
Av Stefan Nyberg 3/2 och med en hel del text från hemsidan 

ÄVENTYRSDAG 
Söndag 7 februari 
Ungdomsgruppen planerar en även-
tyrsdag i Arosfortet i Västerås 7 febru-
ari. Mer info finns på hem-
sidan, eller lämnas av 
Johan Wanner 591 69. 

ÅRSMÖTE 
Torsdag 18 februari 19.30 
Motioner ska lämnas till styrelsen se-
nast 2 veckor före mötet. Årsmötes-
handlingar kommer efter hand att fin-
nas på anslagstavlan.  

AOK-kalendern 
Nu är 2010 års kalender nästan klar. 
För att slippa dyra portokostnader vill 
vi att du hämtar den i Tråbacken, gär-
na på årsmötet? 

LÖPARUPPTAKT 
Tisdag 9 mars 18.00 
Då har Vasaloppet passerat 
och skidåkningen börjar 
ebba ut, därför samlas alla 
löpsugna. Naturligtvis både 
orienterare och löpare! 

UNGDOMSUPPTAKT 
Sala söndag 28 
mars 
Ungdomsgruppen planerar 
att kombinera en badresa 
till Sala med en 
”klubbmatch” mot  
Sala OK. 

Vinter i Tråbacken 
Vilken vinter vi fått, helt underbart! Det var längesen man fick uppleva en 
riktig vinter. Förutom elljusspåret har vi nu också fått ett riktigt fint 8 km-
spår. Ni som har provat har märkt en ansiktslyftning första kilometern. Un-
der året hoppas jag vi ska ha motivation och ork att röja hela spåret så det 
blir riktigt fint nästa säsong. 
 

Lunch i stugan 
Jag tror vi kan se fram mot flera riktigt härliga skidhelger i Tråbacken. 3 ggr 
till blir det lunchservering, god mat för ca ynka 30:-. Maj-Britt vill dock ha 
anmälan senast kvällen före på 529 24. Nästa söndagslunch serveras 14 
februari. För övrigt samma dag som vi kör Barnens Vasalopp. 
 

Martin på världscupen 
Vi har varit till Grönklitt på ett som vanligt härligt skidlä-
ger. Bestående minnet från årets läger kanske blir Martins 
debut i skidlandslaget och världscupen. Och viilken debut 
han gjorde! 14 plats och näst bäste svensk bara sekunder 
bakom Södergren. Visst var det så att många stjärnor sak-
nades men det var ändå gott om dem. Grönklitt-lägret 
stannade upp då Martin skulle åka, alla samlades runt 
TV:n, med mor o far på första parkett. Hade han gått ut för hårt? Det var 
spännande att se och vi hejade på efter bästa förmåga. Martin fick äran att 
sitta i "vinnarstolen" ca 10 minuter, fantastiskt! Bra gjort grabben!  
 

Löparupptakt 9 mars 
Även om våren dröjer så tänker vi samla ihop alla som vill löpträna tisdagen 
9 mars. I och med kylan, julen och vintern minskade intresset för tisdagar-
na. Idag  2/2 var vi i alla fall 4 tjejer och 5 killar och jag är fullständigt över-
tygad om att de gemensamma löpningarna kommer att blomma ut ordent-
ligt när våren och sommaren kommer. Gör som Johan W, se till att vänner o 
bekanta kommer med! 
 

Ungdomsverksamheten 
En del ungdomar håller igång på  torsdagarna och samma sak där, när våren 
kommer smäller det till. En upptakt är planerad till 28 mars i Sala, ett utbyte 
med Sala OK är tänkt samt ett besök till badhuset där. Sedan ramlar det på 
med Barn & Ungdomsträningar och Nybörjarkurs. Då kommer vi att behöva 
din hjälp till uppföljning med mera. 
 

Tråbacken 
Mycket har inte hänt sen sist, men nu är en 
hel del på gång. Samma vecka som kylan o 
snön kom var grävskopan på väg att ordna 
dränering mm runt klubbstugan, får skjutas 
till våren. Magnus D har ordnat ett ordentligt 
fläktaggregat för dusch o omklädning, ska tas 
upp på vinden via gaveln. Skorstenen/arna på 
klubbstugan, där har elev/er tagit det som ett 
skolprojekt att göra en attrapp i plåt(?). Det 

innebär att vi när som helst kan börja knacka ner entre-skorstenen. 
  

