
    

 

 

  

Hyreskontrakt för S:a Botorp. 

Vi har från Baroniet fått meddelande om uppsägning och omförhandling. Nuvarande kontrakt löper ut 31 dec 

2014. För den nya hyresperioden begär Baroniet ändring av villkoren. Nytt kontrakt kommer vi att erhålla i god 

tid innan nya hyresperiodens början. Vi är medvetna om att vi inte har betalat marknadsmässig hyra under åren 

vi hyrt Botorp,  men motprestationen från oss har varit att vi ställt upp med billigt älgdriveri. Älgdriwers, när 

inte vi går, kostar ”skjortan” för Baroniet.  Det har de senaste åren varit jättejobbigt för vår arbetskommitté att 

få ihop tillräckligt många orienterare som kan gå. Det lär inte bli lättare framöver. Alternativt försöker vi hitta 

annat folk än orienterare, men hittills utan framgång. 
 

Uthyrningar i Botorp:  Jaktlagen från Motala hyr stugan Fr-Lö-Sö 10-11-12 januari och To-Fr-Lö 16-17-18 

januari.   

Björkfors Goif,  c/o Torgny Johansson, kommer att ha träningar i Botorpsskogarna  ett par söndagar i januari, 

och med början sö 6 januari. Dom hyr omklädningsrum. 
 

Nästa styrelsemöte:  Måndag 20 jan 2014 kl 17.30 Ljungv 5. 

 

Vill du hjälpa oss sköta ekonomin i klubben kontakta Allan eller någon i styrelsen. 
 

SPF-mästerskapen i orientering i Ängelholm för några år sedan,  har jag en liten udda historia om.  Jo, innan 

start fick jag syn på en stackars gubbe, som även med kryckor, hade svårt att ta sej fram.  Det visade sej att han 

”sprang” i samma klass som mej.  Han startade 2 min före mej,  såg hur han  med stora besvär tog sej till 

startpunkten 100 m bort. Efter ett par km,  vi 4:e kontrollen, vem står inte där och hänger över ett par kryckor, 

jo, ”kryck”-gubben. Sen var det en långsträcka, jag la iväg i högsta fart (som var rätt så bra fart) och stannade 

inte förrän just innan nästa kontroll för att finläsa in mej. Vem flåsar mej då i nacken,  och med kryckorna i 

handen? jo, ”kryck”-gubben. När jag kommit i mål, (blev förresten SPF-3:a det året)  såg jag hur ”kryck”- 

gubben, med stor svårighet tog sej i mål. Undrar varför han bar sej åt på det där viset, stora besvär när många 

såg honom, men inga besvär i ensamhet.  c/o 3,14. 
 

Slösar du bort dina pengar,  förlorar du bara pengar…slösar du bort din tid, förlorar du en del av livet… 
 

Vi lyckas bäst när vi arbetar mest och sämst när vi arbetar minst. 
 

En sann gentleman är någon som vet hur man spelar säckpipa,  men låter bli. 

 

Orienteringspremiär på Centrumkartan runt Åtvidabergs Torg, ritad av Thomas Persson, blev det vid 

julmarknaden den 1 december.  6 tappra nyttjade 200-meters-banan. Anders Enström var starter / målis /  

informatör om Sport-I-dent-förfarandet, mm.. Det här lockar till att vi försöker med torg-OL ex. vid någon 

/några torgdagar framöver. Vid Julmarknaden sålde vi även nästan slut på alla julkärvar. 

 

Julfesten i Botorp lördag 7 dec lockade ett 25-tal medlemmar. 
 

Bastubad i Botorp lördagar kl 14 
hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 
Men kontakta Bertil eller Emmoth innan du åker ut, så du inte blir ensam. 

 
 

 

 

 

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.  59751  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. 

EKEN-NYTT 

 Jan 2014 

mailto:ok-eken@hotmail.com
http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com

