
     

Kallelse till OK EKENS ÅRSMÖTE 2020  
lördag 22 febr. kl 11.00 i Botorp.  

Då bjuds på smörgåstårtor, gu så gött. 

 

Från styrelsemötet  21 jan Ljungv 5. 
Närvarande Niclas W, Enström, Erik(mötessekt), Tillmar, Ax, P-I(kart/stug).   I Folkparken, lördag 16 maj, ska 

vi ordna en kort OL-bana i samband med hyresgästföreningens familjedag. Under sportlovet, vecka 8, ska vi 

ordna en OL-bana i tätorten, i stil med ”Julsprinten”.  Tillmar gör banförslag och tar hjälp av Erik. Kartor 

kommer att finnas i brevlåda vid sketeka.  Ang. ekonomin 2019, så blev kostnaderna lite högre, främst pga att vi 

skaffade ett större framtida kartunderlag, när vi ändå behövde nytt i samband med Natt-DM.  På kartfronten 

så är P-Is rek/renrit på tätortskarta ÅTVIDABERG ständigt på gång. Prioritetsordning f.n., ev. justering till 

Tillmars OL-bana vid sportlovet vecka 8,  rek/renrit av Folkparken till en kort OL-bana där i samband med 

hyresgästföreningens familjedag 16 maj. Rek/renrit av karta i Eksättersområdet, mellan Ringarumsvägen och 

Järnvägen,  till Tisdags-OL-premiären 7 april. Och så måste nya hyggen rekas, först hyggen väster om Botorp 

och hyggen väster om Stensätter i Spångskogen.   En Belgisk klubb som hyr Botorp 14-19 juli önskar kartor 

med banor.  En stor eloge  till Andreas Tillmar som lagt en uppskattad och välbesökt Julsprint i Åtvidaberg. 

”Hitta ut”, är ett arrangemang typ Natur-Passet, men mer avancerat. Vi skjuter ”hitta ut” på framtiden t.v..  

Banor med fasta kontroller verkar poppis. En genial idé växte fram, nämligen att  på en sida i tidningen 

Åtvidabergsplatsen få trycka upp en OL-bana som man kan klippa ut och använda. Kontrollerna skulle 

finnas ute i ex. en månad.  Niclas W kontaktar tidningen. Till Skolorienteringen 8 maj för Central önskar 

Enström frivilliga medhjälpare.  Gäster i Botorp glömmer ofta, släcka lysen, stänga fönster, ta med sopor, 

dessutom städar dåligt toor och golv, drar ner värmen på elementen, mm. En checklista med ovannämnda saker  

ska sättas upp på insidan av entrédörrn som gästen får gå igenom innan hemfärd. Ett ännu bättre förslag som kan 

tillgripas är att en checklista med avprickningsrutor får returneras med Botorpsnyckeln.  Reparation pågår av 

Botorps stolar och bord. Handlingar till årsmötet gicks igenom. En justering av åldersnivåer är på G. Ekens 

kopiator hos P-I är till salu och får avhämtas gratis. Annars blir det soptippen.  

Nästa styrelsemöte tisdag 25 febr. kl 17.30 Ljungv. 5.  Med extra Kart-fokus, TP inbjuds. 
 
Påminnelse om att betala medlemsavgiften 2020. 

 
Egna arrangemang: Sportlovsbana och Folkparksbana, se ovan.  Skol-OL Central fr 8:e maj Hallaholm.   

 Ungdomsserie i vår?  Natur-Pass med Pelle o Bertil maj-sept. 
 
Försök vika en Humpakarta (eller vilket j---a papper som helst) , som är 0,1 mm tjock 50 ggr, hur tjock blir 

den?  Försök gissa innan du tittar på svaret här nertill. 
 
Tisdags-OL-statistik 2019 på 19 arrangemang: Antal startande 370.  Snittantal c:a: Pr gång 20, bana A 6,   

bana B 5,  bana C 5,  bana D 9.  Som flest deltagare, ett 30-tal, lockade Erik Österberg och Andreas Tillmar som 

av naturliga skäl kunde skaffa D-banelöpare.  Frivilligsavgiftens vara eller icke vara gav 720 kr i intäkt.  
 

Uthyrningar i Botorp: Midsommarafton Fr 19 juni kl 10-17  3,14 m.fl.. Ti 14-Sö 19 juli Belgisk OL-klubb. 
 
Bastun i Botorp bokad sö e,m, 2 febr.  Som vanligt standardbastubad fredagar vid 17-tiden. 
 
Den som spar, han har, men inte så roligt.          Älska din nästa, men var diskret. 

 
Viksvar: 11 258 999 mil, 0 km, 684 m, 262,4 mm  =  300 ggr månens avstånd från jorden  =  ¾ av avståndet till solen. Dä trodde du inte, men nu vet du´tt (du slipper räkna ut ytan). 

 

 
 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com     

Hemsida: http://www/.idrottonline.se/OKEken-Orientering/   

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/   Klubbens lösenord zbv223. 

Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59752  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206. 

Nästa utgåva av Eken-Nytt utkommer vid nästa månadsskifte.  Manusstopp 5 – 6 da´r  innan. 

 Material önskas pr mail till: pelle.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 0730579023 / 0761482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Febr 2020 
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