Klubbarbetet 
Det är alltid ett pussel att få allt att gå runt. Kanske håller vi på med alldeles 
för mycket. En del saker gör man för sportens existens och en del saker för 
att få in pengar till aktiviteterna. Min högsta önskan är att fler kan bli invol-
verade i olika uppgifter. Då sporten är väldigt komplicerad att lära ut kan  

KARNEVALSLOPPET 
Möte tisdag 9 februari  
19.30 träffas vi för vårt första möte. 
Då bestämmer vi upplägget på årets 
lopp. Alla välkomna. Fika finns fram-
dukat innan. 

Barnens Vasalopp 
14 februari 
Anmälan på plats, start 
11.00. Diplom o medalj 
till skidåkarna, skidut-
rustning finns att låna. 

inte vem som helst hoppa in och hjälpa till på ol-träningar, det är ju självklart. Men min förhoppning är att de som inte 
har ol-kunskapen ska kunna ge sig i kast med uppgifter som inte kräver det kunnandet. T.ex äventyrsdagar, badresor, 
läger, bingolotto, stuga, spår mm. 
För att göra klubbarbetet enklare skulle det vara skönt om man kunde sätta namn (ansvariga) på alla årets aktiviteter 
redan nu! Är det något du kan tänka dig att göra för klubben? Hör gärna av dig till mig, Stefan. 070-786 50 90, ste-
fan.nyberg@ithuset.net 

ÅRSMÖTE 
Torsdag 18 februari 19.30 
Motioner ska lämnas till styrelsen se-
nast 2 veckor före mötet. Årsmötes-
handlingar kommer efter hand att fin-
nas på anslagstavlan.  



Leif Markfjärd vann löpdatorn 
Sista gemensamma träningen innan jul var 
det på tisdagen. En hel del folk på plats. Upp-
emot 10 i löpklungan. En hel del pingis blev 
det också. Julmästare i pingis blev Hansi (var 
var du Tom Hansen?). Löpdatorn lottades ut 
och det var Leif Markfjärd som tog hem den.  
 
Leif var inte på plats utan var och tillverkade konstsnö i 
Åsbo. Det församlade löpargänget var överens om att det 
var en värdig vinnare. Han fick dessutom en applåd på 
distans. Hoppas den kommer väl till pass. 

Micke Nykvist vann Sylvester-
loppet! 
5 AOK-löpare kom till start vid nyårsafto-
nens Sylvesterlopp i Norberg. Glädjande 
vanns herrklassen av Micke Nykvist på 
38,06 (10 km) i damklassen, just hemkom-
men från fjärran östern, slutade Assar 5:a.  
 
AOK hade ytterligare 3 deltagare med det 

var Anna Ericson som målfoto slog Anna-Karin Löv-
gren, även sonen Jimmy deltog. Noteras kan att 2:an i 
herrklassen varit med i Tråbacken vid ett par tillfällen 
och som vi naturligtvis hoppas få se snart igen. 
Herrar 10  
1 Mikael Nykvist Avesta OK 38:06 
2 Magnus Vesterlund Västerås LK 39:48 
37 Jimmy Lövgren Avesta OK 1:47:51 
Damer 10 km  
1 Rebecka Törner FK Studenterna 41:14 
5 Elisabeth Assarsson Avesta OK 47:22 
20 Anna Ericson Avesta OK 1:24:06 
21 Anna-Karin Lövgren Avesta OK 1:24:06 

Grönklittslägret  2010 
Vi var ungefär 35 personer som härbärgerade i vand-
rarhemmet torsdag till söndag. De flesta spåren och 
föret var mycket bra, snömängden var ungefär som i 
Avesta.  
 
