
Julfest för alla! 
söndag 13/12 
14:00  
På söndag är det dags 
för vår traditionella jul-
fest. Centrumgården mittemot biblio-
teket är platsen och 14.00 är tiden 

(liter olika bud har florerat så hjälp till 
att sprida detta). Det blir luciatåg med 
våra barn/ungdomar, lotterier, prisut-
delning för våra barn/ungdomar och 
kanske lite auktion och julsånger.  
Ta jättegärna med anhöriga eller kom-
pisar. Ju flera ju trevligare. 
Om du vill skänka något till lotterier 
eller auktion kontaktar du Maj-Britt 
529 24. 
Alla barn/ungdomar som vill vara med 
i luciatåget kommer till Tråbacken på 
lite sångträning på torsdag eller dyker 
helt enkelt upp i god tid (13.15) före 
festen. 
Vi kommer även att ha prisutdelning 
för poängjakten som pågick från april t 
o m 30 juni. Om du inte fyllt i och läm-
nat in kortet gör du det snarast till 
Thomas N 586 48. Har du ingert kort 
hittar du under rubriken ungdomar på 
hemsidan  

Av Stefan Nyberg 8/12 och med en hel del text från hemsidan 

Skidspåret tar form! 
Efter många turer och försök att ta sig förbi blöthålen är vi nu på god väg. För 
en tid sedan jobbade några av oss för att göra ett underlag åt grävmaskinen. 
Sedan dess har maskinen jobbat sig fram till Lindvretsvägen. 
De 2 ”blöthålen har inte fått någon riktig chans att torka ur men troligen mås-
te något mer göras, kanske en tunnare stockmatta, fiberduk samt grus.  

 
För att sedan den första kilometern ska bli 
helt perfekt krävs en del handarbete. 
Plocka lite sten och fylla igen ojämnheter. 
När vi nu får så här pass jämnt kan vi se-
dan själva köra ut allt fyllnadsmaterial vi 
kommer över, med 4-hjuling o släp eller 
någon liten traktor med skopa. 
Baklänges från Tråbacken ligger en del 
stockar kvar efter tidigare arbete, bra om 
dessa kan tas om hand. 4-hjuling o släp?  
 
 

Naturligtvis skulle vi behöva göra en gemensam arbetsinsats men känns inte 
som det är möjligt i december, men om snön och kylan uteblir tycker jag vi 
gör ett ryck efter nyåret. Målet med hela projektet är att vi ska kunna göra 
dubbelspår upp till Bredmossen så fort vi får ett par decimeter med snö. 

Alla AOK-patrullerna samlade inför Daladubbeln. Bakre raden: Viktor Lundén, 
Gustav Andersson, Erika Mickelson, Lovisa Östman och Björn Markfjärd. Mellanra-
den: Jonathan Holm, Elias Korhonen, Linnea Holm, Tindra Jernström, Fridda Öst-
man, norrländsk lagkompis, Emma Djärv, Amanda Daniels. Främre raden: Emma 
Hansen, Julia Wanner, Cornelia Lundén och Hanna Daniels. Vilket fantastiskt gäng! 

Planeringsmöte 
(kalendermöte) 
söndag 10 januari 
Styrelsen har beslutat att även i år 
jobba fram en AOK-kalender. Under 
december kommer ett arbetsunderlag 
att tas fram. Söndag 10 januari är alla 
som är intresserade välkomna att vara 
med i planeringen av 2010-års verk-
samhet. Vi kör igång efter lunchen. På 
Grönklittslägret finslipar vi kalendern 
och på styrelsemötet 18 januari gör vi 
den klar. 

Äventyrsdag 
Arosfortet i Västerås 
Söndag 31 januari 
Ungdomsgruppen planerar en även-
tyrsdag i Arosfortet i Västerås 31 janu-
ari. Mer info kommer på hemsidan. 

Julbad 
Fredag 18 december 
Då bjuder Börje o Company in till her-
rarnas julbad. Nu för första gången på 
en fredag, motion/ träning, bastu, här-
lig julmat och lite sång. 
Anmälan på lista i Tråbacken eller till 
Börje 070-687 28 04. 

4 långtradare? Svante, Stina, 
Ritva o Anders J. 

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi alla medlemmar! 
Hoppas vi ses på julbad o julcup! 
Och kom ihåg att kolla in på hemsidan! 



