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ETT STORT TACK FÖR HJÄLPEN! 
Vasaloppsveckan 2010 är nu genomförd! 
Oxbergs IF och Oxbergs byalag tackar alla bybor och andra som har ställt upp och medverkat till att de åtaganden som 
föreningarna har haft i samband med arrangemangen har kunnat genomföras med så gott resultat! 
Även Vasaloppsorganisationen instämmer i tacket till alla funktionärer och medhjälpare vid årets 
vasaloppsarrangemang. 

Oxbergs IF och Oxbergs byalag 

DATORKURS PÅBÖRJAD I OXBERG 

Söndagen den 21 februari drog en datorkurs för nybörjare igång i Bygården i Oxberg. Ett 15-tal personer 
fick en första duvning i ämnet av kursledaren Kjell Sverre.  

Inledningsavsnittet handlade som sig bör om grundläggande saker såsom datorns ingående delar, typer av 
program, komma igång med klicka och peka och börja ”surfa”. 

När Vasaloppet nu är avklarat fortsätter kursen under våren. 

 

             Uppbrott efter första datalektionen. Fr v Maj-Britt Lundin,  
             Yvonne Vuolle, Lena Bergström, Olle Lekander, Ann-Chatrine  
             Norell Larsson, Stig-Lennart Larsson, Elisabeth Pålsson, Jan 
             Pålsson och Bengt Kihlberg 

mailto:bykontoret.oxberg@tele2.se


OXBERGS-GOPSHUS BLOMSTERFOND 
 
Oxberg-Gopshus Blomsterfond håller årsmöte onsdagen den 17 mars kl 19.00 i Bygården i Oxberg. 

Ärenden enligt stadgarna 

Styrelsen 

SKIDKVÄLL FÖR DAMER 
Torsdagen den 18 februari träffades ett 10-tal damer vid Oxbergskontrollen för att få lite instruktion om skidteknik och 
vallning. David Frisk, IFK Mora, fanns på plats och delade med sig av sitt kunnande i ämnet. 

En samstämmig uppfattning var att det var många bra tips som David förmedlade, både till ”de gamla rävarna” och 
nybörjarna. 

Initiativtagare till kvällens aktiviteter var Pia Frisk och Marianne Andersson. 

 

Deltagarna i skidkvällen vid vasaloppskontrollen i Oxberg, fr v: Linnea Back, Elisabeth Nord, Margaretha 
Ljudén Kvarnström, Emma Kvarnström, Lena Bergström, Elisabeth Bjernhed, Marianne Andersson, Jenny 
Forss, Anna Lekander och David Frisk 
Bakom kameran: Pia Frisk 
 



 

INBJUDAN TILL LILLA OXBERGSLOPPET SÖNDAGEN DEN 21 
MARS      
Oxbergs IF bjuder in barn och ungdomar från Oxberg/Gopshus och de som har anknytning till dessa byar till Lilla 
Oxbergsloppet 2010. 

Tävlingen hålls för följande klasser: 
 
Pojkar – flickor födda 2004 eller senare (1-6 år) 400 m 
Pojkar – flickor födda 2002 – 2003 (7-8 år) 700 m 
Pojkar – flickor födda 2000 – 2001 (9-10 år) 1,5 km 
Pojkar – flickor födda 1998 – 1999 (11-12 år) 2,5 km 

Första start sker kl 11.00 vid vasaloppskontrollen i Oxberg.  

Anmälan görs till Jan-Olov Håmås, tfn 701 08, senast fredagen den 19 mars. Ingen startavgift tas ut. 

Alla som går i mål får medalj och hederspris vid prisutdelningen direkt efter tävlingen.  

Varm korv och Festis delas ut till alla deltagare vid återlämningen av nummerlappen efter målgång. 

Dessutom erbjuds motionsintresserade att åka valfri sträcka i vasaloppsspåret och deltar därefter i utlottning av 
priser. 

Motion – öppen klass resp ungdom (13 – 19 år) 

Vi ser fram emot en trevlig skiddag vid vasaloppskontrollen!  

Korv och läsk finns till försäljning. 

Välkomna!  

Oxbergs IF 

 

SÄLJES 

Motionscykel med dator, ”Energetics CT 4.1" 

Obetydligt använd 

Pris: 1 700 (Nypris = 3 400) 

Agneta Olsson, tfn 700 49 eller 070-663 28 02 
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