
Nu rivstartar vi höstens tisdags-OL, redan 4:e aug, S:a Botorp.
Start kl 17-18. Nyreviderad karta, o inte minst, ett härligt dopp efteråt, ”not so bad”. /Per-Inge
Tisdàn därpå 11 aug samlas vi på Ljungsbovägen (Ringarumsvägen, Berg, över järnvägen,
mot Ljungsbo). Håcklakartan. / Ax                   Banläggare sedan:  18/8 Erik.  25/8 Niclas W.
1/9 Bertil/Stig.  8/9 Tillmar vid FramHåckla.  15/9 Holger/Arne.  22/9 Rönnbäck. (Ev. byten).
Kontrollerna ska vara kvar t.o.m. nästkommande lördag, eller enl. banläggaren.  Bankartor
lämnas efter träningen i brevlådan vid ”sketeka”.
Lördag e.m 19 sept. lägger Stig Johansson en bana i Humpa till Möbel-KM:s 48:e partaj. Snart 50 år i rad...??

Belgisk OL-klubb  på träningsläger i Botorp 12 -19 juli.  Dom fyllde lagom sovplatserna i
Botorp, dvs 12 st.  Blev helt lyriska över hur vackert stugan låg, över den härliga badplatsen
och att få orientera i riktiga skogar. Vi kunde erbjuda färdiga kartor med banor/kontroller vid
Botorp, vid Håckla och vid Ören. Dessutom kartor med banor från tidigare arrangemang i
Humpa. Belgarna hade innan besöket fått översänt en PDF-fil över Botorpsområdet så dom
kunde förbereda egna träningar. Det var dramatiskt för dom att komma hit pga pandemin, för
hade dom kommit en dag senare till Danmark så hade dom blivit nekade att resa till Sverige.
Anders Enström hade i förväg skickat ett sorts intyg om att deras vistelse uppfyllde diverse
krav som erfordrades. A.E. fick också brottas med hur betalningen mellan Belgisk bank och
vår bank skulle gå till.

Kartinfo. Inget nytt om kartprojektet ”Bysjön Runt”.  Rekning gjord av el-stängslen vid och 
bortom Fiskartorpet, väster om Adelsnäsparken. Dom har rivits och fått ny sträckning. Nya 
hyggen väster Stensätter, norra Spångskogen och NV Spångskogen norr Trantorp har 
tillkommit och ska rekas vartefter. Meddela gärna 3,14 om nå´tt akut rek är ett måste.

Botorpsinfo.  Lilla torpet bredvid stugan, som hyrts av fam. Loords, hyrs numera av Lasse
Bohlin.  Vi får då Lasse som en extra resurs att hålla ett öga på området, på byggnader och
mest på  omklädningsrummen.   Det har varit lite si o så med städningen där hittils.
Gardinstångsfästena på ett av fönstren på övervåningen, har gett upp, och har ommonterats.
Duschdraperierna har varit på dekis länge, men är nu utbytta till nya fräscha.
Grillplatsen har fått en  ny plåttunnehalva. Av gamla återstod bara en plåtknäckebrödsram.
AlléskoleMicke  har  önskemål  och förslag  om att  ”förädla”  grillplatsen  med ex.   ring  av
stenar/ ring av byggstenar/ stor cementring, mm. Då skulle det bli mera status och ordning på
grilleriet. Känner nå´nn i klubben på sej att få griller i huvet så ….     Men det förutsätter att vi
tänker behålla Botorp ett tag till.   Apropå grillning så är kravet att man alltid har vatten i
hinkar där intill för att släcka om elden bär sej fel åt, och för att släcka glöden efteråt.
Gräsklippningen  vid  Botorp  har  Emmoth  tagit  hand  om  hittils.  Höga  gräset  mellan
parkeringen och bastun har en av bastugästerna slagit.

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.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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Tack till OK Eken för pengarna insatta på Barncancerfonden i samband med Allan 
Bengtssons bortgång. Tack även till dom Ekare som deltog vid begravningen och 
minnesstunden.  Mvh Allans döttrar Helena och Ingela med familjer.

Botorpsbokningar.  To-Lö 15-17 okt. Jaktlag.

Tävling.  Denseln kör sin tävling utspridd på en hel vecka 2-8-aug.  Se deras PM på Eventor.

Ungdomsserien.  OK Eken planerar arrangera en deltävling i Ungdomsserien. Datumförslag 
torsdag 10 sept.  Plats FranHåckla. Banläggare Erik Österberg med hjälp av Andreas Tillmar. 
Berörda jakträttsinnehavare skall kontaktas. Pandemiregler måste eftersträvas. Områdets 
begränsning ska diskuteras. Ett nästa planeringsmöte ska hållas 26 aug. kl 18.00 i Håckla.

Kontrolljakten går som tåget. Ett enormt intresse. Skulle vilja veta hur många som letat. Såg 
ni att Elisabeth Österberg roffat åt sej ett förstapris. Skickligt gjort.

Mera Botorpsinfo.
1,5-km:s-banans kontroller i Botorp fär vara kvar tills vidare. Bankartor finns i 
traktorgaraget. Där finns också gratiskläder att ”stjäla” utan att få dåligt samvete.
Värmepumpen i Botorp krånglade för familjen som hyrde dagarna innan Belgienlägret. Dom
ringde Ax, som skickade ut en rörkrökare. Han kunde fixa krånglet tillfälligt och sedan åka ut 
en gång till och slutföra. Bl.a. så började varmvattnet sina.

Saxat från sjukjournaler:  Patienten hade återigen fått ont i värken.
                 Har fått större hemsamarit men tycker inte att det räcker ändå.
                 Har nu fått rullstol och ämnar åka till Norrköping med denna.

Claire, ledare för Belgiska klubben som var i Botorp en vecka i juli tackade så här:
-Hej OK Ekenmedlemmar!  Vi vill tacka er så mycket för en fantastisk vecka i Botorp. Alla ungar kommer verkligen få ett 
fantastisk minne av träningsläger, mycket vackra klubbstugan, rolig terräng, sjön och bra väder. Speciellt tack till Per-Inge 
och Anders för hjälpen och Marie Morlon. Det var en riktigt fin paus i ett väldigt speciellt år, med få orienteringstävlingar. 
Spring i skogen var ett superombyte från ”lockdawn”. Tack IGEN och välkomna till Belgien.  / Claire
Och en av deltagarna så här:
- Thank you so much for this clubhouse which has soch a wonderfull view. Swimming in the lake, running in the forests, the 
swamps of Sweden was an amazing experience.
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