
 

Marie Morlon 
Världsmästarinna i D45 på Långdistans 

och Bronsmedaljös i sprinten  
på Veteran-VM i Göteborg 25/7-1/8. 

Grundförutsättning för en så´nn fenomenal prestation är att ha varit uppväxt på Ljungvägen i Åtvid 
 

På Sprinten vann Marie sitt kvalheat (av 40 st) och blev bronsmedaljös i A-finalen (av 40 st)  

I B-finalen i Sprinten i D45 deltog 34 st.  Dvs att Marie var 3:a av ett 70-tal tävlande. 

På Långdistansen vann  Marie båda sina kvalheat och tog GULDMEDALJEN  i finalen (av 40 st). 

Marie vann kval 1 med 5 min och kval 2 med 4 min..  I finalen blev vinstmarginalen 42 sek.. 

I B-finalen deltog ett 30-tal. Dvs att Marie var 1:a av ett 70-tal tävlande. 

 

Holger i H80-sprinten blev 27:a av 57 i kvalet och 21:a av 32 i finalen.  57 st  tävlade i H80. 

På Långdistansen blev Holger12:a av 34 i kval 1 och 14:e i kval 2 av 34. 

I finalen blev Holger 30:e av 38.  Ett 70-tal tävlade i H80. 

 

Niklas Rönnbäck tävlade i H50.  Blev 4:a av 55 i kval 1 och 2:a i kval 2. 

I finalen hamnade Niklas på den retliga 4:e-platsen,  av  80 st.  C:a 165 st deltog i H50. 

 

Per-Inge i H75-sprinten blev 57:a av 67 i kvalet och 18:e av 59 i B-finalen. 130 st deltog i H75. 

På Långdistansen blev Per-Inge 20:e av 50 på kval 1 och 33:a av 47 på kval 2. 

Tyvärr ingen A-final,  utan det blev en 7:e-plats i B-finalen av 65.  150 st deltog i H75.  
Här en kurs i ”hur man missar en A-final på Veteran-VM” i Sprint”.  Kursledare Per-Inge: Man får för sej (pga regn/dålig syn) att ett rektangulärt 

skogsområde omgärdat av asfalt och hus är asfalt. Mitt utanför ett stigslut i skogsområdet är min kontroll, som jag kommer till,  kollar inte kodsiffran, 
utan fortsätter och letar i asfaltsområdet inne bland husen.  Hjärnan slutade att fungera. Missade här c:a 7-8 min..  La skulden efteråt på synfelet.  

Dito gällde kval 2 på Långdistansen.  Noggrann kompass/stegning till en svår sänka i en lång sluttning. Stegning slut, snurrade  nedåt och uppåt (uppåt 

läste jag in mej på en markant sankmark),  så letandet fortsatte neråt igen,  i flera minuter, utan resultat. Hittade till slut en säker utgångspunkt vid en 

stig med stenar, tog noggrann kurs/stegning och  for iväg, i kontrakurs, och hjärnan slutade fungera. Det retliga var, att när jag väl hittade kontrollen, 

så syntes den markanta sankmarken tydligt därifrån. Hade alltså startat letandet mindre än 50 m från kontrollen.  Ofattbart att jag inte fick ögonen på 
kontrollen då. Den här missen kostade mej drygt 25 minuter.   Tröstar mej med att dom här 2 missarna var dom enda på hela VM-veckan. 
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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.  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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Resultat  Tjust /Ankarsrum Dag 1 1/7 

H50   Niklas Rönnbäck 1 15 -2,46 D45   Anna Ö Rönnbäck 11 16 +40 U2  Lovis Österberg 8 11 +7 

H80  Holger 6 12 +7 H75  Per-Inge 16 37 +17 H75  Arne Wallberg 22 37 +26 

H45  Hans Ax 17 23 +42         

Resultat  Tjust /Ankarsrum Dag 2 2/7 

H75  Per-Inge 21 32 +34 H35 Erik Österberg 1 2 -130 U2  Lovis Österberg 10 11 +31 

OBS  Erik Österberg vann Hs5 med 1 timme 29 min och 59 sek..  2:an var ute i över 3 timmar och 14 minuter. 

 

Rönnbäckarnas ”Norrlandssken”. 

