annars brukar de kos-
ta 100-150:- styck. Finns i klubbstugan. 

TORSDAGSFIKA 
Många nya namn som fikavärdar därför förkla-
rar jag lite vad det innebär. 
Efter träning, dusch och bastu fikar vi i klubb-
stugan med kaffe, te eller saft och mackor. Det 
räcker om du kommer in 18.30 för jag gör alla 
förberedelserna. Du servar vid fikabordet och 
fyller på med det som behövs sedan diskar, 
torkar alla bord dammsuger och torkar om det 
behövs. Det blir ganska sent men det blir bara 
en gång per säsong. Har du förhinder byt gärna 
med någon annan.  
Maj-Britt 
 
21 okt  Berit S o Stig-Olof S 
28 okt  Maria S o Hans-Ove S 
4 nov  Susanne M o Leif M 
11 nov  Solweig P o Anna-Karin L 
18 nov  Titti R o Lennart L 
25 nov  Erik J o Hans K 
2 dec  Monica L o Lars L 
9 dec  Elisabet A o Hansi 
16 dec  Sonja  o Kenneth Ö 
30 dec  Mattias J o Marcus J 
13 jan  Ulrika o Magnus D 
20 jan  Annelie Ö o Osmo K 
27 jan  Victoria o Harald H 

V 45 

V 47 

V 48 

V 50 

V 51 

V 52 

V 2 

Efterlysning Bilder 
Ni som har bilder från årets händelser och även de 
foton ni kommer att ta under resten av året, vill vi 
jättegärna ta del av till nästa års kalender.  
Lämna dem på en skiva, eller usb-minne till mig eller 
mejla dem på anneli.holmquist@mickelson.se så vi kan 
börja sortera dem redan nu. 

Skyltsöndag 28 november 
Även i år kommer vi att 
sälja lotter på gågatan. 
Hjälp oss bemanna lott-
stånden. Hör med Maj-
Britt om hon behöver 
hjälp med paketinslag-
ning med mera. 
Jul o Luciafirande söndag 12 
december 

Traditionellt luciatåg, 
prisutdelningar, fika, 
sång, auktion o lotteri-
er. Alla välkomna till en 
gemytlig em i Centrum-
kyrkan. Vill du skänka 
priser till lotteri eller 

auktion så går det bra att lämna 
dessa till Maj-Britt 
Damernas julbad onsdag 1 
december 
Då är alla tjejer/ da-
mer välkomna, brukar 
vara knytis. Anmälan 
på lista i Tråbacken. 
Herrarnas julbad 
fredag 17 december 
Då bjuder Börje o company in till 
traditionellt bastubad med tillhöran-
de julmat. Anmälan på lista i stugan. 
AOKs Jul-OL på annandagen 
I år kör vi ingen Julcup utan siktar in 
oss på annandagen.   

Vi gratulerar 
I augusti fyllde Jenny Höglund 40, 
Anders Lundh 50 och Frida Palm 20. 
I september fyllde Sofia Forsling 30, 
Daisy Lönnström 75, Hariet Norgren 
80 och Lars Sivars 75. Precis nyligen 
blev Eva-Lena Johnsson 50, i slutet 
av månaden blir Folke Björkman 70 
och Åke Mickelsson 50. I november 

väntar kalas för Kjell Norgren 75 och Sussie Lindh 
40. I december blir Rune Johansson 75, Sven An-
dersson 85, Ulla Fransson 60, Karin Ståhl 30 och 
Tom Hansen 50. Ett stort grattis till er alla från oss 
alla! Sist men inte minst ett grattis till nyblivne pen-
sionären Berit Ståhl som nu kan börja orientera på 
heltid, redan har ett par ”veterantisdagar” genom-
förts! 

E-post!? 
E-mail är ett fantastiskt verktyg. Något som under-
tecknad använder flitigt för att sprida aktuell infor-
mation om klubben. Vill du också veta vad som 
händer? Maila i så fall stefan.nyberg@ithuset.net 

Klubbens släpvagn 
Kan du hyra för en billig 
penning. 100:- per gång 
eller dag. Finns hos Erik 
eller Stefan. 


