
 

 

    

 

 

Från styrelsemötet 28 mars Ljungv 5.

Ordf. Niclas W hälsade nye suppleanten Jan-

Erik Lundqvist välkommen i gänget. Ax valdes 

till mötessekreterare. Närvarande var också 

Anders E och P-I. SOFT meddelar en 5,5-%-ig 

ökning av antalet orienterare, över 37000 sprang 

minst en tävling förra året. Åtv. Kommun 

inbjuder Åtvids föreningar att visa upp sej  på 

Kanonvallen i samband med Valborgs- 

mässofirandet. Försäkringsfrågan ang. Botorp 

är luddig. J-E Lundqvist, som har jobbat i 

försäkringsbranchen, ska försöka reda ut 

problematiken. En ny omgång SportIdent-

pinnar ska inköpas så det, ex. vid Skol-OL, 

räcker till 2 skolklasser samtidigt. Allan 

Bengtsson vädjar om att vi utser en ny ansvarig 

för vandrings- och kanotleder.  Allan har haft 

uppdraget i ett 40-tal år.  Niclas W ska, via 

Allan, sätta sej in i vandringsledsfrågorna och 

vad det ger ekonomiskt.  Kartrevideringar, på 

Torpgårdskartan inför tisdagspremiär 4 april,  

på Håcklakartan inför NaturPass-karta och 

inför tisdags-OL 16 maj, på Botorpskarta inför 

NaturPass-karta,mm, ev. också på Hallaholms- 

området inför Skol-OL i maj, m.fl.  Niklas 

Rönnbäck har beställt tävlings- och tränings-

kläder för leverans i mitten av maj. Niklas R 

har förberett Thomas på vilka kartområden 

som är tilltänkta till tisdags-OL, mm. 

NattCupen i Botorp 8 mars hade 38 deltagare. 

Uthyrningar i Botorp, hittils och kommande, är 

uppe i över 10000 kr. Plåtskyddet, som tagit ett 

långbad i Övre Virken se´n i augusti i fjol, har 

Emmoth fiskat upp och återbördat till 

grilltunnan. Askan i grilltunnan tömd. Drapå-

lakan och gardiner (dom vid öppnaspis-

utrymmet) är nytvättade. Sotning i Botorp 

betalas av oss enligt kontraktet men Baroniet 

väljer vem som får utföra sotningen. 

Nästa styrelsemöte to 27/4  kl 17.30 Ljungv.5

 

Egna arrangemang:  Torsdag 4 maj  8-16, Skol-OL Centralskolan  i Hallaholm    

          Tisdag 23 maj kl 8-16,  Skol-OL Gymnasiet, Hallaholm.          

           Är du intresserad att hjälpa till vid start eller i skogen, heldag eller del av dag vid någon av                       

           skolorienteringarna, kontakta Anders Enström på OK-Eken@hotmail.com eller 0702892899 

          Söndag 4 juni Steffekavlen vid Sockertoppen / Hallaholmsområdet.            

           Du kan fortfarande träna på dom 19 kontrollerna på ”Ljungvägsskubbet”. P-I har kartor. 

           Naturpass-skärmar skall vara utsatta fr.o.m. maj t.o.m. september. Bertil o Stig Johansson sätter ut 

           20 skärmar i Håckla och Per-Inge 20 st vid Kyrkbergen / Botorp. 

 

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. 

EKEN-NYTT 

 April 2017 
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Löpträning, mm, i Botorp på söndagar vid 9.30-tiden och  bastubad fredagar vid 17-tiden 

 

 Tisdags-OL:        4/4 Per-Inge Torp.   11/4 Ax Spångskogen norra delen, åk via Kisavägen.        

18/4 Niclas W Hallaholmstorpet           25/4 Erik Ö. S:a Botorp                   2/5 Vakant                     

9/5     Holger. Humpa Skidstugan        16/5    Bertil / Stig J. Håckla            23/5 Anders E  Hallaholm   

30/6 Rönnbäck Äntorp.                         6/6 Lundqvist  Spångskogen   

 

 Tävlingsprogram:    Sö 9 april Bocholm Medel (2/4).       Sö 16 april OK Kolmården Medel  (9/4). 

(x/x)=sista anm.dag.  Må 17 april OK Kolmå. Lång (9/4).  Sö 23 april OK Motala Lång (16/4).      

