
 

     

KALLELSE TILL OK EKENS ÅRSMÖTE 

 I BOTORP SÖNDAGEN 21 februari KL 11.00. 

Passar då bra att va mä på träningen som startar vid 09.30-tiden. 

Skrivelser till årsmötet ska ha varit inlämnade senast 14 dagar före till 

Ekens mail eller till någon i styrelsen, vilket framgått på vår hemsida. 
Efter förhandlingarna,  bjuder klubben på smörgåstårta mm  

Val vid årsmötet:  Avgående. Niclas(ordf), Ax (sekr), Erik (ledamot), Rönnbäck (SUPPL), Vakant (led), Enar (revisor),  

Bo A (rev.supp), Vakant x  3 (valberedn).  Stor? risk? att det (inte?) väljs in nya unga krafter. 

Har 1 år kvar:  Anders E (kassör),  Per-Inge (ledamot,  Bertil J (revisor) 
 

Välkomna till löpträning, promenader, skid-pulka-skridsko-åkning i Botorp, söndagar, med 

start vid 9.30-tiden. Oavsett älder och löpkapaitet är alla välkomna till en gemensamhetsstund. 

Efteråt finns möjlighet till dusch och fika i kklubbstugan. Det vore trevligt om vi blev så många 

som möjligt.  Och så kan vi turas om att ansvara för nyckel och fika. 

 

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden., hälsar entusiasterna Emmth, Sten, m.fl. 

 

Uthyrningar i Botorp:     Lö-Sö 6-7 febr till ett medlemssällskap. (fler sånna vill vi ha) 

  Sö 14 febr är bastun uthyrd till ett medlemsgäng. (fler sånna vill vi ha) 

  Lö-Sö 23-24 april till ett pojkfotbollslag från Linghem. (medlemsankn) 

  Lö-Sö 7-8 maj till 20-25 pers. från Mjölby OK. (fler sånna vill vi ha) 

 

Ä dä nånn som tror att Botorp är nr 1 i vår kärnverksamhet så ä de nog så. Orienteringsverksam- 

heten får se sej besgrad..eller..??. Ett förslag att värva fler medlemmar är att göra reklam för 

Botorps fina badplats och därmed värva badmedlemmar, så det kan du få i uppdrag. 

 

Råkar nånn ha ett par bättre begagnade orienteringsskor i storlek c:a 39 till övers, så är Gunnel 

Cassel-Söderbäck spekulant. 

 

 

EKEN-NYTT 

 Febr 2016 

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

Hemsida: http://www7.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.torparn@telia.com  eller efter ö.k. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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 SKIDANS DAG i Åtvidaberg 1948 

 

Året var 1948. Bodde då på fädernegården Torp intill Örns badplats , halvannan km norr om nuv. Partner-Techs 

Örsättersfabrik. Var 9 år och hade anmält mej till Skidans Dag. 

Tävlingsdagen vaknade jag mycket tidigt, stack ut och prövade skidorna i månskenet medan mamma lagade frukost 

och fixade matsäck i en ryggsäck. Skidade i gryningen iväg mot Åtvid (något annat fortskaffningsmedel fanns inte) 

via Örsätters skola (=nuvarande Partner-Tech-fabriken), via sockertoppen, där det fanns en härlig långbacke (som 

jag klättrade tillbaka upp i och for en gång till), via Douglasvägen, via Nya Kyrkans branta backar (som jag for i flera 

gånger), och slutligen efter 8-9 km:s skidåkning kom fram till Skidans Dag vid Gamla Gymnastiken. 

Oj så mäktigt allt verkade, högtalare, startlistor, nummerlappar, startskynke, snitslar, målskynke, oj så nervöst. 

Äntligen fick jag starta, starten var ganska exakt där entre´n till tennishallen är idag, for iväg som en arsenikberusad 

häst,  åkte redan vid nuv. Alle´skolan om den som startade 30 sek före mej, kastade mej nerför backen mot nuv. Preem, 

igenom ett lehöl (=grindöppning i ett staket), sedan i ursinnig karriär söderut längs nuv. Söderleden ungefär. Det var 

märkvärdigt tomt framför mej i spåret. 

Plötsligt dundrade en mörk röst bakom mej: UR SPÅR!!. Förmodligen var jag nära att göra i b......, för i nästa sekund 

stod jag som ett fån några meter till vänster om spåret och glodde. UR SPÅR-mannen stannade dock upp och sa : 

Hördu grabben, jag tror att du har kommit in på fel spår, det här är 10-km:s-spåret. Vi var nu bortom Kolonivägen. 

Med förvirrade tankar och med en begynnande klump i halsen styrde jag kosan tillbaka ner mot hembygdsgårdskullen. 

Efter ha krupit igenom ett staket hittades ett skidspår som bar mot Gamla Gymnastiken till. Med tårfyllda ögon  körde 

jag för fullt igen, susade förbi ett par medtävlare, fick i ögonvrån syn på  målskynket långt ner till vänster när nuv.  

kolonilotter passerades,. For över vägen upp till Hembygdsgården . Plötsligt stod jag vid backen med lehölet igen 

ovanför Preem. 

Det blev återigen att göra ett lappkast, fast nu grät jag, tillbaka till nuv. Elof Erikssons Väg och sedan bort mot Villan. 

På upploppet ner mot målskynket  försökte jag hålla masken så det inte syntes att jag var lessen. Men i mål kom jag. 

skulle ha åkt 1,5 km, blev överlägset sist av 32 startande. Att jag borde ha följt 1,5-km-spårets snitsling förstod jag 

efteråt, men det var så dags. 

Omgående efter målgång fick man i alla fall varm mjölk och bullar serverat av Åtvidabergs Lottakår. 

Sedan blev det en tung och dyster skidåkning hem till Torp. Inspirationen att fröjdas i dom branta backarns vi Nya 

Kyrkan och vid Sockertoppen  var naturligtsvis bortblåsta i det här läget. 

Att obemärkt försöka smyga hem via hölet i granhäcken och via trädgården misslyckades kapitalt. När jag närmade mej 

huset (det var nu skymning) kom en ängslig mor, mostrar m.fl. ut på verandan och välkomnade mej med: 

“Äntligen är du hemma igen”, “Vi har va`tt så oroliga för dej”, “Kom in och berätta”, “Hur gick det?”, “Vad kom 

du?”,  “Fick du nå`tt pris?”, “VANN DU??”. 

Nu kom klumpen i halsen igen och tårarna rann. 

Men plötsligt och till min egen förvåning vrålade jag: “FÖRSVINN IN MÄ´ ER KÄRINGAR” med sådan kraft att 

det blev rent på verandan. Jag hade med all tydlighet klargjort hur Skidans Dag hade förlupit. Snälla som dom var 

lät dom mej smyga in och besvärade mej ej heller med flera frågor. 

 

 

Så här efteråt säger jag som jag numera alltid säger vid motgångar: 

“DET HÄRDAR PSYKET OCH KROPP OCH KUNDE HA VARIT ÄNNU VÄRRE!” 

   Per-Inge Svensson 

 

 

 - Vad händer om man plankar in på SAABs flygfält och försöker stjäla ett JAS-plan ? 

- Man blir Gripen. 

 

- Hur sänker man en norsk U-båt ?   - Man dyker ner och knackar på. 

 

- Varför föddes inte Jesus i Norge ?   - Man hittade inte 3 vice män. 

 

- Varför stänger inte norrmännen dörren efter sej när dom går på TOA ? 

 - För att ingen ska kunna titta genom nyckelhålet. 


