
  
Resultat tisdags-OL:  2/6 Holger Nyholm. 34 deltagare,  11 A,  6 B,  17 C.  Bana A 4,2 km: 1 Hugo 27,40.        
2 Niclas W / TP 32,30.  4 Ax 43.  5 Tillmar 43,50.  6 Malin P 47.30.  7 Anders Tunströmer 49.  8 Jenny E 49.50. 
9 Enström 49,54.  10 Blomkvist 51.  11 Torgny 63.30.   Bana B 2,7 km: 1 Winberg 44.  2 P-I 46.  3 Bogren 57.   
Bertil J / Kjersti Tunströmer deltag. (Hugo 18.40).   Bana C 1,9 km: 1 Tyra/Karolina Fyrsten, Maja Hornwall 23.
4 Johanna Nyberg,  Natalie, Filippa 25.  7 Theodor, Jonatan Zakrisson 34.   9 Sigge Herrström, Linda Ekstrand, 
River Henriksson, Max Wallgren 43.  13 Wilgot, Malte, Karin Wiklund 52.  Anette G, Elisabeth N deltag.        
9/6 FramHåckla Niklas Rönnbäck.  38 deltagare, 1 Elit, 10 A, 6 B, 21 C. Elit 6,8 km: 1 TP 62.                              
Bana A 4,1 km:  1 Erik Ö 38.  2 Tillmar 39.  3 Niclas W 41.  4 Ax 43.  5 Herge 44.  6 Enström 47.  7 Jenny 
Enerby 48.  8 Malin P 55.  9 Torgny 61.  10 Winberg 80.  Bana B 2,8 km:  1 Malva Österberg 45.  2 Bertil J 48. 
3 Holger 56.  4 Bogren 59.  5 Kjresti/Anders Tunströmer 60.  Bana C 1,7 km: 1 Natalie, Filippa, Johanna 24.      
4 Theodor, Elvira,Jonathan/Erik Zakrisson 28.  8 Lovis Ö 35.  9  Sigge H, Linda E, Max W 41.  12 River 
Henriksson 45.  13 Linda/Oskar Dahlin 46.  15 Wilgot W, Diana Zakaz 48.  17 Per-Axel J 49.  18 Malte/Karin 
Wiklund 50.  Elisabeth/Karin Norinder deltag.
16/6 S:a Botorp Bertil Johansson.  33 deltagare,  13 A,  3 B,  17 C.  Bana A 3,3 km: 1 Hugo 22,53.  2 TP 29.       
3 Erik Ö 33.  4 Herge/Sarah Persson 34.  6 Niclas W 35,30.  7 Blomkvist/Jenny Enerby 43.  9 Tunströmer 45.     
10 Malin P 51,50. 11 Torgny 61.  12 Enström/Kristoffer Larsson 90.  Bana B 2,5 km: 1 Per Lindh 60.                  
2 Bogren 73.  (Hugo 19,45).   Bana C 1,5 km:  1 Signe Tillmar 30.  2 Martina Lindh/Lovis Österberg 40.  
4 Elvira Ö 45.  5 Isabella/Maximilian Schill, Max Wallgren, Sigge/Pelle Herrström, River Henriksson 48. 
11 Linus/Natalie 62.  13 Wilgot/Malte/Karin Wiklund, Per-Axel J 63.  Kjersti Tunströmer deltag.

Höstpremiären på Tisdags-OL blir redan 4:e aug. och ånyo vid S:a Botorp. Banläggare P-I på nyreviderad 
karta med massor av nya hyggen. Och det bästa blir ju ett härligt dopp efteråt vid vår fina badplats. Banläggare  
11/8 Niclas W,  18/8 Erik Ö,  25/8 Ax,  1/9 Tillmar,  8/9 Bertil/Stig,  15/9 Holger/Arne,  22/9 Rönnbäck.

Botorpsuthyrningar.  On-Sö 8-12 juli Familjer c/o Viresjö.  Sö-Sö 12-19 juli OL-klubb Belgien Träningsläger. 
To-Lö 15-17 okt. Jaktlag.

Botorpsinfo.  Som anslagstavla har vedbod och traktorgarage upplåtit  sin nordsida, lämpligt solskyddat och
förhoppningsvis uppmärksammas från badplatsen. Här finns infon att badet endast är för Ekenmedlemmar, att
vi får vara där även om stugan är uthyrd,  hur uthyrningsblanketten ser ut, att kanadagäss, hjortar, m.fl.
vädjar om att frivilliga badgäster ”städar” efter dom.  Alla  fönster nytvättade.  Högt belägna fönster kunde
tvättas från insidan, eftersom det till sist gick att vända utsidan in efter möcken myda och svärt bestor och mycke
silikonspray,  mera  silikonspray,  och  stark  i  arm.   Någon hyresgäst  har  tydligen tagit  bort  skruven  på alla
fönstren på övervåningen som håller dom i ventilationsläge. Är nu tillbakaskruvat.  Och så va de avloppet.  Det
blev  stopp  i  midsommarhelgen.  Rör-Engström  kom  ut  och  åtgärdade  stoppet  med  varmspolning  via
trekammarbrunn.  Han såg att avloppsröret  in i trekammarbrunn pekade lite uppåt.  Innebär att marken kring
avloppsrören sjunkit på vägen dit så att en uppförsbacke bildats innan brunnen. Där va stoppet. Ett förslag kom
upp - för att på skjuts på´t, försök spola alla fyra toorna samtidigt. Detta ett par ggr pr månad, kanske duger t.v..