Thom vann - Hansi och Johan 
får godkänt 
 

Thom Sandvik vann Oktoberracet i En-
köping på lördagen. Även Bo-Göran 
Karlsson gjorde ett bra lopp i H55. 
"Mästarmötet" mellan Hansi Kraus och 
Johan Wanner får nog betraktas som 
oavgjort. Båda slog varsin konkurrent 
och gjorde lopp som är bland det bästa 
dessa herrar gjort. Spännande att se 
vem som går till vinterdavala som bäst 
på Sverigelistan.  

Tessan och Steffe toppar Sve-
rigelistan inför vintern 
Nu har Sverigelistan gått i ide. Det enda 
som hände i slutskedet var att Hansi och 
Johan gjorde ett jätteryck i Enköping. 
Båda har dessutom enorma möjligheter 
till uppryckning under nästa år.  

8 AOK:are vid första anmäl-
ningsstoppet till 5-dagars 
 

Första anmälningsstoppet till 5-dagars i 
Örebro passerades den 1 nov. Åtta 
AOK:are var anmälda då. Du sköter din 
anmälan själv och betalar de avgifter 
som ska in. Klubben står sedan för den 
del av startavgiften som motsvarar van-
lig anmälningsavgift (ex ca 450 kr för 
vuxna). Nästa stopp 1 maj.  

Trivsam Naturpassavslutning  
 

Ett 20-tal Naturpassorienterare dök upp  för 
avslutning av årets säsong.  
Kvällen inleddes med att Thomas berättade 
lite om hur orienteringskartan framställs. Från flygfoto-
grafering, stereobearbetning, fältarbete till färdigt tryck.  
Det informerades också lite om hur orienteringsbanorna 
"varudeklareras" i ett färgschema från grönt till svart. 
Sedan var det dags för en av kvällens höjdpunkter, kaf-
fet!  Thomas sjöng ett par sånger.  
Vid den avslutande prisutdelningen var det Stig Eriksson 
som vann den högsta vinsten.  Maj-Britt som ordnat det 
lekamliga tackades av Börje Rehnström. 
Folke och Börje som varit ansvariga för årets Naturpass 
ska också ha en stor eloge för ett väl genomfört arran-
gemang. 

Svante, Oskar och Andreas i Vinterrmaran 
 

Svante och Oskar Djärv samt Andreas Forslund deltog 
på vintermaran i Kvarnsveden i början av november. 
Svante slog sitt marathonrekord med 12 minuter och 
noterade 4.02.21 i H45-klassen.  
 
Sonen Oskar sprag Vintervarvet på 14 km. Drygt 58 
minuter är bra löpt. Här var också Andreas Forslund 
med, men av någon anledning fullföljde han inte. Vi 
kanske får någon rapport i gästboken eller på annat 
sätt. 

Kick-Off - Succé! 
För några veckor sedan bjöd vi in till några löparträffar. ”Kickoffen” skedde 
tisdagen den 10 november. Mellan 25-30 sprang ut samtidigt. Det var också 
en hel del nya ansikten som dök upp. Gemensam löpning åt Bengtsbohållet. 
Därefter blev det naturlig uppdelning av olika längder.  
 

Efter dusch och bastu var det samling i stugan där ytterligare någon anslöt 
till gänget. Stefan Nyberg informerade om "löpsatsningen" som från början 
initierades för att få flera löparkompisar på träningspassen från Tråbacken. 
Vi har dock märkt ett ökat intresse för löpning och det här känns som en 
naturlig fortsättning. Glädjande att så pass många tjejer dök upp. 
 

Harri berättade om konditionsträning 
Tisdagen därpå var det åter gemensam löpning. Den här gång-
en höll gruppen ihop riktigt bra. Efteråt berättade Harri Keto-
nen om konditionsträningens grunder för 20-talet intresserade. 
 

Träffarna avslutades med löpskolning 
Söndag 22 november visade Harri en del övningar som var 
nyttiga för att hitta det rätta steget och på så vis effektivisera 
löpningen. Sedan kördes en gemensam löptur och efter ham-
burgerlunch gav Harri en del tips på olika träningsupplägg. 
Efter dessa träffar har vi trummat på tisdagar och torsdagar, 
kanske inte alltid några jättegäng men det märks att ”truppen” 
sakta blir större och större. Ikväll var vi 18-19 som joggade 
tillsammans första 2, 5 kilometrarna, kul! 

Harri K gav 
löptips. 

