
 

 

    

Från styrelsemötet 22 nov. Ljungv 5.

Niclas Wiklund svingade klubban och Erik 

Österberg pennan. Denna gång var vi ”full” 

styrelse, dvs att Anders E, Ax, P-I och Rönnbäck 

också närvarade. Anders E hade varit på träff om 

bl.a. att söka integrationspengar, men att det 

inte berörde oss. Ekonomin gicks igenom, inget 

utöver det normala har inträffat. Budget för år 

2017 är nog bara att planka av budgeten för 2016 

och med några små justeringar. 

Julkärvsförsäljning  är på gång via Allan, 25 

kärvar har vi lyckats skaffa till slut. 

Vandringsledsstolpen vid Templet har någon 

ouppfostrad busunge slängt ner i ån därvid, har 

inte gått att få tag på den, kanske har den flutit 

vidare. Du kan nu i december få orientera på 

en 5-kms-bana på Skolkarta ALLÉ, förutsatt att 

det inte blir för mycket snö förstås. P-I har som 

”tidig julklapp” lärt sej banläggningsprogrammet 

Purple Pen och gjort en bana med 19 kontroller, 

kontrollerna, med naturpass-skärmar och 

stiftklämma, är utplacerade. Skolan ska 

påminnas om att dom har många miniskärmar 

kvar i Ljungvägenområdet. Håcklakartans 

närområden ska rekas till våren. Vi kommer att 

arrangera en NATT-CUP vid S:a Botorp 

onsdagen 8 mars. Gemensam start kl 18.00. Vi 

ska ha ett infomöte om natt-tävlingen med 

Baroniets VD Jonas Nilsson och samtidigt då 

diskutera framtida planer och om röjning av 

löpspåren. Vi har avböjt att arrangera 

veterantävling 2017 för Östgötaklubbar 

eftersom vi ytterst sällsynt springer på deras 

tävlingar. Ett möte för att  planera  2017 års 

tisdags-OL ska hållas i januari. Fler Sport-

Ident-pinnar ska inköpas. Utemöblerna i 

Botorp börjar ruttna nertill och aspirerar på plats 

i majbrasan. Fina begagnade utemöbler, bord 

och 6 stolar, redan anskaffade och ska köpas för 

500 kr. Fler utemöbler önskas, så hjälp oss att 

hitta lämpliga. Kökskranen i Botorp sprutar 

vatten och måste bytas. En trappstege ska 

inköpas till Botorp. Kommittévalet får formellt 

rulla på som vanligt dvs att det blir omval på 

avgående utan att valberedningen (som inte 

finns) hört av sej till alla. Vill nå´nn hoppa av så 

meddela nå´nn i styrelsen så ”oer de sa nog”.  

Bastutiden i Botorp flyttat till fredagar kl 

17.00. 

 

Nästa styrelsemöte ti 17 jan kl 17.30 Ljungv 5. Ev. tar vi Tisdags-OL-planeringsmötet här. 

 

Redan här KALLELSE TILL OK EKENS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN 19 FEBR KL 11.00. 

 

 

 

 

EKEN-NYTT 

 Dec 2016 

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.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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Löpträning på spåren i Botorp söndagar vid 9.30-tiden, om nu inte  snön hindrar.  

 

 Bastubad i Botorp fredagar vid 17-tiden hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, m.fl.  

 

Uthyrningar i Botorp:      To-Lö 12-14 jan 2017 Jaktlag Motala   

  

Ny  brandvarnare och en trappstege  inköpt till Botorp. 

 

Åtvidabergsplaketten tilldelades i år speedwayåkaren Jacob Thorsell. Här var vår Niclas Rönnbäck 

nominerad med sina 2 guld och 1 silver vid veteran-SM i Ronneby. 

 

Vill du orientera på dom 19 kontrollerna på Skolkarta ALLÈ så kontakta P-I.  Ett par 

dm snö hindrar väl inte en sann orienteringsfantast så vitt ja vet. Kartområdet sträcker 

sej från Kisavägen i söder till Centralskolan i norr. 

 

 

VÄLKOMNA TILL JULFESTEN 

I BOTORP LÖRDAGEN 17 DEC KL 13.00.  Klubben BJUDER  på kalaset 

. OBS föranmälan till Gun-Britt/P-I senast onsdag 14 dec. 

 tel 12406 eller mail pelle.torparn@telia.com så vi vet att körven mm räcker. 

Det blir glögg, skinkmackor, köttbullar, prinskorv, kaffe, pepparkakor, mm. 

Dessutom vinstdragning på Naturpasset, och lite P-I-anoklink. 

          

   

Åsså får vi önska alla en 

RIKTIGT GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT ÅR 

och till den åldrande medlemsskaran  

ETT GRÅTT NYTT HÅR 
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