
 
Inställd ungdomsserie. Pga coronaviruset (enl. vaga rykten lär det oroa många) har stopp 
beslutats för arrangemang med mer än 50 personer så har man nu bestämt att vårens 
deltävlingar i ungdomsserien ställs in. Detta innebär alltså att vi inte kör vår deltävling 29 
april. Om vi kört, så skulle arrangemanget ”virusanpassas” ex ingen föranmälan, ingen marka,
ingen resultatvisning på plats, mm. Planeringen var att ha tävlingen i Humpa, med Erik som 
banläggare och Andreas Tillmar som kontaktman till övriga klubbar.

Ungdomarnas uppstartsträff 28 mars. 
I dessa Coronatider som råder blev uppstartsdagen för ungdomarna lite kortare än tänkt. Men 
alla var mycket nöjda ändå. Vi startade förmiddagen med flera korta banor där man själv 
kunde välja hur många och svåra man ville springa. Det tyckte ungdomarna var väldigt bra. 
Sedan var det korvgrillning och lek, mestadels fotboll men även lite lek i skogen. Vi hade en 
underbar förmiddag i Humpaskogen med strålande solsken och ett härlig gemenskap. 
Förmiddagen sammanfattas av ungdomarna som rolig och jobbig. Framförallt var det roligt att
träffa varandra igen efter vinteruppehållet!    /  Karolina

En karta pr månad tryckt i Åtvidabergsplatsen.

Vi har lyckats få till ett samarbete med Åtvidabergsplatsen, där tanken är 
att vi månadsvis ska publicera en karta med 10-15 kontroller. Vi har 
upplevt att det finns ett stort intresse för att komma ut och ta kontroller
på egen hand, i eget tempo, och kanske kommer en del vilja ta det vidare 
och komma till våra träningar. Det kommer vara upplagt som en tävling där 
man samlar bokstäver och vi hoppas även ni är med och tävlar! / Erik
Det här får väl bli en ersättning  i stället för NaturPasset eller..  / P-I

Välkomna till 1:a tisdagsträningen 7 april kl 17 – 18.  Plats: Eksätter, Metallvägen. 3 banor, 
3,5,  2,6 resp 1,35 km. Nyreviderad karta i skala 1:7500. Tänker testa alternativet att bara 
använda små kontroller och kodsiffra endast på kortaste banan. Stiftklämmornas saga tycks 
vara all. Förslag att kontrollerna får vara kvar över helgen därpå och att kartor ska finnas i en 
brevlåda vid informationstavlorna vid ”sketeka”.  / Per-Inge
Tisdagsbanläggare: (Med reservation för byten). 14/4 Rönnbäck.  21/4 Niclas W.  28/4 Erik. 5/5 Rönnbäck.  
12/5 Enström.  19/5 Ax. 26/5 Tillmar.  2/6 Holger.  9/6 Rönnbäck.  16/6 Bertil/Stig.

De flesta av Vårens tävlingar är inställda i Östergötland.  Ev. kommer Ljungsbros tävling onsdag 6 maj och 
Boxholms tisdag 19 maj att genomföras.

Egna arrangemang:  Fr 8 maj Central-Skole-OL i Hallaholm.  Lö 16 maj OL-bana i/vid Folkparken (ev).

Botorpsuthyningar.  Lö 4 april AVBOKAT.  29 april, 5, 6, 7, 12 maj Allé-skolklasser Må18-On20 maj 
Skolklass.  Midsommarafton kl 10-17 P-I. Ti14-Sö19 juli Belgisk OL-klubb.
I Botorp har Hasse Ax varit på hugget med motorsågen. Många lövträd intill stugan ska bli till bastuved.

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.
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På kartfronten kan meddelas att Eksättersområdet och Hallaholmsområdet är nyreviderade. 
Mellan Hallaholmstorpet och stora kraftledningsgatan norrut har tillkommit en mängd nya 
mountinbikestigar och ett par hyggen.. Nya stigar gjorda med motorcykel är det nå´tt lurt 
med. Dessa stigar är perforerade med små gula varningsskyltar där det står: ”VARNING.  
Avfall med allergirisk. Förhindra hudkontakt.  Använd skyddshandskar.”   Orsak att vara 
försiktig på dom stigarna så länge varningsskyltarna är kvar. . I Botorpsskogarna pågår 
revidering (=tidsfördriv/P-I) av nya hyggen, verkar som Baroniet tycker om att ”gödsla” med 
hyggen. I Humpas närområde pågår omfattande gallringar.

Nyhet !  Gångorientering på gång. Faktiskt så hörde jag ryktet på O-ringen i 
Norrköping ifjol bland mina 80-plussare. Många 80-plussare tar inte många 
springsteg så varför inte ha en egen klass för gångorienterare. Gångorienteraren  
ska bära en apparatur liknande stegräknare som registrerar att gåendet är 
godkänt. Apparaten registrerar förstås om man hoppar över ett dike, eller 
liknande små hopp, men den visar framför allt om man tar flera springsteg. För 
många springsteg i rad medför diskning.  Det här är värt att prova.  /  P-I

O så lite hockey. Visste ni att den hockeyliraren i Linköpings HC som bråkar minst är Brooc Little.

Äkta maken var ute på rajtantajtan med en ung snygging. Dom råkade somna och vaknade inte förrän kl 8  på 
kvällen. Hur förklara det här för hustrun? Han bad snyggingen att ha på lite lera och gräs på sina skor. Väl 
hemkommen undrade hustrun förstås varför han varit borta så länge. - Jo, jag har hela dagen varit ihop med en 
ung snygging och haft rajtantajtan med henne. - Nu ljuger du, jag ser väl på dina skor att du varit på golfbanan.
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