
 

 

 
Vinstdragningen för Naturpasset gav följande vinnare: Gunnel C Söderbäck,  Stig Johansson, 
Gunlög Bremer,  Åsa Sohlberg och Jeff Morlon, vilka fick tavla eller bokpris.  Till SOFTs vinst- 
dragning har skickats: John Åkerblom,  Lars Bogren,  Louise Morlon,  Emelie Morlon och Gunilla 
Enander. Kravet för att vara med i SOFTs dragning är att en Naturpass-slogan har skrivits. Antal 
sålda Naturpass var 46 st, några var skänkta och 26 st var inlämnade till vinstdragningen. 
 
Från styrelsemötet 25/10 
Baroniets VD Jonas Nilsson hade begärt 
djupare info om förberedelserna för LOKs 
43-kavle vid Karstorp 2013 10-11 augusti och 
en ev. kavle vid Äntorp 2014. Och det fick 
han, i positiv anda, från oss via Thomas P, 
Hasse Ax och Niclas W. och från LOK via Per 
Eriksson. Förutom att Baroniet skriftligt god- 
känner arrangemangen ska även ”närmast 
sörjande” skriva på, dvs Golfklubben, hyres- 
gästen i Karstorp och Kommunen. Jonas 
passade på att erinra oss om att skaffa ”full” 
styrka orienterare vid drevtillfällena, viket 
ger bra ekonomi för dom. Han nämner gärna 
att vi hyr Botorp långt under marknadspris 
men att vårt engagemang i älgdrivandet håller 
vågskålen i balans mellan Botorpshyra och 
vårt älgdriveri. Vi kunde kontra med vilka 
stora investeringar vi gjort i Botorp senaste 

åren. Vårt förhållande till Baroniet har under 
alla år varit gott och nästan familjärt och det 
blir ingen ändring på detta i fortsättningen 
förutom att ”familjärt” får utbytas mot ”före- 
tagiärt”. Dvs att viktig info ska gå direkt till 
VD, så de så. Vår kassörska, Helene Enström, 
har det tufft med sitt arbete och hinner inte 
med kasseriet. Som ny kassör utser vi den 
som kommer ”först till kvarn”. Wallbergs- 
kavlen 2013 kommer att avgöras i Humpa och 
med TC vid ÅIFs skidstuga (alt. vid kanon-  
vallen. ) Om du ska ha bilersättning från 
klubben är milersättningen 18,50 kr. Fr.o.m. 
2013 ska vi inte hyra ut Botorp till Liu.  
Uthyrningar som gäller vår kärnverksamhet 
prioriteras liksom vissa andra verksamheter 
med Åtvidsankytning. Vid Åtvids julmarknad 
kommer vi att sälja julkärvar. 

Nästa styrelsemöte torsdag 22/11 kl 17,30.  Kommittéval. 
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OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken   
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. 

Älgdriwers lördag 17 nov l 07,00 vid 
Ålunda  Adelsnäs / Mälingsbo 
Per-Inge Svensson  Enar Wiklund 
Hans Ax    Anders Enström 
Peter Eriksson   Per Eriksson 
Lennart Haraldsson  Leif Johansson 
Ingemar larsson  Niklas Rönnbäck 
Niclas Wiklund  LOKare 
LOKare    Lars Andersson  Roxen 
Patrik Everborn Roxen Lukas Everborn Roxen 
Vakant    Vakant 
L-G Kindholm  BIL Gunwar berglund BIL 
 

Botorpsuthyrningar 
Fr-Lö  2-3 nov.  Jaktlag Motala 
Lö-Sö  10-11 nov.  Liu Kårmöte Donér  
Fr-Lö  16-17 nov  Jaktlag Motala 
Lö 24 nov kl 17 – 20 Endast bastu Allé 
Lö 1 dec kl 10 – 22  Åtvidsfamilj 
Lö 8 dec kl 13 – 18  Ekens julfest 
Må 24 dec kl 13 – 15  Endast bastu Allé 
 
