
Vilken dramatik! 
Det var förra gången jag satt och skrev sista raderna i 
info-bladet. Hade precis slagit på radion och hörde att 
Sverige med Martin J låg i täten på VM-stafettens sista 
sträcka. Bara någon minut senare hade 3 lag sprungit 
om Martin med flera, märkligt!? Nästa rapport berättade 
att Martin skadat sig. Jag och Thomas hade kontakt med 
varandra och fick fram uppgifter från nätet att det verka-
de allvarligt.  
Nu är det historia och alla vet väl att det verkligen var 

allvarligt då Martin i full fart snett utför körde in en kraftig pinne in i låret, 
15 cm försvann in i låret (längs med muskelfibrerna som tur). 3 medtäv-
lande bytte snabbt tankar om ädla medaljer till tankar om att rädda Martin 
från att förblöda. En insats som vi alla är glada över och som också upp-
märksammades på avslutningsceremonin. Jag har inte haft kontakt med 
Martin personligen men de rapporter man får från olika håll tyder på att 
läkningen går framåt och att han ganska snabbt kunde komma igång med 
alternativ träning. En makalös otur för Martin som var i sitt livs slag, men 
vi som känner honom vet att det snart kommer fler chanser. 
Just nu verkar han vara i Ramsau på skidläger med nyrakade ben!? Följ 
honom på hans hemsida: www.martin-johansson.se 

Av Stefan Nyberg 21/10 och med en hel del text från hemsidan 

Höstfest 
lördag14 
november 

Då bjuder vi till 
fest i klubbstu-
gan. Det är  
Wickan, Emma 
och Maria som lovat fixa festen. 
Mer info i Tråbacken och på hemsidan.  

Arbete i Tråbacken 
Söndag 1 november  

Då gör vi ett ryck i Tråbacken, vi bör-
jar vid 9-tiden. Troligen blir det 
spårarbeten och eller en del arbete 
kring stugan. Medtag gärna bra röj-
verktyg, motorsågar, timmersaxar, 
trimmers, röjsågar, grävmaskiner osv 
Vi försöker alltid ha uppgifter åt alla, 
så ta med era ungdomar och kom till 
Tråbacken och hjälp oss fixa spår mm 
Vi bjuder på fika o lunch. 

2 glada AOK-tjejer, 
Nickolina och Petronel-

la. Här plåtade efter 
2:a etappen på årets 3-

dagars, den i Saxbo. 

AOK-overall? 
Nu beställer vi! 

Pga att vi måste upp i ett visst antal 
overaller har en del fått väntat väldigt 
länge. Men nu är vi på gång med en 

beställning, gäller både klubboverallen 
och ”trainern”. Priset är ca 700:-. Du 
som är intresserad kontaktar Helena 
Lundin 588 06, senast 8 november. 
(Trainern är ett mycket bra plagg för 
träning och som överdrag. Reds anm) 

Det var snubblande nära att vi fick runt båda lagen i årets 25-manna-
stafett. Att vi än en gång mönstrade 2 lag tycker jag är riktigt starkt. 
Flera unga gjorde debut och kämpade på den ganska svåra 4:e sträck-
an. Östen gjorde debut efter 25-års (?) frånvaro. Flera vuxna sprang 
sitt första 25-manna efter flera års frånvaro, bl.a Camilla, Jesper. Fle-
ra vuxna gjorde sin första orienteringstävling, däribland Marina, Mar-
cus o Dave. Kul att våra ”långväga” klubbkompisar är med, Micke E o 
Claes O och att systrarna Cissi o Sofia Johnsson och Anna Stålis ställer 
upp och kämpar med oss. Vilket gäng! AOK-laget blev 225 (239 2008) 
och AOK/ RIK-laget diskades då en av omstartslöparna tappade pin-
nen, sånt som händer. En fantastisk dag i solskenets tecken några mil 
söder om Stockholm. För övrigt samma plats som vi tidigare blivit 7:a 
på 25-manna och 9:a på 10-mila, men det var då det. 