Torsdag:  
Det var väldigt kallt på vägen dit, men väl framme 
var det ca 15 minus. En del trotsade kylan och mörk-
ret och tog en sväng. Magnus som var där först hann 
med hela 4 mil. 
Fredag: 
Minus 13. De flesta for fram efter vägspåren. Några 
provade slalombacken. Några kollade också in isbjör-
narna. Tjejgänget med ett par herrinslag stegade 
mot den traditionella after-skin, visade sig dock att 
det inte var någon. På kvällen bjöd Lovisa på tårta 
(jättegod). Stefan informerade om AOK-året och ka-
lenderarbetet. Senare på kvällen hälsade grannarna 
Anna-Karin, Anna, Jimmy o Peter på. 
Lördag: 
Minus 8?. Ordentligt pass för många på fm. Sedan 
bänkade vi oss framför TV:n, med Bettan o Anders 
på första parkett, för att se Martin åka sitt första 
Världscuplopp. Visst saknades massor av stjärnor, 
men vilken kille. Ett fantastiskt lopp, 14:e plats och 
med i smeten av kända namn, höll så när på att ock-
så bli bäste svensk! -Sätt dig, sätt dig, ropades det 
från stugan då vi alla ville se Martin sätta sig i 
"ledarstolen". Än om inte vi fick se honom sitta där 
och njuta så fick han faktiskt sitta där och stoltsera 
som ledare i dryga 10 minuter! Härligt kört Martin! 
Scannern med flera gav sig ut på ytterligare pass. På 
kvällen plockades godsaker fram från alla håll. 
Söndag: 
Minus 5. Städning och ihopplockning. Några hann 
också ut i spåret.  
Tack Stig-Olof och Berit för några härliga dagar, näs-
ta år är vi där igen!  
 

Leif 85:a i Marcialonga 
Leif Markfjärd gjorde ytterligare ett bragdartat lopp i 
Marcialonga på söndagen. 85:e plats 25 min efter 
segraren Oskar Svärd. Jimmie Johnsson 22 och Gus-
tav Hall 48.  
På plats i Italien fanns också Lalla o Marina och Bettan o 
Anders. Alla kämpade sig runt den 70 km långa banan, 
kanske kan vi få en rapport från någon till hemsidan 
eller infoblad!? 
Leif Markfjärd 3.28, Lars-Åke Dickfors 4.13, Marina Jo-
hansson 5.14, Anders Johansson 6.19, Elisabeth Johans-
son 6.32 

Vasaloppsveckan närmar sig 
Flera AOK:are kommer att delta i något av loppen i 
Vasaloppsveckan. Följande kör för AOK men natur-
ligtvis finns många fler medlemmar och folk med an-
knytning till klubben. 
Kortvasan: Maria Gray, David Gray, Inger Thörnqvist 
Halvvasan: Erik Johansson 
Tjejvasan: Marina Johansson 
Öppet Spår: Stefan Nyberg 
Vasaloppet: Birgitta Westman, Per Westman, Lennart 
Lundgren, Lars-Erik Yngwe, Anders Appell och Mar-
cus Johnsson. 

Vårupptakt för löparna tisdag 9 mars 
I och med snö, jul och kyla kom den gemensamma löp-
ningen av sig en del. Efter Vasaloppet börjar i regel skid-
åkandet att ebba ut, därför känns det som lägligt att köra 
en ”vårupptakt” för alla som är sugna att springa tillsam-
mans. Som vanligt öppnar vi lugnt första 2-3 kilometrar-
na så alla som vill hänger med, sedan grupperar vi oss i 
olika längd o fart.  
18.00 sticker vi ut, efteråt bjuds det på lite fika och vid 
19.30 tiden snackar vi ihop oss lite om vårens och som-
marens träningar och tävlingar. Nya som gamla ansikten 
välkomna! 
Hur är det med formen? 
Kommer ni ihåg vad Harri sa (oavsett om man är löpare 
eller orienterare). Grundträningsperioden pågår ungefär 
från december tom mars. Därefter mer teknik o interval-
ler. Så än återstår nästan 2 månader att mala på med 
långa lugna pass. Skidåkning är en suverän träningsform 
men kör gärna ett löppass i veckan. 
Känner du att du behöver hjälp med någon typ av trä-
ningsplanering så har Harri lovat att hjälpa till. I höstas 
körde han ett par power-presentationer i Tråbacken, vill 
du ta del av dessa så hör av er till Harri eller Stefan  

SÖNDAGAR MED LUNCH 
Vi kommer att kunna se fram mot 
fantastiska skidhelger i Tråbacken, 
eller löpning om man så vill. 10.30 
går startskottet. Varannan gång har 
du chans att käka lunch efteråt, 
12.30, för ynka 30:-. Anmälan mås-
te dock ske till Maj-Britt senast da-
gen innan på 529 24 eller  
avestaok@telia.com 



Damernas julbad - så var det! 
 
Det var en härlig tillställning med glada och 
trevliga damer och god mat, mums. Om jag 
skulle ha tvingats välja en absolut favorit 
varmrätt på julbordet, då skulle jag utan tve-
kan ha valt den goda, saftiga, mumsiga, un-
derbara svampomeletten, det är så gott alltid.  
 
