
     

Från digitala mötet 16 mars 2021. 
Deltagare:  Niclas W,  Tillmar,  Enström,  Erik,  Ax,  Rönnbäck,  Caroline Lind (sekr). 

Annonsering om våra träningar försöker Erik få med i Åtvidabergsplatsen nästa nr.  

Träningar med spikat område i vår:  13/4 P-I, Närstad.   20/4 Erik, Siggebo.   

27/4 Niclas W, Humpa.   4/5 Tillmar, Näbbetorp.  11/5 Rönnbäck, Dispens kurva.   

18/5 Ax, Berg.  25/5 Enström, Hallaholm, (Skolbanor, skogs sprint ÅK3 från dagen om 

Corona tycker som vi) och även några längre till kvällen. 

Arrangörsstöd för tisdagsträningar har Erik tagit fram, och ska införas på webben. 

Skärmförrådet av stora och små finns det gott om, så inte aktuellt med nyinköp t.v.. 

Kartinventering pågår. Enström har scannat in alla kartor från P-Is kartpärm. 

Kartbaser har Erik fått från Thomas över områdena Humpa mot Äntorp, över Botorp och 

över söder Kyrkbergen. Erik/Caroline laddar fortlöpande upp kartorna på webben. 

Sprint-DM 2023 räknar vi med att arrangera. Erik meddelat beslutet till Thomas. 

Ungdomsseriearrangemang har vi fått förfrågan om att hålla 2 sept.. Till nästa möte ska vi 

försöka spika område, så ev. revidering kan göras i tid. 

Eken-Nytt (som P-I vill avsluta omgående, se nedan) är tidskrävande och få som läser den i 

pappersform. Föreslås att vi lägger nyheter på webben istället. Vid större nyheter kan vi göra 

ett mailutskick. Vid styrelsemötena ska diskuteras vilka nyheter vi vill få ut. 

Nybeställningen av kläder har kommit. Rönnbäck listar ut distributionen. 

Nästa möte Torsdag 8 april kl 19:00 online! 

 

Sista Eken-Nytts-nr c:o P-I lär bli det här aprilnumret. Har ”vatt oeddaktör” i över 20 års tid 

och tycker det räcker. Förnyelse, yngre tänkande, bilder, mm, behövs. Ekens hemsida får t.v. 

överta den aktuella information som Eken-Nytt tillhandahållit hittils. Måste klaras ut hur dom 

som inte har dator får nformationen. Förslagsvis att nå´nn närboende ekare printar ut och 

överlämnar infon.  Tack vare Eken-Nytt har jag förkovrat mej (nja, sisådär) i datorvärlden. 

Kommer att förse hemsidan med info om kartor och Botorp, mm, i fortsättningen. 

 
VÄLKOMNA till vårpremiären 13/4 på helt nytt område vid Mormorsgruvans gruvområde. Start/mål ovanför 

Närstad där Teater Traska haft föreställningar.  Kulturellt område, tyvärr inte så mycke orienteringsskog. 

Kopparn där som finns kvar påverkar inte kompassen,  eller..? Men det finns LIVSFARLIGA  GRUVHÅL i 

området SOM MAN LÄTT KAN RAMLA NER I, om man lyckas klättra över gruvhålens skyddsstängslen.  

På tal om 3,14, såg ni att jag fått en egen dag uppkallad efter mej, nämligen söndag 14 mars. 

Det firades med 3,14-tabröd, 3,14-zza och 3,14-lsner. 

 

Träningsbanan Templet/Adelsnäs blir kvar någon vecka till. Banan finns att printa ut på hemsidan, eller finns i 

Ekenlådan vid Sockenvägen/Sketeka. Tyvärr har nå´nn ouppfostring slängt av med kartorna i Ekenlådan, men  

P-I fyller på vartefter. 

 

Botorpsuthyrningar i maj med skolklasser Åk7 och Åk8 , datum 11, 18, 19, 26, 27, c:a 25-talet pr klass, dagtid 

c:a 12-18. Dessutom Åk7-or 28:e maj, 35-40 st inkl. några föräldrar, dagtid c:a 14-20. 
 

Hej då Eken-Nytt 

Mvh Per-Inge 

 

OBS att infon om sista nr c/o P-I ej är ett aprilskämt. 

EKEN-NYTT 

 April 2021 
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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.  Swish 1230264556 

Uthyrning Botorp:  pelle.torparn39@gmail.com, eller tel 0730579023 / 0761482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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