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SISTA SOMMARAKTIVITETERNA 
De sista sommaraktiviteterna i Oxberg/Gopshus 2010 genomfördes söndagen den 5 september i form av 
Terränglöpning för barn samt Stavgång i Vasaloppsspåret. 
Terränglöpningen ägde rum på förmiddagen vid Oxbergs IP och samlade ett 20-tal barn, som uppdelade 
på tre klasser gick och sprang, med och utan vuxenmedverkan, på olika långa banor runt idrottsplatsen. 

Klart för start i yngsta gruppen! 
 

Stavgången på eftermiddagen samlade åtta personer som gick i Vasaloppets spårgata från kontrollen i 
Oxberg till Gopshusgården, där det bjöds på fika. 

   Framme i Gopshus. Fr v Marianne Andersson, Gun Eriksson, Pia  Frisk, Kerstin Frost, Inga 
Söderqvist, Mats Frost samt Maj-Britt och Lars Lundin 
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SNABBA BESLUT VID MINDRE PROJEKT/AKTIVITETER 
 
Kom ihåg de nya reglerna när du har idéer om trevliga aktiviteter! 
 
Om kostnaden är under 2 000 kr räcker det med att du kontaktar en av Oxbergs IF.s eller Byalagets 
styrelseledamöter för koll att ditt projekt stämmer med stadgarna. Sen kan du köra igång! 
 
Oxbergs byalag/Oxbergs IF 

 
TACK FÖR GÅVORNA!   
 
Ett uppskattat inslag i sommarens Oxbergs-Gopshusdagar var en utställning av trämasker i Bygården i 
Oxberg, slöjdade av Hans Kamm. 
 
Hans har nu skänkt tre av sina alster till byalaget för fritt förfogande. Maskerna kommer att sättas upp på 
en vägg i Bygården, så att konstverken blir tillgängliga för många.  
 
Byalaget tackar Hans Kamm för gåvorna! 
  



FINA FISKEN! 
 
Sommarfisket i Gopsängarna är stängt fr o m den 30 september och vinterfisket öppnar juldagen den 25 
december 2010. 
Den 1 oktober har isatts 75 kg röding i viktklass 0,7 – 1,5 kg, så det gäller att ha ”riktiga grejer” när 
vinterfisket öppnar! 

Utsättningen av rödingarna samlade en intresserad skara som bjöds på      kaffe och korv vid 
slogboden vid Gopsängarna     

Samma datum har även röding satts ut i Nytjärn, Grundsjön och Ätjärn, som inte ligger så långt ifrån 
Oxberg (se fiskekartan som du får vid köp av Fiskekort).        

Jan Pålsson sätter med varsam hand ut finfina öringar intill bryggan i Gopsängarna 
 
Mora Våmhus fvov/Jan Pålsson, tfn 0250-702 44 eller 070-2394901  
  



GYMUTRUSTNING I BYGÅRDEN 
 
I gymnastiksalen i Bygården finns nu några motions- och styrketränings-redskap uppställda. Det rör sig 
om motionscykel, crosstrainer, träningsbänk med skivstång och hantlar och ett multigym.  
 
Tanken är att du som är intresserad av att träna med hjälp av redskapen ska kunna göra detta efter 
tidsbokning. Upplysning om hur detta ska gå till och  
annan information om träningsmöjligheterna kommer att lämnas inom kort. 
  
Har du frågor kan du vända dig till Marina Manfredsson, tfn 070-2432547, eller Robert Våström, tfn 073-
8134041. 
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