Kartinfo.  Ett nytt stort kartprojekt ”Bysjön Runt” är på gång efter initiativ från Niklas Rönnbäck.  Projektet och
kostnaden ältas inom styrelsen.  En stor mängd användningsområden kan den generera, tävlings- tränings-skol-
vandringsleds-turist-fastakontrollerruntbysjön-karta,  mm..   Marknadsföring  främst  vid  Villa  Baro.   Kartan,
förklarar  Thomas,  ska  vara  georefererad  för  att  vara  kompatibelt  med diverse  appar  i  telefoner  och  appar.
Georeferering = anpassa data till ett koordinatsystem. Har du satt på GPS:en i din mobil så visas din aktuella
position.  Stämmer  positionen  med  kartan  så  är  kartan  georefererad,  så  nu  vet  vi  dä.   Min  tätortskarta
ÅTVDABERG hoppas jag ingen kollar, den är säkert ”bla ha, bla ha” i det här sammanhanget, men duger till
tränings- och skol-OL, mm.. Tätortskartan kompletteras vartefter med okarterade områden, med nya hus, nya
parkeringsplatser och andra kartförändringar som dyker upp, så den blir så aktuell som möjligt.
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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.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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Kontrolljakten, c/o  Åtv.platsen, förflyttas i juli norrut till trakterna SO sjön Ören och på karta Torpgårdarna. 
Lätta kontroller och några med vacker sjöutsikt. Åkermark och betande djur riskerar inte besök av er (eller..??).

Månadens bana, c/o Rönnbäck, där får juni månads kontroller i Håckla vara kvar även i juli.  En juli månads 
bana planeras i Håckla på redan uthängda kontroller och kommer att publiceras på eventor snart.  Åsså kommer 
en augusti månads bana att finnas med nya kontroller, även den bana i den härliga Håcklaskogen.

Mera i Botorp.  En liten enkel ”sommarens bana” på 1,5 km finns att låna i traktorgaraget. Den går så att 
spåret på 1,8 km:s-slingan kommer att användas flitigt. I traktorgaraget finns även en hel del gratiskläder att 
hämta. Vi blev av med ganska många gratiskläder, mest tidigare tävlingströjor, på tisdagsOL-et 16 juni. Äldsta 
kläderna hamnade på tippen och till lumpinsamling. 

NYA KLÄDER kommer att beställas i mitten av juli, en omgång nya kortärmade orienteringströjor – den svarta 
modellen.  Om du är intresserad, ta kontakt med Niklas Rönnbäck (070-5531999 alt. ”nronnback@live.se”  så att
vi i möjligaste mån beställer rätt storlek och antal.  Vi kommer att beställa barnstorlekar (130-160 cl), dam och 
herrstorlekar. För vuxna är det av klubben rabatterade priset 250 kr.  För barn bjuder klubben på en tröja om man
deltagit på minst 5 tisdagsträningar.

Bysjön Runt kan få sin egen sång. Vad säjs om EVERT...  Dä ä bare o klämme i mä….
Vi går på stigen,  som går runt Bysjön,  och vi ska runt och,  ta oss en ”brann”.
Det klingar muntert,  uti vår väska,  när vi runt Bysjön,  går stigen fram.
Du kära Bysjön,  vi är på väg nu,  det var ett tag se´n,  vi såg varann.
Men vi har med oss,  just det vi gillar,  så vi kan festa,  allt vad vi kan.
    Bysjön är den bästa sjö som Åtvid har,  sån´na sjöar finns det inte många kvar,
    och  när romantiken blommar upp ibland,  vandrar vi runt Bysjön hand i han
Vi går  på stigen,  som går runt Bysjön,  och hjärtat sjunger,  en glädjesång.
Vi går här gärna,,  i några timmar,  vi är väl framme,  i kväll nå´n gång.
    Det blir skönt att sitta ner och festa här ett tag, 
    krögaren på Villa Baro han blir jätteglad.
Vi går på stigen,   som går runt Bysjön,  nu ska vi ta oss,  en riktig ”brann”. 
Vi är nu framme,  vid Villa Baro ,  här ska det festas,  till ljusan dag.

Möbelbranchen hyllar den som fann upp fanér.

Bonden spelade kort med sin häst.  Hästen började tugga och äta upp kort.
  -Men vad gör du din..??  - Det är ju klöver, svarade hästen.

Ni ska ”ha de” i sommar
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