
UUNGDOMSSPALTENNGDOMSSPALTEN  
Träning på tisdagar kl. 
18.00 från klubbstugan i 

Vagnhärad. Ledarledd ung-
domsträning uppdelade i tre grupper 
med totalt 35 ungdomar!  
Vuxna tränar själva. Soppkväll efter 
t r ä n i n g e n  f ö r  A L L A ! . 
 

Poängjakten börjar 13 april. 
Du åker direkt till startplatsen, start 
mellan kl. 18 –19. Vägbeskrivning 
till start/målplats se månadsblad, 
hemsida eller lyssna på tfnsvar.  
Sista bad på Safiren lördag 8/4  
15-16. Insläpp 14:45.   

Ungdomsklubbmatcher i år   
9/5 OK Måsen,  18/5 OK Hällen 
5/9 Nyköpings OK, 23/9 TbOK 
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TbOK-NYTT ges ut av Trosabygdens OK,  
Besöksadress: Friluftsgården Häradsvallen      
Telesvar 0156/107 17, 
fax 0156/184 11  
Trosabygdens OK, postgiro 71 44 43 - 9 
E-post:  tbok@telia.com 
Http://www.tbok.nu  
Alias  www.trosastadslopp.nu   

   FÖRENINGSBREV 

OL-tävlingar april 
Anmälan via klubben online eller till 
Anders Runander tfn 120 50 
Veteran-OL se månadsbladet 
 

Sö    9  Stockenfejden SMOL 
Fre 14  Kjulas Påsk-OL 
Lö   15 Måsenstafetten OK Måsen 
Sö   16 Ärlaträffen Ärla IF 
Fre  21 Stigtomta kavlen OK Hällen 
Lö   22 Stigtomta kavlen OK Hällen 
Sö   23 Nyköpingsorienteringen NOK 
Lö   29  10-Mila Åsbro Hallsberg 
Sö   30  10-Mila Åsbro Hallsberg 
 

Löptävlingar i april 
 

Må 17 Påsksmällen Enhörna IF 
Lö 22  VIK-loppet Vilsta IK E-tuna 

Redaktör 
Per-Erik Bång 

Senast uppdaterad 06-03-31 

Bada på Safiren ! 
Lördagar  kl. 15 -16.  

Insläpp från kl. 
14.45 - Välkomna!  

Jourfamiljer i april:   Lö 1 Anette 
Ljungberg, lö 15 sista badet för sä-
songen Lars Westlund 

BINGOLOTTO   SITT INTE  LOTTLÖS!  
Stöd TbOK! Hjälp Olle Alm som gör ett jättejobb åt 
föreningen! TbOK har supporter- Bingolotto- och an-
delslotteri, samt Bingolotto försäljning på lördagar 

vid Konsum! Medlemmar köp  lotter av Olle istället för att 
k ö p a  a v  a n d r a  f ö r s ä l j n i n g s s t ä l l e n !  
Välkommen! Olle Alm tfn 125 45 

Soppkvällar i april 
De populära sopp-
kvällarna efter tis-
dagens träning för 
ungdomar och 

v u x n a  b ö r j a r  
tisdagen den 4 april.  
Ansvariga för soppkvällar i april: 
Ti 4 ? Ti 11 Fam. Ljungberg-
Lembe rg ,  T i  18  Fam.  
Florell, Ti 25 Fam. Österholm 

Poängjakt i april Du 
åker direkt till startplatsen, start 
mellan kl. 18 –19. Vägbeskriv-
ning till start/målplats se må-
nadsblad eller tbok.nu 
To  13  P1 Trosa, stads-OL,  
Kjell Flagstad 
To 20 P2 Bråtakartan,  
medeldistans, Lena  Nord 
To 27 P3 Erikslundskartan, 
långdistans, Eva Kindlundh 

Ni som ännu inte betalt med-
lemsavgiften får TbOK-NYTT 
hemskickat i brevlådan med ett in-
betalningskort. Familjeavgift 250 
kr, vuxen 130 kr, ungdom o. 
stud. 70 kr. Använd TbOK:s  
p l u s g i r o  7 1  4 4  4 3 - 9 
 

S T A R T K O R T 
Vuxna f o m 21 år. Vill du utnyttja 
TbOK:s förmånliga startkort när du 
tävlar, köper TbOK:s kläder?  
Betala in 300:- på TbOK:s plusgiro. 

Inbjudan med ett nytt 
utseende kommer att 
vara klar för utskick 
efter påsk och delas  
senare ut  i hela Trosa 
Kommun. Ny special- 
designad jubileums- 

medalj. Ungdomar kom-
mer att delas upp i Flickor/
Pojkar 11-12 år och 13-14 
år. Utlottade priser på 
startnr. Var 20:e löpare får 
mathink.  Ny funktionärs-
keps, tröja m.m. Försälj-
ning av stadsloppsouveni-
rer. Gratisbuss med 2 av-
gångar 24.00 och 01.00 till 
S th lm  v i a  S - tä l j e . 
"GOSPEL-MUSIKAL-SOUL-
ROCK". Thomas Ahrén du 
Quercy and his band till-
sammans med solister 
spelar ett mycket blandat 
program i sommarnatten. 
Några av vårt lands främs-
ta artister medverkar. Fritt 
inträde! På lördagen blir 
det musikarrangemang 
både på torget och nedre 
hamnområdet. Köpmanna-

föreningen kommer säkert ha fina er-
bjudanden. Det kommer att spelas 
kvartsfinaler i fotbolls-VM både på fre-
dagen och lördagen... Vi planerar att 
ha storbilds-TV både på torget och på 
nedre hamnområdet. Företagstävling, 
kanske dragkamp, straffsparkar. Frisk-
portarna kommer att ha aktiviteter. 
Gratisbuss 01.00.  Löpande informa-
tion på hemsidan... 

JUNI  
Fredag 

30 
Elof, Leif 

Alla behövs  
alla klubbuppgifter är 

viktiga – både de formella 
och de informella –. 

 

Min kompis och jag närma-
de oss kontrollpunkten- sjöändan. Det 
regnade lätt över Kilsbergsskogarna. Jag 
var på väg till ett av alla mina informella 
uppdrag i  or ienter ingsrörelsen.  
Vi slog upp tältet utan botten och kröp in 
på den våta ljungen. Den röda skärmen 
satt redan på plats. Ur ryggsäckarna le-
tade vi fram mackorna, termossaften 
samt våra stämplar och stämpeldynor. 
Inom någon halvtimme kom de första 
löparna till kontrollen. Vi kunde börja 
vårt uppdrag - att stämpla på deras 
startkort – beviset på att de besökt vår 
bemannade kontroll!!! 
Mitt första formella orienteringsuppdrag 
ordförandeskapet i Trosabygdens orien-
teringsklubb  har jag nu haft i hela fem 
veckor, vilket känns både hedrande, 
spännande och roligt. Vi i klubben har 
stora åtagande framför oss. Både de for-
mella och informella uppdragen är lika 
viktiga för att vi ska lyckas bra. Kanske 
ska kontrollerna i Alperna och Hunga-
skogen vara bemannade på natt-SM 
2008?! Redan nu vill jag i så fall anmäla 
intresse för ett sådant uppdrag….. 

Rigmor, ordförande 

Klubbens ålderman och 
trogna medlem – 
Artur Wennerlid fyl-
ler 90 år den 13 april! 
TbOK  säger grattis! 

Tack alla som har 
hjälpt till med 
stugjouren, spår 

och annat med  
skidor denna fantastiska 
skidperiod! /Pelle B 

1997-2006 
 20 år 