Här stormar 4 25-manna debutanter fram. Tindra Jernström, Jonathan Holm, 
Östen Eriksson och Marina Johansson. 

Skidläger i Grönklitt 
14-17 januari 

Vintern är snart här. Som vanligt har vi 
bokat hela vandrarhemmet i Grönklitt 
från torsdag till söndag. Där finns möj-
lighet till längdskidåkning och slalom, 
från vandrarhemmet är det nära till 

båda. Det här lägret brukar vara jätte-
poppis och platserna tar snabbt slut.  
Anmälan kan ske från 1 nov 9:00 

Berit o Stig-Olof Ståhl 552 90. 
Svarar dom inte så är dom säkert i 

Tråbacken och röjer spår. 

Naturpassavslutning 4 nov 
Då bjuder Börje o gänget in till avslutning 
för årets Naturpass. Fika o prisutdelning. 

Köp din julkalender av klubben. 
Vi säljer Bingolottos julkalendrar Köp den i Tråbacken 

på torsdagar eller direkt av Stefan. 



Två silver på DM-stafetten! 
Två silver blev facit på DM-stafetten. H16-laget med 
Viktor, Björn, Lovisa och Gustav samt H50-laget med 
Steffe, Thom och Leffe var 
lagen som medaljerades.  

Erik nattmästare! 
Vid fredagens natt-DM i Falun hade AOK 
4 natträvar på plats. Bäst lyckades Erik 
som knep guldet i H60. Anna-Karin Löv-
gren blev 2:a i D40.  
 

H16-grabbarna som är nybörjare i detta med natt-ol job-
bar oförtrutet vidare. Viktor blev nu 7:a och Gustav 

Micke o Eva i Stock-
holm Halvmarathon 
Micke Engström och Eva 
Djupenström deltog förra 
helgen i Stockholm halv-
marathon. Micke slutade 
1825 på tiden 1.41.26 
och Eva blev 1131 på ti-
den 1.59.14.  

Vasastafetten, bra kämpain-
satser gav 5:e och 65:e plats! 
 

Nu är vår andra stafett avklarad. 2 lag 
i mix-klassen där 190 lag deltog och 
där vi kämpade till oss de fina placer-
ingarna 5 och 65. Efter nattens 
regnande blev en del sträckor väldigt 
blöta och ordentligt sugande, som en 
del i laget fick erfara.  

I lag 1 sprang, med 
växlingsplac: Stefan 
Nyberg 11, Fredrik 
Bergander 8, Monica 
Anderstedt 10, Leif 
Markfjärd 7, Michael 
Nyqvist 6, Harri 
Ketonen 5, Outi 
Gonzales 7, Elisa-
beth Assarsson 6, 
Lars-Åke Dickfors 6, 
Anders Andersson 5 

Einar  
distriktsmästare 
Einar Berglund vann här-
om veckan DM i löpning i 
klassen M70, sträckan 

mätte 8,1 km 
och tiden var 
42,32. 
Även i våras 
knep Einar ett 
DM-guld, då i 
terränglöpning. 

Slutmannen Anders 
Andersson poserar 
stolt framför målet. 

I lag 2 sprang: Hansi Kraus 28, 
Johan Wanner 48, Maria Wahl-
berg 42, Mats Andersson 56, 
Roger Wetterskog 54, Michael 
Engström 52, Wictoria Turesson 
72, Helena Lundin 80, Marcus 
Johnsson 74, Magnus Lundin 65 

Assar slet ont upp mot väx-
eln. Extra jobbigt blev då 
hon dubblerade i 2 lag! 

Roger Wetterskog gav allt 
upp mot ”Bergspriset” i 

Evertsberg. 

Lidingöloppet  
Sista lördagen i september 
sprangs Lidingöloppet. AOK hade 
en hel del deltagare på plats, nytt 
AOK-rekord? Fredrik Bergander 
var snubblande nära sin medalj, 
2.16 - men nästa år så.  
 