Jag retar ibland hemma med min sambo att han inte kla-
rar av att göra en så god fylld omelett, han som brukar 
var en skicklig kock annars. Det är alltid oerhört roligt att 
sjunga alla de typiska julsångerna i svenska och inte ab-
solut glömma den skojiga sången om den lilla näktergalen 
som sitter högt i ett träd i Kalifornien. Näktergalssången 
brukar ofta vara en sångmässig höjdpunkt på Damernas 
Julbad och genom åren har den samlat många trogna 
fans. På Damernas Julbad ser man dessutom en hel del 
folk som man annars inte träffar så ofta. En trevlig tradi-
tion det med julbadet. Och vad fort tiden går, årets Da-
mernas Julbad var redan min femte sådan. Första året jag 
var med, 2005 alltså, förstod jag knappt vad folk sa och 
alla de svenska sångerna var ett rent språkligt mysterium, 
men nu känner jag ju igen en hel del sånger och förstår 
allt som folk säger dock med bokstäverna J, O, U, Y, och 
Å, har jag fortfarande svårt särskilt i ordlekar, t.ex. om 
någon uttalar bokstaven Y tror jag ofta att man menar ett 
svenskt U [üüü], det estniska språket saknar bokstaven Y; 
om man säger bokstaven Å, tror jag att man menar bok-
staven O, det är ju ett estniskt O [ooo]; om man säger 
bokstaven O, tror jag att man menade U-et, det låter ju 
som ett estniskt U [uuu]; när man säger det svenska U-
et, tror jag att man menar det estniska Ü-et, kanske 
svenskt Y. Så är det med bokstäverna!!! Jag hade det så 
trevligt på årets Damernas Julbad.  
    Hälsningar från Kristel 

Julfesten - trevlig eftermiddag 
i Centrumgården 

Det blev en trevlig ef-
termiddag i Centrum-
gåtrden då den tradi-
tionella Julfesten ägde 
rum. Först var det dags 
för klubbens yngre för-
mågor att visa upp sig i 
luciatåget där Ida 
Strömberg var ljus-
drottning. Det förekom 
dessutom tärnor, 
stjärngosse, tomtar 
och en pepparkaksgub-
be.  
  

Det var Emma Nyberg som tränat 
med gänget. Ordförande Stefan 
Nyberg hälsade välkommen. Där-
efter vidtog kaffe med skinksmör-
gås, lussekatte, pepparkakor mm. 
Prisutdelning till årets barn/
ungdomar och även för årets Po-
ängjakten. Där är priserna skänk-
ta av Bagheera och av toppklass. 
Under tiden såldes lotterier med 
allehanda priser. Det blev även 
lite auktion på diverse varor. 
Sammantaget en trevlig eftermid-
dag där Maj-Britt Nyberg tacka-
des för att ha ordnat det mesta. 

Jukola kavlen, nu är det äntligen dags! Redan 39 anmälda! 
 

I Grönklitt, via mail och på hemsidan har jag informerat om Jukolaresan och aldrig trodde jag att intresset skulle 
vara så stort. Helt fantastiskt, redan 39 anmälda! 
Jag vill nog påstå att Jukola-kavlen i Finland är det mäktigaste ol-arrangemanget. Dels är det stort med många 
deltagare och mycket publik och så är det i regel så fantastiskt välarrangerat.  

Förr var det givet för klubben att vara med på Jukola, men nu några år har vi inte riktigt haft manskap för det. 
Något elit-manskap har vi inte i år heller men förhoppningsvis ett gäng äventyrslystna och nyfikna medlemmar. 
I år krockar det inte med skolavslutningen (dock har det visat sig att DOF-läger och Vätternrundan är samtidigt) 
och tävlingen går några mil strax norr om Helsingfors – 2 saker som tillsammans gör att jag tycker att det är dags för er 
alla att följa med och uppleva äventyret i den finska myllans vemod – både som löpare och/ eller supporter. 

Jukola kan man säga är motsvarigheten till Sveriges 10-mila. Det finns en dam och en herrklass, 4 resp 7 sträckor. I Fin-
land har orientering en högre status och på Jukola deltar gemene man/ kvinna på samma vis som många kämpar sig runt 
Vasaloppet. Jukola ska man helt enkelt ha sprungit någon gång. Tittar man på resultatlistan så förstår man det, ifjol vann 
Kristiansand herrtävlingen på 8,02, sista godkända laget (med placering 1267!) hade tiden 25,08! Alltså snitt 3 timmar och 
35 minuter, alltså en hård kamp för många.  