Vittjärvs 2-dagars 4/7    H5o Niklas 1 11 -3.17 D45  Anna 3 4 +13 

Vittjärvs 2-dagars 5/7    H50 Niklas 1 10 -1.16 D45  Anna 3 4 +6 

Vittjärvs  sammanlagt    H50  Niklas 1 10 -4.33 D45  Anna 3 4 +19 

Piteå 7/7    H50  Niklas 1 10 -8.57 D45  Anna 3 4 +19 

Piteå 8/7    H50  Niklas 1 7 -4.29 D45  Anna 2 3 +27 

Piteå 8/7    Ö3  Karolina 1 4 -2.45 Ö8  Viktor        deltagit    

 

 

P-I fått i uppdrag att få Kustpilen att tuta och ha låg fart vid obevakade järnvägsövergången söder Mormorsgruvan. 

Ringer Östgötatrafiken.  blabla bla..tryck 1,  blablala tryck 2, blablabla tryck 3, blablabla tryck 3, blablabla tryck 4, 

blablabla tryck 5,  blablabla tryck 5, blablabla tryck 6, blablabla tryck 7. Trycker lämpligt alternativ…du är nr  6 i 

kön..osv.. du är nr  2 i kön..  till sist ett svar.. nej ..nej.. inte mitt bord.. jag kopplar dej vidare till en kollega..samma igen.. 

tryck 1..osv.. tiil tryck 7..väljer lämpligt alternativ…du är nr 4 i kön..till sist ett svar..nej..nej.. inte mitt bord..du får ringa  

till   Kalmartrafiken..ringer dit...blablabla tryck 1..osv. ett blablabla-tryck gällde järnväg...blev  nr 6 i kön..du är nr 1 i 

kön.. då slocknade mobilen..omstart..tryck 1..osv..till sist ett svar..våra Kustpilenförare är anslutna till..blablabla.. och 

dom har trafikverket hand om…ringer trafikverket.. blablabla.. tryck 1.. blablabla.. tryck 2.. osv…du är nr 9 i kön.. osv.. 

till sist ett svar..nej..nej inte mitt bord.. förarna  tillhör trafikstyrelsen.. så ring dit..blablabla.. tryck 1..osv..till sist ett 

svar..nej..nej inte mitt bord.. du måste kontakta  länsstyrelsen.. mannaen på trafikstyrelsen  uppmärksammade dock att 

jag höll på att bli vansinnig.. så han sa.. du får försöka prata med .. blablabla..han kan kanske hjälpa dej, han återkommer 

efter semester på måndag (dagen efter tävlingen) ..men..men.. när du säjer att ni ska ha tågvakt med rödflagg vid den där 

järnvägsövergången,  så är det onödigt att störa tågchaufförerna.. 
 

Prislista på dom nya tävlingskläderna har bestämts till: 200 kr för tröjan och 250 kr för tightens. 

 

Höstens tisdags-OL startar 11/8 på Torpgårdskartan med Per-Inge som banläggare. 

Start/Mål vid Örnkurvan vid Örnbadets parkering. 

Sedan blir det 2 träningar vid Äntorp. Den 18/8 lägger Niclas Wiklund och den 25/8 

lägger Hasse Ax banorna. 
 

Nu har du som Ekare möjlighet att se hur en 

orienteringstävling går till.  VÄLKOMNA till Äntorp nu på 

söndag 9:e aug.. Åk via Mormorsgruvan. Första start kl 10.  

Vackrare TC får man leta efter, dä ä görvackert vid Äntorp. 

 
Den äldre damen var trött på livet och tänker ta livet av sej. Tänker gå ner i källaren och skjuta sej. 

Säkrast var att skjuta sej i hjärtat…men var sitter hjärtat..??..ringer en sjuksyster som säjer att hjärtat 

är precis inunder vänstra bröstet…tackar, säjer damen.. går ner i källaren..och skjuter sej …i knät… 

 

 
 
 

Bokning Botorp Sö-To 2-6 /8 Andrew Quin Lö-Sö 8-9/8 Äntorpstävligen Ti-On 11-12/8 Sewerinfamilj 

 Lö-Sö 12-13/9 Henrikssons Lö-Sö 17-18/10 Anders Dahlgren   

       

Egna arrangemang Sö 9 aug Tävling, Äntorp     

       

Tisdagsbanläggare 11/8 Per-Inge 18/8 Niclas W 25/8 Ax 1/9 Erik Ö 8/9  Bertil/Stig 15/9  Holger7Arne 

 22/9  Rönnbäck 29/9 Lundqvist     
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