Far o son poserar innan start 

Damer 
1 878 Therese Tillenius 26,72 
2 1097 Anna-Karin Lövgren 30,82 
3 1246 Sussie Lindh  33,75 
4 1377 Titti Rudh  36,46 
5 1491 Lena Wahss  38,53 
6 1775 Helena Lundin 45,16 
7 2153 Ritva Kärkkäinen 55,83 
8 2308 Solweig Palm  61,93 
9 2529 Lovisa Östman 74,83 
10 2584 Berit Ståhl  79,96 
11 2839 Anneli Holmqvist 111,48 
 

Herrar 
1 131 Stefan Nyberg 9,31 
2 875 Thom Sandvik 23,22 
3 1444 Leif Markfjärd  30,72 
4 1649 Erik Johansson 33,79 
5 3301 Bo-Göran Karlsson 59,9 
6 3313 Viktor Lundén  60,09 
7 3399 Magnus Lundin 61,58 
8 3439 Lennart Lundgren 62,65 
9 3702 Niklas Söderlund 68,26 
10 3831 Kristoffer Markfjärd 71,42 
11 3905 Stig-Olof Ståhl 73,26 
12 4207 Gustav Andersson 83,04 
13 44,17 Björn Markfjärd 91,67 
14 4839 Kennet Östman 120,38 
15 4963 Hansi Kraus  139,36 
16 4991 Johan Wanner 144,35 

OL-utbildning 
3 måndagar i no-
vember har klub-
ben kört en orien-
terings utbildning. 
3 olika grupper har 
det arbetats i och 
kursledare har varit 
Erik, Thomas och 
Stefan. 
På bilden syns Ro-
bin o Mats Anders-
son, hjöässan av 
Fredrik Bergander, 
Frida Östman och 
Fredrik Juhlin. 

Sylvesterloppet i Norberg på Nyårsafton 
På nyårsaftonen finns chansen att vara med i Norbergs Sylvesterlopp. På 
träningarna har det snackats en del om deltagande. 
Startavgifter 
Styrelsen har beslutat att betala en del av startavgiften vid deltagande i 
löptävlingar. För det krävs att man är medlem och att man betalar klubbens 
interna tävlingsavgift 200:-. Då ersätter klubben med samma summa som 
för deltagande i vanliga orienteringar, för vuxen innebär det 90:-/ tävling. 
Du anmäler och betalar avgifterna själv som tidigare, meddela ditt delta-
gande till kassören så betalas pengarna ut. 
Löpning på söndagar!? 
Vid kvällens pass kom frågan upp och vi bestämde att vi skulle träffas 10.00  
i Tråbacken för ett lite längre (men lugnt) pass, ca 15 km. Kolla hemsidan. 



UNGDOMSTRÄNINGARNA FORTSÄTTER PÅ TORSDAGARNA 
 

Med Emma i spetsen kommer ungdomsträningarna att fortsätta på torsdagarna. Målet med träningen är att förbättra 
konditionen och uthålligheten men vi ska försöka göra det så roligt som möjligt under träningarna och försöka skapa en 
gemenskap mellan varandra utan att någon känner sig sämre än någon annan. Och kom ihåg att målet är just att för-
bättra 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. Ca 10-16 år. 
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 
finnas någon ledare för dessa utan föräldrarna och andra frivilliga får ta hand om dessa barn på valfritt sätt. 
 
"Den som aldrig har tid att träna kommer förr eller senare vara tvungen att ta sig tid för att vara sjuk" - Edward Stanley. 

Daladubbeln 09 
 
Vi som har varit med i några år tycker att det är riktigt roligt att det börjar bli fler och fler 
som kommer med till denna roliga tävling. Första året vi var med i Avesta OK's klubbdress 
var det 3 AOK patruller som deltog, varav en patrull var förstärkt med löpare från Hedemo-
ra, sedan har det ökat och i år blev det hela 8 AOK patruller som startade, med förstärkning 
från OK Vargen, och så sprang Björn Öppenklass båda dagarna. Vi började lördagen med en 
vanlig stafett. Där skötte sig alla lagen jättebra men extra roligt med D10 tjejerna som var 
så otroligt jämna, en 49 plats för Tindra och Linnea, placering 50 för Cornelia och Hanna 
och en 53 plats för Julia och Emma, jättebra. Elias och Jonatan gjorde också ett jättebra 
lopp och kom in som 54:e lag.  