Resan Buss Avesta -Stockholm, båt till Helsingfors, buss till tävlingen tor,. 2 nätter på båten och en natt i finskt militärtält 
Jag trodde jag var ute i god tid med ev bokningar osv, men jag börjar förstå att det är bråttom – det handlar då om vettiga 
båtlösningar i första hand. 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 

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 omgående, håller på och bokar båtplatser. 

Anmälda just nu: 

Helena Lundin 
Sussie Lindh 
Lovisa Östman? 
Camilla Holm 
Anna-Karin Lövgren 
Anna Eriksson? 
Ritva Kärkkäinen, reserv 
Yvonne Eklund 
Emma Nyberg 
Marina Johansson 
Titti Rudh 
Malin Wanner 
Wictoria Turesson 

Magnus Lundin 
Stefan Nyberg 
Viktor Lundén 
Per Westman 
Lars Johansson 
Erik Johansson 
Leif Markfjärd 
Hansi Kraus 
Gustav Andersson 
Mattias Johansson 
Thom Sandvik, "ciseron" 
Niklas Söderlund 
Thomas Nyberg, UK o coach 

Lars-Åke Dickfors, Seppo 
Micke Engström 
Lennart Lundgren 
Johan Wanner 
Östen Eriksson 
Birgitta Westman, 1:e inmutare 
Ann Johansson 
Outi Gonzales, huvud tolk 
Kent Lindström 
Sven-Erik Holm? 
Eva Lindström 
Inge Andersson, löpare? 
Uthaiwan Söderlund 

Lucian Ida Strömberg med sin tablå. 

Lovisa Östman sjöng solo 
till gitarr innan hon och 
Thomas Nyberg avslutade 
med att sjunga lite julig 
allsång med publiken. 

Jukola  info 
Tråbacken torsdag 
11 februari 
Kanske är det fler som vill med 
och känner sig osäkra på vad 
det innebär. I samband med 
fikat kommer jag därför att 
berätta om Jukolaresan, unge-
fär det jag sa i Grönklitt.   

PULKADAG 
Åsbo 6 mars 
mer info 
kommer på 
hemsidan 



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 5 Lennart L Berit 

V 6 Folke Yvonne 

V 7 Kristoffer Maria S 

V 8 Hans K Titti 

V 9 Lars J Monica L 

V 10 Ola J Ulrika D 

V 11 Lennart E Anna E 

V 12 Harri K Tessan 

V 13 Per W Annelie 

V 14 Erik J Ritva 

Månadsstädare 
14 feb Stina o Svante 

 Folke o Solweig 

21 mars Yvonne o Magnus 

 Leif o Susanne 

2 maj Lena W o Hans K 

 Sven-Arne o Kristel 

BINGOLOTTO 
Stöd klubben genom att köpa dina lotter 
av AOK. Prenumerera och du får 4 veck-
or åt gången hem i din brevlåda, kan 
inte bli enklare!  
Vem kan tänka sig att ta över distri-
butionen av våra Bingolotter? Hör av dig 
till Stefan. 

TORSDAGSFIKA. 
11 feb  Birgitta o Per 
18  feb Ann o Lars 
25  feb Malin o Anneli H 
4   mars Camilla o Kent 
11 mars Helena o Magnus 
18  mars Siv o Sven-Erik 
25 mars Kjell o Folke 