 
Väderprognos: 
Det ska klarna upp och blir dagsregn i natt... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bri'O Tour 2012 
Finns det magisk orientering?? 
Ja, det gör det... här kommer en ny lite rapporte- 
ring ifrån Franska tävlingar...   Helgen den 29-30 
september 2012 var vi och sprang en 3-etapps- 
tävling på 2 dagar.  Tävlingen hette Bri'O Tour. 
(Brie är ett område straxt öster om Paris och är 
känt för sin Brie-ost).   Vi åkte från Strasbourg 
klockan 6 på morgonen för att åka de ca 45 milen. 
Första etappen gick i en förort till Paris som heter 
Noisiel. (chokladfabriken Menier från 1825). Det 
var en längre sprint i centrum. Vi i damklassen 
hade 30 kontroller och ca 5 km.   Efter etap- 
pen åkte vi till vårt hotell tillsammans med de 
andra i klubben (vi var 12 stycken från Metz). Kl 
20:30  åkte vi till Disneyland! Ja etapp nummer 2 
gick där!!  Efter det att de 70000 besökarna på 
Disneyland gått ut var det orienterarnas tur att 
springa där. (Vi var ca 600 eller mer)  Första start 
var straxt efter midnatt. Orienteringskartan över 
Disneyland var 1: 2500. Oj vilken magisk känsla 
att springa med nattlampa i parken. Min bana var 
3,6 km och 28 kontroller. Parken hade bar lite 
mysljus och framförallt fanns det lite musik då och 
då. Magisk orienterings kallas det!  Innan starten 

kom även Musse Pigg med en karta och hälsade 
på... Vi väntade på att alla i klubben kommit i mål 
och vi var på hotellet kl. 3.30...  Efter en kort 
natt åt vi frukost och åkte 1 h till staden Provins 
(Provins är en stad på ca 12 000 invånare och 
stadens medeltida ringmur + torn är inskrivna på 
världsarvslistan).   Där sprang vi vår sista etapp. 
Jag hade ca 5 km och 30 kontroller. Några 
kontoller var på ringmuren, under broar och även i 
en labyrint.  Benen var rätt möra efter att ha 
sprungit 3 etapper på asfalt men med den magiska 
aftonen på Disneyland glömmer man sånt!  Jag 
kom sexa totalt i Damklassen av 98. Eller första 
40/45:a. Som pris fick jag en korg med 
mat...givetvis Brieost...  (jag blev slagen av 
systrarna Klintberg från Eksjö + 2 tjejer från 
Lituanien och Celin Dodin, Frankrikes bästa 
damlöperska) JF och Louise var nöjda med sina 
resultat och en klubbkamrat kom trea i D50/55.  
Nästa roliga orientering kommer att vara i slutet 
av oktober då vi drar iväg till Bretagne för nya 
äventyr.   (Franska Mästerskapen i Sprint + natt, 
dambudkavle + 5 vanliga tävlingar) 

  
Vi ses!     Hälsningar Marie Morlon 
 
 
Tack till Lennart Larsson i Mjölby som plockar naturpasskontroller hos föreningar i distriktet.  Han hjälpte oss också 
med skolorienteringen i Humpa 18/10. 
 
Skolorienteringen den 18/10 drabbade alla elever i ÅK 8 och 9 som med sportident pinnen i högsta hugg tog sig runt på 
banor upp till 3.5 Km. 
 med löptider från 22 min finns det goda möjligheter att locka nya skogslöpare till Eken. 
Även ett tack till Gabriel, Ludvig och Max i ÅK5 som med stort intresse hjälpte till att sätta ut alla kontroller. 
 
  

Gratis Julbord på VILLAN fredag 7 dec kl 19,00 
bjuder klubben på till de som kvalificerat sej och gått älgadrev minst 3 ggr. 

Övriga medlemmar betalar självkostnadspris. 
Begränsat antal platser, Anmäl ert intresse till Niclas Wiklund 0120-143 07 

senast 1 vecka innan.  
 

Bastubad i Botorp lördagar kl 14 
hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 

 
Reservera Lördagen 8 december kl 15 – 18 för OK Ekens Julfest i Botorp. 

 
 