K 30 km 
827 Elsa Djärv RIK 3,04,30 
1040 Elina Fernö RIK 3,10,49 
1518 Maria Wahlberg AOK 3,24,38 
M 30 km 
393 Fredrik BerganderAOK 2,16,16 
859 David Gray AOK 2,25,10 
3043 Marcus Johnsson 2,45,36 
3286 Jan Fernö RIK 2,47,26 
3691 Oskar Djärv RIK 2,50,07 
4953 Lennart LundgrenAOK 2,57,54 
5096 Svante Djärv RIK 2,58,38 
5152 Jesper Djärv RIK 2,58,58 
Tjejlopp 10 km 
349 Stina L-HagbergRIK 52,55 
2825 Anna Ståhl AOK 1,08,27 
M70 10 km 
19 Einar Berglund AOK 55,32 
MK 15 km 
2277 Per Westman AOK 1,37,00 
2626 Birgitta WestmanAOK 1,40,38 
F14 
38 Erika MickelssonRIK 13,30 
P8 
39 Petter Hagberg RIK 

Einar, här 
fångad på 
 25-manna. 

I år hade vi glädjande 2 ungdomar som kvalifi-
cerat sig till ungdoms-SM, Viktor Lundén och 
Lovisa Östman. Tävlingen avgjordes i Halland 
och de reste och kamperade ihop med övriga 
Daladeltagare. 
Tävlingarna startade på fredagen med sprinten. Lovisa 
blev 78 drygt 4 minuter efter i D15 och hon var nöjd 
med sitt lopp. Viktor slutade 69 drygt 3 minuter efter 
vinnaren. Viktor låg kring 45:e plats då han med en 1-
minutsbom tappade 25!!! placeringar. Hårt i sprint.  
Lördagens långdistans blev en riktigt tuff tillställning 
med riktigt svåra banor. Lovisa tyckte det var väl svårt 
och hade en hel del bekymmer, slutade som 85. Viktor 
gjorde ett bättre lopp och blev 50:e. Det syntes att 
banorna var svåra då 10-talet löpare bröt i respektive 
klass. 
USM avslutades med den traditionella distriktsstafetten. 
Småland vann, Dalarna lag 2 blev 11:e lag och Dalarna 
lag 1 slutade 16. Viktor i Dalarna lag 5 blev 69 och Lo-
visas lag 6 slutade som 76, totalt deltog ca 100 lag.  
En USM-resa som vi hoppas varit givande. Hoppas ni 
får sällskap av Erika och Gustav nästa år!  
 

Viktor och Lovisa på USM!  

D12-laget som 
gjorde en 
storstilad in-
sats med Cor-
nelia Lundén, 
Amanda Dani-
els, Tindra 
Jernström, 
Frida Östman och Julia Wanner. Endast 
Amanda är rutinerd kavlelöpare och fick 
agera lite mamma åt övriga laget. 

Steffe, 
 en kugge i 
H50-laget 

Thom och Isak kommunmästare 
Kommun-RM avgjordes i IK Jarls regi i 
Rättvik. På lördagens medeldistans 
vann Thom Sandvik H55 och Isak Ja-
kobsson H21. Isak tränar ju med AOK, 
men tävlar ännu för Tibro OK.  

Isak, nybliven kommunmästare! 

LÖPARUPPTAKT, prel söndag 8 november 
FILMTAJM!  5 november 

Med gamla ol-filmer! 

Överblivna medaljer finns 
att hämta i Tråbacken,  
på anslagstavlan. 

Hansi medaljerar Magnus. 



