
     

Sorgebesked.  Vår klubbs allt i allo, Allan, har stilla insomnat i sitt hem.  Han var en stor 

man, var med och bildade klubben, varit ordförande, valberedare, mm, och haft ett brinnande 

intresse och engagemang för orienteringen och för klubben under alla år. Han blev 94 år. 

 

VÄLKOMNA TILL JULFESTEN 

I BOTORP LÖRDAG 14.e DEC KL 12.00.  Klubben bjuder på kalaset. 

Föranmälan till Gun-Britt 0761 482406 eller Pelle 0730 579023 eller Pelles mail (enl. nedan) 

senast to 12:e dec., så vi vet att körven/köttbulla mm räcker. 

Traditionell förplägnad med glögg, skinkmackor, köttbullar, prinskorv mm. 

Vinstdragning på NaturPasset. P-I-anoklink/dragspel blir ni som vanligt ”drabbade” av. 

 
Från styrelsemötet 5/11 Ljungv. 5: Närvarande Niclas W, Enström, Erik, Tillmar, Rönnbäck, Karolina Fyrsten 

(mötessekr.) och P-I från Kart/Stug.  Boken ”Full koll” finns nu även på svart nivå, dvs för mera avancerad 

orientering. Mountainbikeklubben i Åtvid önskar låna vårt tidtagningssystem till en kommande tävling och 

även om vi kan hjälpa till med kartfrågan. Dags att förnya elavtalet för Botop, det förlängs med ett år i taget. 

Ekonomirapporten gicks igenom och godkädes. Tack vare Natt-DM har vi nu en riktigt bra Håcklakarta. Vi 

kan hålla kontakt med kommunens Patrik Friberg angående vandringslederna, han har ambition att provgå vår 

sträcka och rapportera ev. åtgärder.  Grebokartan är reviderad i området kring elljusspåret. P-I:s tätortskarta 

ÅTVIDABERG är kompletterad med centrala industriområdet. Uppåt 40 st NaturPass sålda, varav Sportringen 

sålt 9 st och Stallkiosken 5 st. och 18 st har återlämnats. Rönnbäck tog upp frågan om ett samarbete med Villa 

Baro. Här skulle en karta runt Bysjön med fasta kontroller, kunna vara en del av Villa Baros friluftsaktiviteter. 

Rönnbäck och Erik har kikat lite på ”hitta-ut”. Här används mobiltelefoner för att orientera. Det är en digital 

tjänst som redan finns i flera städer. Varje kontroll som tas registreras via  appen i mobilen. Kan ev. ersätta 

NaturPasset. Diskuterades om att vi ska ha uppdaterade kartor, framförallt i närområdet, med tanke på att 

nybörjaren ska kunna lita på kartan. Vi ska ska försöka bestämma var nästa års träningar ska vara, och då 

kunna prioritera uppdatering av dom områdena först. Rönnbäck tar upp kartfrågan med Thomas.  På 

tisdagsträningarna ska vi låta skärmarna hänga kvar några da´r, så den som missar tisda´n också får 

möjligheten till banorna. Mer orienteringslek och ev. Sport-Ident på ungdomsträningarna. OK Eken tilldelat att 

arrangera Sprint-DM 2023. Vi är intresserade att arrangera en deltävling i ungdomsserien. Andreas Tillmar 

kollar vad som gäller. Erik vurmar för löpträningar i Botorp på söndagar 9.30. Framförallt för ungdomarna, 

men alla är välkomna. Ta med egen fika så umgås vi och spelar spel mm efter träningen. OBS att sö 8 dec och sö 

5 jan är Botorp bokat av jaktlag. Nästa år ska vi locka fler till 25-manna. Stugrapporten till mötet är detsamma 

som redovisades i Eken-Nytts nov.nr. Viktigaste är att toaletterna i Botorrp får t.v. nyttjas som vanligt. 

Nästa möte tisdag 21 jan kl 17.30 Ljungv 5. 

 

Löpträningar i Botorp söndagar kl 9.30.   Bastubad i Botorp fredagar vid 17-tiden. 

 

Botorpsbokningar:     Lö 14 dec kl 12-17 Ekens JULFEST. Lö-Sö 7-8 dec jaktlag.  Lö-Sö 4-5 jan Jaktlag  
            Sö-Ti 12-14 jan Jaktlag.     Söndagsförmiddagar träningsgrupp. 

 
Den person, som på ålderns höst inte har några ledbesvär, muskelbesvär, andra krämpor eller sjukdomar, 

den personen kan inte và riktigt frisk. 
 