  
Emma och Amanda i D12 och rutinerade "storpojkarna" Gustav och 
Viktor kom in som 72 resp 70 lag. Lovisa och Erika hade lite mer 
otur, en glömd kontroll och de blev diskade, men de låg runt 65:e 
plats när det inträffade.  
Efter tävlingen åkte vi till Hälsingegårdsskolan och checkade in i vårt 
klassrum. Lite middag och fredagsmys med film och tillbehör (och lite 
disco för Viktor och Gustav som dock kom tillbaka redan efter en timme). På söndagen ring-
de klockorna kl 7.00, upp och käka frukost och urstädning av vårt tillfälliga natthärbärge.  
Under söndagens tävling var det jättekul att stå som åskådare och titta på alla roliga ut-
styrslar. Det kom en Dalahäst, Lille skutt och Skalman, två huvudlösingar, en älg, två skid-
åkare med skidor!, militärer, troll, zebror, SI-pinne och kompass och många fler. Alla våra 
patruller blev godkända på denna ultralånga tävling, och en stor del av tävlingen handlar 
inte bara om att orientera utan att göra det tillsammans, vilket kan vara svårt nog.  
Trötta men ganska nöjda for vi sedan hemåt. För de flesta av oss så blev det en avslutning 
på detta års tävlingssäsong. Nästa höst har vi säkert minst 10 patruller med.  

Lyckad Halloweenorientering  
 

Det blev en alltigenom lyckad Halloweenorientering 
med tillhörande Tråbackstorsdag. Många förvän-
tansfulla barn/ungdomar och många ledare/häxor.  
Halloweenorienteringhen genomfördes på en bana som starta-
de vid Tråbacken, gick iväg mot elljusspåret, fötbi Brukshund-
klubben ner mot Bjurforshållet, transitspåret tillbaka och in 
mot finalen i Mässingsbruket för att avslutas vid Tråbacken. 

Vid första stationen, som blivit en tradition skulle det 
kännas på olika saker som fanns i en kartong. I en 
spökglänta skulle det skrattas det värsta spökskrat-
tet. Längre fram skulle man ta sig fram längs en hin-
derbana bl a krypandes. Det skulle senare kastas 
kottar i munnen på ett spöke. Vid mässingsbruket 
möttes deltagarna av tre tämligen vidriga häxor som 
nog fått sig en överdås av vattnet i ån. Där skulle 

grupperna samarbeta och med gemensamma krafter lyfta en 
ring över en brinnande marshall.  
Deltagarna verkade som de fått en lagom dos av spänning och 
gemenskap på rundan. Snabbt skrudades det 
sedan om för att hoppa i badtunnan. 
 

Viktor och Gustav på höstturné 
 

Viktor Lundén och Gustav Andersson har varit på en 
höstturné till Borås i början av november. Det var en 
busslast Dala-ungdomar som fick chansen att åka på 
detta äventyr. Det inleddes med "Sprint By Night" på 
fredagen. "Downhill Sprint" på lördagen och avslutades 
med "ZOOOrientering" på söndagen.  
Viktor tyckte det var jättekul och tyckte att det borde 
göras igen, med DOF eller som klubbresa. 

Lucky Luke jagar en 
av bröderna Dalton, i 
rollerna ses Cornelia 
Lundén och Hanna 
Daniels. 

Tänk att man kan klä 
ut sig till en Dalahäst!  

Zoo-
grabbar-
na Viktor 
och Gus-
tav här 
fångade 
strax 
efter 
freden i 
Karlsbyn? 

Ungdomsupptakt och badresa 
till Sala? 
 

Ungdomsgruppen planerar att kombinera en badresa till 
Sala med en ”klubbmatch” mot Sala OK någon gång un-
der vårvintern. Mer info kommer. 

Julcupen 
26 o 27 dec samt 3 jan kommer julcu-
pen att arrangeras. Det brukar vara nå-
gon typ av orienteringsbana och det 
brukar finnas banor som passar alla. 



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 50 Isak Lena W 
V 51 Bo-Göran Helena L 
V 52 Inge S Birgitta W 
V 53 Magnus L Anna-Karin L 

V 1 Hans W Siv H 

V 2 Kjell N Kristel 
V 3 Thom S Solweig 
V 4 Stig E Sussie L 
V 5 Lennart L Berit 
V 6 Folke Yvonne 

Månadsstädare 
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 

Malin Johansson och Johan-
na Sandvik som båda blir 20 i 
januari. Jonas Söderberg blir 
30 i mitten av januari och Kent 
Lindström 60 i slutet av måna-
den. Åke Bertilsson går upp i 
H75, Kennet Östman i H50 
under februari. 
Nils Ullberg blir 30 i slutet av 
februari.  
Sara och Ella Torbrand har 
fått en lillebror. 
Ett stort grattis från oss alla! 