UNGDOMSTRÄNING TORSDAGAR 
 
Dags att dra igång med ungdomsträningarna 
på torsdagarna igen! Det har blivit lite änd-
ringar på vem som leder träningarna. I år 
kommer Emma Nyberg, Magnus Daniels och 
Inge Andersson att hålla i dom olika trä-
ningspassen. 
Vårt mål med träningen är att förbättra kon-
ditionen och uthålligheten men vi ska försöka 
göra det så roligt som möjligt under träning-
arna och försöka skapa en gemenskap mel-
lan varandra utan att någon känner sig säm-
re än någon annan. Och kom ihåg att målet 
är just att förbättra konditionen så du måste 
inte kunna springa milen, men ska klara av 
att kunna springa en sträcka på ca två kilo-
meter utan att protestera. 
Så barn/ungdomar mellan ca 10 upp till 16 
år är välkomna på torsdag för en gemensam 
pratstund och sedan avslutar vi med en sta-
fett på åkern med både barn och vuxna! (De barn som klarar 
att själva springa en HD10-bana bör klara att vara med på 
dessa träningar.) 
Vi har med detta upplägg som sagt målet att på ett roligt sätt 
stärka fysiken för våra barn och ungdomar. Vi tror också att 
det kommer bli givande träning för både redan relativt kondi-
tionsstarka ungdomar och för de ungdomar som inte har 
kommit lika långt. Vi vill också att alla är delaktiga så ta med 
er förslag på roliga stärkande aktiviteter som Ni tycker passar 
på torsdagen. 
De mindre barn som inte kommit så långt i utvecklingen är 
naturligtvis också fortsättningsvis hjärtligt välkomna till Trå-
backen på torsdagskvällarna för att delta i gemenskapen och 
inte minst den mysiga fikastunden. Det kommer inte att fin-
nas någon ledare för dessa utan föräldrarna och andra frivilli-
ga får ta hand om dessa barn på valfritt sätt. 
 
Vi ses i Tråbacken!! 
 
"Den som aldrig har tid att träna kommer förr eller senare 
vara tvungen att ta sig tid för att vara sjuk" - Edward Stanley. 

Etapp 1 
Första etappen på 3-dagars avgjor-
des vid Motorstadion i Brovallen. 
Regnet hängde i luften, men det 
var ändå en trivsam tillställning. Ca 
100-talet barn från klubbarna i 
grannskapet var på plats. Thom 
Sandvik var banläggare. 
 

Etapp 2 
Andra etappen avgjordes vid 
Broströms i Saxbo. Vädret var 
toppen och alla verkade ha en 
trevlig kväll i solen. Här var det 
Lars Lundén som strängat banor-
na och som vanligt hade skär-
marna placerats ut förtjänstfullt 
av Vidar Granath. 

Etapp 3 
Årets 3-dagars avslutades vid 
AOK:s klubbstuga Tråbacken. Sista 
etappens banor hade Isak Jakobs-
son ordnat. Tävlingen avslutades 
med traditionell prisutdelning. AOK 
fick 2 slutsegrare, Erika Mickelsson 
och Petter Hagberg.  
Tack alla funktionärer och ledare 
som hjälpte oss genomföra det 
41:a arrangemanget. 

Felix Ny-
qvist lägger 
på en riktig 
rykare, tätt 
följ av Julia 

Wanner. 

Emma Höglund 

Ella Torbrand 

Elsa Slagbrand 

Avestapropagandan 26-27/9  
Avestapropagandan avgjordes med långdistans på lör-
dagen och medeldistans på söndagen. Ca 750 deltagare 
på lördagen och ungefär 650 på söndagen. Tävlings-
centrum var vid idylliska Fröbenbenning några kilometer 
utanför Avesta åt Norbergshållet.  
Deltagarna verkade väldigt nöjda och det fantastiska 
vädret hjälpte oss med arrangemanget vilket blev väl-
digt lyckat. Banläggare var Anders Lundh och Lars-Åke 

Dickfors. 

 
 
 
 
 
 
 
 Tack från tävlingsledningen! 
Vi vill tacka alla funktionärer som gjor-
de ett stort jobb både före och under 
tävlingarna. Viljan att genomföra ett 
bra arrangemang genomsyrade det 
hela. Redan vid 14-tiden var tävlings-
centrum tomt och avstädat och vid 
halfyratiden var allt material på plats i 
Tråbacken.  
 