Hustrun skulle överraska maken.  Klädde sej i sexiga och raffiga underkläder och knackade på dörren in till 

sovrummet där maken låg. - Vem är det ? undrade maken.  - Ditt livs största kärlek, svarade hustrun.  Maken 

replikerade snabbt: - Öl kan inte prata!   
 

 

 

 

 

EKEN-NYTT 

 Dec 2019 

 

 

 

  2007 

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 0730 579023 / 0761 482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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Från Eken-Nytts utrikeskorrespondent.  (några a ä å) 
Det är snart slut pa orienteringssäsongen för detta aret. Mitt 40 ar som orienterare. 1979-
2019. Denna underbara  sporten som vi älskar. Annars skulle man ju inte ha hallit pa i sa 
manga ar... Jag minns en ungdomsserie som var i Borensberg vid ett eljjusspar. Kanske den 
första tävlingen jag sprang? Sen minns jag en natt-tävling vid Skärblacka da jag helt plötsligt 
sag en massa röda ögon…  Det var visst kossor… Jag tyckte det sag ut som monster.. Minns 
även vera tisdagsträningar och man sprang med ficklampor. Tur att jag hade mina 

 damkompisar som gjorde att jag vagade springa i mörkret (Britt kommer du ihag?...) 
Fortfarande 40 ar senare springer jag inte själv i mörkret….  Numera har vi torsdags-
träningar pa kvällen och det är ju mörkt här nere ocksa…. När vi springer i skogen har jag 
alltid nagon bredvid mej….  Förra gangen skuggade jag 2 tjejer och tur var det..för lampan 
slocknade mitt ute i skogen. Jag var sa glad att de fanns bredvid mej … Men natt 
orienteringar pa tävlingar är spännande och det vagar jag göra….( Vi har 2-3 stycken per ar)   
Detta förtionde orienteringsar har nog blivit ett av mina orienteringsrikaste. Jag har hittills 
sprungit 62 orienteringstävlingar. Fran 1,7 km ( en sprint) till 7,5 km .  I km blir det 250,4 km 
och ca 4 km i snitt. När man springer i Damer 50 är ju banorna inte sa langa längre , tyvärr. 
Här i Frankrike maste man man springa  i samma Klass hela aret. (vill man springa i en annan 
Klass, maste man ha läkarintyg pa att man har bra hälsa. Pa medeldistanstävlingar har D45 
och D50 sammabana, men pa langdistans springer D50 och D55 samma bana och tyvärr har 
vi nästan 1,5 km kortare bana…men vissa orienteringar utan klassindelning kan man springa 
vilken bana man vill och da passar man ju pa att springa längre).  I ar blev det nagra roliga 
flerdagarstävlingar :  2 dagars i Hainaut (Belgien), 3 - dagars i Pask (Frankrike), Belgiska 3-
dagars, WMOC i Riga, O-ringen i Östergötland  och nyss var vi och sprang North Sea Trophy 3 
dagar i Belgien.  Den senaste tävlingen gick i sanddynorna vid Belgiska havskusten. Vi var där 
och firade JFs 60-arsdag och det passade ju bra att springa en rolig med svar orientering 
i annorlunda terräng för att fira honom.  Jag har inte räknat ut hur manga 
orienteringstävlingar jag gjort dessa 40 ar , men fran 1990, da jag kom till Frankrike, till nu 
har jag kommit upp i 1159 stycken.  (Jag hoppas att jag kan springa en tävling till i ar sa att 
jag kommer upp till 1160.…) Jag undrar hur manga orienteringar Holger har gjort i sitt liv? Jag 
hoppas att kunna springa nagra tiotal ar till och komma upp i 2000 tävlingar. Testa nya 
härliga  skogar här och där i världen. Hittills har det blivit i 16 länder.  Nu väntar jag pa att fa 
tävlingskalendern inför 2020 sa att man kan planera in sina helger. Ha det sa bra och vi ses 
2020 hoppas jag!  
    Hälsningar Marie   
 
Sjön Örn hade på 1850-talet 2 till 2,5 meter högre vattenstånd. Var då bl.a. samsjönad (nytt ord..??) med sjön 
Axsjön vid Lilla Örsätter. Kjell Redin, markägaren i den östliga Torpgården, kan berätta att vattenleden mellan 
Örn och Vin då rann  via Lillgällen, Djupgällen och Tran ner till Vin.  Numera rinner vattnet mellan Örn och Vin 
via en grävd kanal. Vattnet fortsätter sedan i Sviestadsån och rinner ut i Roxen vid Roxtuna. Så nu vet ni dä. 
 

Åra går, sa han som rodde, så pass fort att det oedan ä dax o önske 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

och till di gamle ett Grått Nytt Hår  