TORSDAGSFIKA. 
17 dec  Anneli o Osmo 
7   jan  Sara o Magnus 
14 jan  Sven-Arne o Bo-G  
21  jan Stig o Åke 
28  jan Sussie o Ola 
4   feb  Elsa o Svante 
11 feb  Birgitta o Per 
 
 

Vad som ska ske finns på anslagstavlan 

AOK-kalendern 
DECEMBER 

Sö 13 Jul o Luciafest 

Ti 15 Tisdagsträning 

To 17 Tråbackstorsdag med fika 
Fr 18 Herrarnas Julbad 

Ti 22 Tisdagasträning 

Lö 26 Julcupen, etapp 1 

Sö 27 Julcupen, etapp 2 

Ti 29 Tisdagsträning 

JANUARI  
Sö 3 Julcupen, etapp 3 

To 7 Tråbackstorsdag med fika 

Sö 10 Söndagsträning 10.30 m lunch 
Kalendermöte för alla 

Ti 12 Tisdagsträning 

To 14 Tråbackstorsdag 

To-Sö Grönklittslägret 

Sö 17 Söndagsträning 

Må 18 Styrelsemöte 18-20 

Ti 19  Tisdagsträning 

To 21 Tråbackstorsdag med fika 

Sö 24 Söndagsträning med lunch 

Ti 26 Tisdagsträning 

To 28 Torsdagsträning med tunnbad 

Sö 31 Äventyrsdag, Arosfortet 

FEBRUARI 
Ti 2 Tisdagsträning 

To 4 Tråbackstorsdag med fika 

Sö 7 Söndagsträning  

Ti 9 Tisdagsträning 

To 11 Tråbackstorsdag 

Sö 14 Söndagsträning 

Ti 16 Tisdagsträning 

To 18 Tråbackstorsdag 

Sö 21 Söndagsträning 

Ti 23 Tisdagsträning 

To 25 Tråbackstorsdag 

Sö  28 Söndagsträning 

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! 

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

Bra försäljning på julskyltningen  
Bra väder och ganska svag konkurrens bäddade för bra försäljning. Många 
tyckte också att det var bra pris på lotterna och många suktade efter de fina 
mattorna. Maj-Britt berättar att det såldes slut på både lotteri, fiskdammen 
och tomtens paket strax efter kl 17.  
 
Majsan och några andra gör ett fantstiskt arbete för att få ihop alla mattor, 
paket o fiskar. Själva skyltdagen är det fler som hjälper till, tack alla för det. 
Det är ett välkommen bidrag till klubbkassan som vi så väl behöver. 

Tråbacken behöver många små 
vaktmästare/ fixare 
 

Vår anläggning används flitigt, naturligtvis 
jätteroligt. Men det är också en hel del 
saker som måste göras för att hålla igång 
den. Styrelsen har beslutat använda en 
del av sparade medel till detta men vi be-
höver också hjälp från medlemmarna med 
mycket. Kanske kan du ta tag i något? 
  
Omklädningsdelen 
Dålig luft, fläktar ska sättas in i båda 
duschrum och luften ska ledas ut på kort-
sidan. Magnus D fixar fläktar och Mag-
nus L  ordnar installation. 
Filter igensatta i fläktaggregatet, Magnus 
D ordnar fram filter. 
Pingisbord, ett par stag på det nya ska 
sättas fast.  
  
Klubbstugan 
Dränering runt stugan kommer att ske 
inom kort. Kan någon gå med grävarn och 
vara honom behjälplig? 
Luftvärmepump ska monteras. El ska 
dras fram till den, kanske Inge?  Leif har 
bollen. 
Skorsten/ar. Vi jobbar på ersättningsat-
trap, så fort klartecken kommer att det 
går att ordna ska skorstenen i entren 
knackas ner.  Kanske åker även skorsten 
nr 2 ner. Östen har bollen. 
Golvet den primära orsaken till allt. Kan 
man "gräva ur" för jämn innenivå. Bättre 
isolering, gäller även en bit upp på väg-
gen. Fritt fram för någon att ta tag i, vem? 
Fönstren ska tätas. Kan ske när som 
helst. Någon villig? 
Handtag sitter löst, likaså i omklädnings-
delen bör de ses över. Repa eller skaffa 
nya. Någon? 
  
Spåren 
Belysning mot elljusspåret. Avesta Fritid 
har sagt tvärnej men Inge jobbar på att få 
upp en belysningstolpe mellan spåret och 
huset. Inge har bollen. 
Träd ska hämtas vid Lindvretsvägen 
(mellan de 2 vägarna) ska några stockar 
hämtas hem. Kan tas hem med släpkärra. 
Sista halvkilometern på skidspåret, där 
måste stockar hämtas hem. Fyrhjuling 
med vagn?   

Svante kör 
muskelspel? 