AOK-kalendern 
FEBRUARI 

To 4 Tråbackstorsdag med fika 

Sö 7 Äventyrsdag Arosfortet 

Ti 9 Tisdagsträning 18.00 
Karnevalsloppsmöte 19.30 

To 11 Tråbackstorsdag 18.00 

Sö 14 Söndagsträning med lunch 
Barnens Vasalopp 

Ti 16 Tisdagsträning 

To 18 Tråbackstorsdag 
Årsmöte 19.30 

Sö 21 Söndagsträning 

Ti 23 Tisdagsträning 

To 25 Tråbackstorsdag med tunnbad 

Sö  28 Söndagsträning med lunch 

MARS 
Ti 2 Tisdagsträning 

To 4 Tråbackstorsdag 

Sö 7 Söndagsträning 

Må 8 Styrelsemöte 18-20 

Ti 9 Tisdagsträning 
Löparupptakt 19.30 

To 11 Tråbackstorsdag 

Sö 14 Söndagsträning med lunch 

Ti 16 Tisdagsträning 

To 18 Tråbackstorsdag 

Sö 21 Söndagsträning 

Ti 23 Tisdagsträning 
OL-utbildning/ kartpromenad 

To 25 Tråbackstorsdag med tunnbad 

Lö 27 Tors Ungdomstävling 

Sö 28 Söndagsträning 

Sö 28 Ungdomsupptakt i Sala 

Ti 30 Tisdagsträning 
OL-utbildning/ kartpromenad 

APRIL 
Fre 2 Kjula, Eskilstuna 

Lö 3 Västerås medel 

Sö 4 Västerås lång 

Ti 6 Dala Veteran AOK 
Tisdagsträning  

On 7 Träningsorientering DOL 

To 8 Barn & Ungdomsträning 
Torsdagsträning 

Lö 10 Länna medel 

Sö 11 Rånässtafetten 

Må 12 Nybörjarkurs, första träffen 

Må 8 U&T möte 18.00 

Ons 3 Karnevalsloppsmöte 

Lö 6  Pulkadag Åsbo 

Tråbackstorsdag 
Träning efter eget huvud, 
ofta skidåkning när snö. 
Annars löpning/ joggning/ 
promenad. Ungdomarna 

har ofta 
eget pro-
gram. 
Alltid fika, 
tunnbad 
ibland. 
18.00! 

Tisdagsträning 
Då kör vi gemensam 
löpning. Vi försöker hålla 
ihop hela gruppen 2-3 
km, sedan delar vi upp 
oss i pas-
sande gäng. 
18.00. Avslu-
tas med rund-
pingis. Alla 
välkomna! 

Söndagar 
Om det inte är någon 
annan aktivitet så träffas 
vi 10.30 på söndagarna. 
Gemensam löpning eller 
skidåkning. En del sön-
dagar serveras lunch, 
anmälan till Maj-Britt 
senast kvällen innan. 

Lars Käck blir 60 i 
mars, Ewa Gylfe 40 i 
början av april,  
Stuart Brorsson 70 
och Maila Sandvik 
80 i mitten av april. 

ÅRSMÖTE 
torsdag 
18 februari 19.30 
Årsmöteshandlingar kom-
mer efter hand att finnas på 
anslagstavlan.  

Just nu är 8 AOK:are anmälda till 
sommarens O-ringen i Örebro. 
Det är Andreas Forslund, Gunnar 
Eriksson,  Gustav Andersson, 

Helena Lundin, Magnus Lundin,  Sara Rudh, 
Titti Rudh och Stefan Nyberg.  
Nästa anmälningsstopp är 1 maj.  
Du sköter anmälan och betalningar själv, 
klubben betalar tillbaka ”normal startavgift”, 
för vuxen innebär det i dagsläget 5 x 90:- 
Boende på hårt underlag, inomhus? 
Förutom den traditionella O-ringen campingen 
har Lars Lundén fått nys om boende på hårt 
underlag. Det är i källaren på en kyrka (dock 
ingen kyrk-verksamhet då) där det finns gott 
om sovplats samt ordentligt kök. Den är belä-
gen ca 2 km från C-orten. Priset är 1500:-/ 
familj alt 500:-/ person. Intresserade kontak-
tar Lars på 135 56, gärna ganska snabbt så 
han vet om den ska bokas. 

SÄLENLÄGER 
1-4 JULI  
Vi har även i år bokat 
Sälsäterns Fjällgård i 
Lindvallen. Där kommer 
vi att delta i tävlingar fredag kväll, lördag 
och söndag. Utöver deltagande i tävling-
arna finns möjlighet att sysselsätta sig på 
egen hand eller bara slappa i gänget. För-
hoppningsvis 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. 

Uthyrt onsdagar 
Några onsdagar är aktivitetsrummet 
uthyrt, ni som veckostädar eller spelar 
pingis kan väl se till att golvet  ser bra 
ut, sopas/ dammsugas? 

Gunnar E  
given på 
O-ringen. 

Samling framför Sälsätern 

Påsktävlingar 
i Västerås! 

Medlemsavgift 
En del har frågat om den. På årsmötet 
18/2 bestäms medlemsavgiften och 
efter det kommer (med nästa info?) 
inbetalningskort att skickas. Så avvakta 
till dess. 