Alla ska ha ett stort tack men man vill 
ändå poängtera Vidar Granath och Fol-
ke Björkman som gjort ett stort 
"skogsjobb" och Magnus Lundin och 
Lars Lundén som  jobbat med det datatekniska.   
  
  Tävlingsledningen (Erik o Thomas) 

Emma  
Hansen Felix  

Karlsson 

Petter Hagberg, snabbfotad grabb 
som vann största klassen, U1. 

Thomas ledde som vanligt 
den efterlängtade och tradi-
tionella prisutdelningen. 

Hanna Daniels 
AOK och Oskar 

Sandberg Säter-
bygden startklara 

på söndagen.  

Fullt i startfållan! Först på tur 
är Jocke Jonsson tillsammans 
med Johan W, strax bakom 
väntar Emma Hansen med 
pappa Tom. Till vänster syns 
Lennart som såg till att alla 
startstämplade. 

Vattenmännen 
Sune och Lasse tar 

igen sig i solskenet. 

Bra träning 
erbjuds för 
Gustav A med 
flera. Ta chan-
sen att vara 
med du också! 

Daladubbeln 
Har i helgen avgjorts, AOK ställ-
de upp med 7,5 patruller. Bilder 
och rapport därifrån kommer i 
nästa infoblad. Kanske har 
någon av deltagarna lust att 
skriva o berätta!? 

Halloween-OL 
Torsdag 29 oktober 17.30 
Då är det dags för 
höstens läskigaste 
aktivitet. Klä gärna 
ut dig och ta med 
någon liten  lampa 
om du har.  
U-gruppen behö-
ver hjälp att be-
manna stationerna, kan du? 



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

 Herr Dam 
V 43 Leif M Ulrika D 
V 44 Östen E Sara E 
V 45 Sven-Arne Tessan 
V 46 Thomas N Ritva 
V 47 Sune H Emma 
V 48 Stefan  Camilla H 
V 49 Magnus D Malin W 
V 50 Isak Lena W 
V 51 Bo-Göran Helena L 
V 52 Inge S Birgitta W 

Månadsstädare 
1 nov Siv o Sven-Erik 

 Per o Birgitta 

3 jan Berit o Stig-Olof 

 Ann o Lars 
14 feb Stina o Svante 

 Folke o Solweig 
21 mars Yvonne o Magnus 

 Leif o Susanne 

Vi gratulerar... 

Maria Wahlberg som blev 40 nyligen, 
snart uppnår Michael Gylfe samma ål-
der. I mitten av november blir Ingegärd 
Fredriksson 70 och Ninni Forsling 40. 
I början av december blir Titti Rudh 50. 
I förra infot lyckades jag skriva fel namn, 
det var alltså Bernt Eriksson och inget 
annat som blev 50 i september.  
Ett stort grattis till er alla, från oss alla! 

Bli medlem i AOK! 
 
Medlemsavgift 
 0—20 år   75:- 
 21—64 år  150:- 
 65—100  75:- 
 Make, maka, sambo 75:- 
 Max familjeavgift  300:- 
(boende på samma adress) 
OBS. Hela familjen är välkommen att vara 
medlem, 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, 200:- 
 
Medlemsförmåner  
• Dusch o bastu i Tråbacken tisdag, 

torsdag 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. 

Åk gärna skidor för AOK 
Klubben är även med i Skidförbundet . 
Därför går det mycket bra att tävla för 
klubben även i skidlopp.  

TORSDAGSFIKA. 
22 okt  Solweig o Anna-Ka 
29 okt  Titti o Lennart 
5  nov  Erik o Hans K 
12 nov  Monica o Lars 
19 nov  Wictoria o Anders 
26 nov  Sonja o Kenneth 
3  dec  Yvonne o Magnus 
10 dec  Ulrika o Magnus 
17 dec  Anneli o Osmo 
7   jan  Sara o Magnus 
14 jan  Sven-Arne o Bo-G  
 

Vad som ska ske finns på anslagstavlan 

ORIENTERINGS 
UTBILDNING 

3 måndagar i november, 9, 
16 o 23, kommer vi att köra 
en orienteringsutbildning.  
Vi grupperar oss efter kunnande 
och erfarenhet. Från den helt grö-
ne nybörjaren till svartaste svart. 
Från ca 14 år och uppåt, alltså 
även för ex.vis nybörjarföräldrar. 
För att kunna ta fram kurs-material 
vill vi ha din anmälan, till Maj-Britt 
eller lista i Tråbacken.  Kl 18-20. 

