
TbOK NYTT   
DECEMBER 2006 
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   Redaktör 

Per-Erik Bång 

Senast uppdaterad 06-11-29 

UUNGDOMSSPALTEN NGDOMSSPALTEN   
 

Tisdagsträningarna  vid Vita-
lisskolan i Trosa kl. 18-19  Lenas 
välbesökta och populära MUSIK-
GYMPA lockar ca 40 deltagare 
varje gång – vuxen som ung! 
Kl. 19-20 innebandy. Sista träning-
en från Vitalisskolan är 12/12. 
Träningen från Vitalisskolan börjar 
igen tisdagen 9/1.  

K l u b b m ä s t a r n a 
2006 
Bästa sammanlagda 
resultat från samtliga 
K M - t ä v l i n g a r  

 

Följande TbOK:are tillde-
las ära och redlighet i form av 
KM-mästare 2006: 
 

D10 Anna Kindlundh 
D12 Lina Westlund 
D14 Maja Lindell 
D35 Mona Halldin 
D40 Åsa Westlund 
D50 Britta Eklund 
 
H10 Martin Rönnby 
H16 Rasmus Bäck 
H40 Gunnar Kindlundh 
H55 Göran Eklund 

SÄSONGSAVSLUT– JULFEST 
LÖRDAGEN DEN 16/12  KL. 17.00 i 
klubbstugan.  Efter badet i Safiren 

samlas vi till lite fest med Luciatåg, pris-
utdelningar och Lussefika. Fika med lus-
sebullar och pepparkakor gjorda av ung-
domskommittén. Utdelning av Årets 
Grand Slam KM-vinnare för ungdomarna. 
Priser till de 10  bästa i årets poängjakt.  

Varmt välkomna önskar 
Ungdoms- och TT-kommittén! 

Bada på Safiren ! 
Välkomna på lördagar mellan 
kl. 15 - 16.  Jourfamiljer i de-
cember.  
Lö 2  Lars Westlund 
Lö 9  Jan-Åke Mahlin  
Lö 16 Britta Eklund (”årets sista”) 
Badet börjar igen lördag 13/1 . 

TbOK inbjuder alla 
till ”SKINKLOPPET”   

För att ge möjligheter till 
lite julmotion och hålla 
på traditionerna, in-

bjuder TbOK ti l l 
”Skinkloppet” Annandag Jul, 
26 december kl. 11:00 i 
klubbstugan, direktanmälan 
på plats. I skinkloppet tävlas 
det under lättsamma former i 
orientering med lite speciella 
regler – gissa din sluttid!  
Gemensamt fika och prisutdel-
ning efter uträttat värv.  Ansva-
rig banläggare bestämdes att 
v a r a  M o n a  H a l l d i n .  
Välkomna ut i terrängen! 

GnestaTrosaNattCup Ti 12/12  
ansvarig Mona H, Samling Vitaliss-
kolan kl. 18:30 ombytt.   
 
Weine och C-G bjuder in till Natt-
OL på torsdagar, 7 och 14/12. 
Start kl. 18-18:30, 1 bana 3,5-4 km 

RIGMORS SPALT  
”Ixodes ricinus”  eller aktiviteter i 
skogen – avkoppling med faror!? 
 

Börje Heed byggde sitt fritidshus i 
en skogsdunge 2 km från Trosa torg. 
Hit flyttade vi in permanent för 8 år 
sedan. Skogsstigen 1 är adressen – 
väl passande för ordförande i en ori-
enteringsklubb. På tomten och i den 
omgivande terrängen finns goda 
möjligheter till avkoppling, men det 
lurar också en del faror och obehag-
liga överraskningar i området. 
Ibland står av jästa äpplen berusade 
älgkor med kalv och blänger på mig 
med sina stora gloende ögon när jag 
är ute för svamp- eller bärplockning. 
Även rådjuren kan vara rätt när-
gångna. Ibland känns det som att 
befinna sig mitt i en djurpark. Här 
har vi t ex den berömda dammen 
med salamandrarna. Vidare kan man 
lätt komma i kontakt med fåglar, 
myror, rävar, ekorrar, möss, harar, 
grävlingar och grannens katt. Det 
mest skrämmande och allra värsta 
är att man också lätt, särskilt som-
martid, kan komma i direkt  närkon-
takt med ” lxodes ricinus”. Denna 
obehagliga, krypande, ibland bitande 
och attackerande knappt synliga vid-
rige krabat är jag mest skrämd av. 
Självklart försöker jag på alla sätt 
skydda mig. Det ska alla göra, men 
det känns extra viktigt för dem som 
är ofta ute i skogarna. Det är ju  
o r i e n t e r a r e !  
 

Ixodes ricinus = fästing 
Skydd= heltäckande kläder, 
vaccination, inspektion 

Kjelle Eriksson, kommer att 
hålla skoterkörda skidspår 
vid Häradsvallen. Gräset på 
”Rundquist gärde” och 
gräsytan mellan elljusspå-

ret skall klippas om det fryser på. 
Elljusspåret och spåret till Hungavä-
gen är röjt. Vår ambition är att hålla 
s k i d s p år  p å  e l l j u s s på re t , 
(Bergagärdet plöjt), ”Rundquist gär-
de” och ned till Hunga. Klubbstugan 
kommer att vara öppen lördag och 
söndag kl. 11-15, om det finns åk-
bara skidspår (lyssna på telefon-
svararen 107 17). Osäkert när 
stugjouren kan börja.  / Pelle B 

Vision TbOK 2007-2012 
Visionskonferensresa till Marie-
hamn. Alla medlemmar kan anmä-
la sig, kontakt genom Tomas Bäck 
212 23, förmodligen blir resan 20-21 
januari. Vad vill vi? Vad kan vi? Vad 
törs vi? Vad vill du? Vision TbOK är 
ett projekt för att vässa Trosabyg-
dens Orienteringsklubb ännu mer. 
Det kan bäst beskrivas som en tågre-
sa där alla har en plats i vagnarna. 
Startpunkten är stationen. Alla i klub-
ben måste veta att tåget finns och 
när avgång sker. Och vart är tåget på 
väg? Här måste klart tydliggöras vad 
som är inriktning och målet för resan/
projektet. Målet ska vara SMART. 
Specifikt Mätbart Accepterat Realis-
tiskt Tidsatt. Visdomsord för resan: 
”Den som vill ska inte behöva lida för 
att andra inte vill”. Vision TbOK bifogas  

 

TbOK säger Grattis till 
Jan-Åke Mahlin nu 60 år 
som var bortrest 12/11!  

 

Anette Österholm  fyller 
50 år den 23/12. 
TbOK säger Grattis!  