              Fr-Sö 28-30/4 10-mila Göteborg        Lö 6 maj LOK Medel (30/4)                  

              Sö 7 maj LOK Lång (30/4)         On 10 maj OKS Ljungsbro Medel (2/5) 

              Ti 16 maj Boxholms OK (9/5)         Lö 20 maj   Matteus 

 

Uthyrningar/bokningar i Botorp:                  Lö-Sö 22-23 april Pojkfotbollslag Linghem                          

On 26 april kl 16-22 LOKs 10-mila träning        On 3 maj Allé-skolklass kl 11-18.  Ti 9 maj Allé-        

To 11 maj. Allé-. Lö 20 maj 12-22 40-års-fest.  Ti 30 maj Allé-. On 31 maj Allé-  samsas under 

dagen med Särskola Allé.  To 1 juni till kl 12 Särskola Allé.        To 1 juni  kl 16-22 Partner Tech OL 

On 7 juni Allé-.    Sö 18 juni  Barndop                Lö-Sö 10-11 juni  Innebandytjejer från Åtvid.         

Fr 23 juni mids.afton P-I-gäng             Må 14 aug  SPF Kopparn  kl 13-18 

 

NattCupen vid Botorp med LOK on 8 mars: Ett par 

gradre kallt, 1 dm snö, månsken, 38 nattlöpare. 

Imponerande att se nattlampornas sken genom skogen ner 

mot sista kontrollen, t.o.m. månen tittade storögt på. På 

8,2-kms-banan vann Karl Walhem, Ärla, på 62 min. Han 

har en gång vunnit Natt-SM.  Bästa dam hade här 84 min.. 

På 4,7-kms-banan hade bästa herre 47 min. och bästa dam 

67 min.. och på 2,9-kms-banan hade bästa herre och dam 

samma tid 34 min.. Ekare som hjälpte till var Rönnbäck 

med kontrollutsättning, Anders E och Erik Ö med 

sekretariatet, Gun-Britt, Wivi, Wollmar o Pelle med 

markan, mm. I markan serverades Korv mä brö, kaffe, 

mackor o hembakta bullar. Arrangörer i LOK var Per 

Carlborg och Johan Persson. Även Peter Eriksson hade 

varit med på ett hörn. Vi fick ett tavk från Per Carlborg 

som skrev: ” Stort tack till alla i Eken för era insatser 

ikväll! De löpare vi pratade med efteråt tyckte det var 

fantastiskt kul att prova på Åtvidsterrängen och 

uppskattade en varm klubbstuga med hembakt fika efteråt. 

Det var dessutom ett väldigt fint piano ni hade med en 

härligt välstämd klang. Inte alla klubbstugor som har den 

typen av inventarier”. Före tävlingen kom ett bilgäng 

orienterare gående norrifrån. En vägbom, den västra av 3 

bommar 300 m bortom Botorp, satte stopp på bilen. Dom 

hade GPS-at dit via, Mormorsgruvan, Äntorpsvägen, rakt 

över gamla järnvägsbanken, till Horsfjärden, tillbaka på 

nästa skogsväg mot Botorp. (GPS här = Går På Snedda) 

 

Vandringsled, ansvar och sträcka: Agne Jonsson, Eken vid Skiljevägen – Malmviken,   Stig Emmoth, Malmviken – 

Mormorsgruvan,   Allan o Zander, Mormorsgruvan – Slättfalls Ångar,  Ingemar Larsson, Slättfalls Ängar – Månebo.

                         

Välkommen till en vacker kohage i Torp för tisdags-OL-premiären 4 april hälsar Per-Inge.           

Nytt för i år är att endast ha 3 banor, en Lång på 3,5 – 5 km, en Medel på 2,5 – 4 km och en Kort på1 

– 2,5 km. Långa banan gör man enklast genom en förlängning av Medel-banan.  Endast Korta banan 

behöver ha stor skärm, kodnr och stiftklämma (alt, SportIdent-enhet). 

. 

Den ende som lever på att ”få tiden att gå”.  är urmakare.   Har brandmännen lågskor...?    

- Kasta hit en fisk, ropar kunden i fiskaffären. -Varför då?  - Så jag kan säga till frugan att jag fångat den själv. 

  

- Varför blev boxningsmatchen inställd?  - Jo, boxarna blev osams och vägrade att slåss.