LÖPARUPPTAKT, 
prel söndag 8 november 

Trots mörker och stundande vinter 
kommer vi att bjuda in till en 
”löparupptakt”. Dels ska vi försöka 
samla alla som sprungit med oss 
under året och så ska vi skicka 
inbjudan till sådana vi tror kan vara 
intresserade av att vara med i ge-
menskapen. Vet du någon så med-
dela namn o adress till Stefan. Må-
let är också att vi ska kunna ta 
hjälp av Harri och Lalla med löp-
skolning, träningsprogram och lite 
träningskunskap. Söndag 8 nov får 
ses som högst preliminär, se info på hemsi-
da och i Tråbacken. Har du någon idé hur vi 
ska vidare så skrik gärna till. Kanske är det 
bättre med en vardag? 

AOK-kalendern 
OKTOBER 

To 22 Tråbackstorsdag med fika 

Lö 24 OK Enen, Enköping 

Ti 27 Tisdagsträning 17.30 
To 29 Tråbackstorsdag 17.30 med 

Halloweenorientering 
Lö 31 Rodhen natt 

NOVEMBER 
Sö 1 Spårröjning Tråbacken 9,00 

Må 2 Ungdoms o Träningsmöte 

Ti 3 Tisdagsträning 

On 4 Naturpass avslutning 

To 5 Tråbackstorsdag med fika 
Filmkväll, ca 19.15 

Sö 8 Löparupptakt, prel 

Må 9 Orienteringsutbildning 

Ti 10 Tisdagsträning 

To 12 Tråbackstorsdag med fika 

Lö 14 AOK:s Höstfest 

Må 16 Orienteringsutbildning 

Ti 17 Tisdagsträning 
Styrelsemöte ca 19.10 

To 19 Tråbackstorsdag, fika o tunnbad 

Må 23 Orienteringsutbildning 

Ti 24 Tisdagsträning 

To 26 Tråbackstorsdag med fika 

Fr 27 Ungdomarnas julbad 

Sö 29 Skyltsöndag—hjälp behövs! 

Ti 1 Tisdagsträning 

To 3 Tråbackstorsdag med fika 

Fr 4 Damernas julbad 

Ti 8 Tisdagsträning 

To 10 Tråbackstorsdag fika o tunnbad 

Sö 13 Jul o Luciafest 

Ti 15 Tisdagsträning 

To 17 Tråbackstorsdag med fika 

DECEMBER 

Fr 18 Herrarnas Julbad 

Ti 22 Tisdagasträning 

Tråbackstorsdag 
Ungdomarna kör 
sitt (se sid 3). 
En del promene-
rar och många 
joggar/ springer. 
Tunnbad ibland, 
alltid fika. 

Tisdagsträning 
Då kör vi gemensam 
löpning. Vi 
försöker hålla 
ihop hela grup-
pen 2-3 km, 
sedan delar vi 
upp oss i 
passande gäng. 
Alla välkomna! 

FILMTAJM!  
torsdag 5 november 

50-, 60– o 70-tal 
Lasse Sivars har lämnat in sina 
gamla smalfilmer från 50, 60 o 
70-talen och fått dem på DVD. 
Innehåller bilder från orienter-
ingar från den tiden. Efter fikat 
ca 19.15 kommer visningen att 

starta. Välkommen! 

Söndagar? 
Är det dags att 
träna tillsam-
mans även 
då? Vad tycker 
du? Håll ögo-
nen öppna!! 


