
 
 

Från Eken-Nytts utrikeskorrespondent 
Nattorientering i Frankrike. 

 Det har varit väldigt populärt i Frankrike i år med 
natt-orienteringar. "Min" klubb har varit med på 7-

8 stycken.  Det finns mer och mer oriente- 
ringshelger med en medeldistans på lördags- 

eftermiddagen, en natt-orientering (sprint-medel i 
en park / bebyggt område) och en medeldistans 

eller långdistans på söndagen. Efter Bretagne ( i 

mars) och Disney ( i sept) blev det Franska 
Nattmästerskapen i Bretagne (i okt) +2 natt- 

tävlingar i Tyskland ( i Saarland som ligger 1 h 
ifrån Metz) sen en nattsprint i Guebwiller(Alsace) 

( Det var Franska Mästerskapen i Mountainbikes 

OL på lördagseftermiddagen och på 

söndagsmorgonen så man åkte inte bara för en 
natt-sprint... )  Sen i december fanns det en natt-

ol i Nancy och OL-säsongen avslutades med 
Lorraine-mästerskapen (i natt) straxt  norr om 

Metz i en liten skog. Herrbanan (H16+) var 7,5 km 
och dam- banan (D16+) var 5,5 km. Det var bara 

ett åttiotal som var med och sprang en av de 4 

olika banorna).  I Sverige är man van att springa 
Nattorientering men i Frankrike har det inte varit 

så populärt. Den första natt-orientering sprang jag 
i Reims för ca 5 år sedan. Sedan dess har jag 

sprungit ca 2 natt-tävlingar per år.  

Kanske är det dags att köpa en natt-lampa?
  

Jag önskar er alla ett Gott Nytt (sportigt) År 2013 
hälsningar Marie 

 

Åtvidaberg fyller 600 år 2013 

OK Eken, och alla andra idrottsföreningar i 

Åtvid,  är inbjudna att planera idrottsåret 2013. 

Det ska ske på ett möte måndagen 21 januari 

kl 18 i kommunalfullmäktigesalen i gamla 

kommunhuset. Vi har diskuterat att arrangera 

en stadsorientering vid/omkring torget på vår 

nya karta Centrumkartan. Tipsa oss om andra 

förslag.  PS. Själva fyller vi 55 år 2013

Kaliumpermanganat, va kan de va för nå´tt?  

Jo, i damduschen i Botorp finns den kom- 

plicerade utrustningen för vattenrening. 

Preparatet är en ingrediens i den lilla blå 

behållaren. Den stora blå tunnan är avsedd för 

backspolning / rengöring. Och den vita tjocka 

tunnan innehåller salttabletter. Instruktion om 

vattenrening och filterbyten har Hasse Ax 

fixat.  Hasse får nog sköta det här t.v., men 

han måste förstås lära upp några vikarier

. 

Avtal mellan OK Eken och Åtv.Kommun för 2013 har tecknats om underhåll av del av Östgötaleden 

och del av kanotledens barmarksdel. Vårt ansvar för Östgötaleden omfattar sträckningen Månebo – 

Templet – Villan – anslutning till golfbanan samt Gruvpromenaden vid Mormorsgruvan. 

 
Botorp uthyrt till jaktlaget från Motala to – lö 17 – 19 jan. Prel. till dom också fr – lö 11 – 12 jan. 

Vi ska inte fortsätta att hyra ut till Linköpings Universitet. Utan bara hyra ut till vår kärnverksamhet, dvs OL-

klubbar, Åtv. skolor, klubbmedlemmar (halva priset, så vv boka mera), samt till föreningar/sällskap med 

Åtvidsanknytning efter ö.k. och till Motalajaktlaget (som jagar på Baronimark). 

 
Bilförar´nskulle ut i den intensiva trafiken. Passageraren, som tyvärr stammade, fick hjälpa till. Första svårigheten: 

Passageraren:  Kla..kla..klart. Och förar´n kunde sätta full fart genom vägkorsningen. Lika dant vid nästa svåra kors: 

Kla..kla.. kla..klart o full fart igenom. Tredje, ännu svårare korsning, så  hördes igen: Kla…kla…kla.. Gasen i botten och 

..KRASCH..PANG.. BOOM..en jättebilkrock.  Men för f—n, du sa de va klart..?.. Nää..nä..de sa ja in..inte utan ja 

sku..skulle säja:  Kla..kla..klarer du de..de här så.. så ä du inte då..dålig. 

 

 
 

 

 

 

EKEN-NYTT 

Jan 2013 

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. 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken 

Gatuadress: Storsättersvägen15.  59751  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/   Klubbens lösenord zbv223. 
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Utdrag avHyreskontraktet för S:a Botorp från 1984. 

Upplåtelsen omfattar:  Bostadshuset,  5 rum o kök, vedbod/garage,  spannmålsmagasinet och 

smedjebyggnaden(bastun). Logdelen i lagårn får nyttjas så länge Baroniet ej är i behov avden. 

Bashyran från 1984 var 900 kr och hyresreglering efter ett (svårflirtat) indexett år i taget. 

Underhåll ombesörjes avoss (OK Eken) såväl ut- som invändigt om ej annat skriftligen över- 

enskommits. Vatten- och värmeledningar vårdas så skada ej uppstår pga frysning eller ovarsam 

behandling. Skador här står vi (OK Eken) för. 

Anläggningsarbetengällande tillbyggnader, vattentäkt eller avlopp får utföras efter skriftlig 

överenskommelse. Kostnader står vi för. 

Avgifter för el, sotning, sophämtning etcerläggs av oss. 

Tillfartsväg håller Baroniet i sådant skick som krävs för skogsbruket. 

Hund skall hållas kopplad och katt under ständig tillsyn. 
Övrigt: Vill du fiska i Övre Virken så får du köpa fiskekort avÅtv. Sportfiske  0120-24970,   0701-303117 

 

 

 

Nästa styrelsemöte torsdag 10 januari kl 17.30 Ljungv 5 

Dags för budgetförslag från kommittéerna 
 

 

Vart tog cykeln vägen ?? 

Det var vintern på 80-talet.  Jag (P-I)  kom cyklande i hög fart ner mot cykelstället vid Facit. Plötsligt försvann cykeln 

under mej i halkan. Tro´t eller ej, i nästa halvsekund, utan att ramla,  stod jag på fötter på isfläcken och med ryggen i 

cykelns färdriktning.  10 meter längre ner fanns en snövall, men ingen cykel..??.. Klev upp på snövallen och kollade 

bakom/nerom den , …men där fanns ingen cykel..??..??..Det var och nypa sej i armen och fundera om man drömde. 

Kollade bakom snövallen ännu noggrannare, och visst,  en liten pinne stack upp  ur (puder-)snön  5 – 6 meter ner,  och 

det visade sej vara från cykelstyret och mystiken klarnade. Att cykeln hamnade  så långt ner berodde på hög fart och att 

före snövallen var ett isgupp som gjorde att cykeln studsade över snövallen. Dä finns förklaring på det mesta. 

 
Coco Chanel: Jag dricker champagne endast vid två tillfällen:  När jag är kär och när jag inte är det. 

 
Medlemskap 2013 

 

Nu är det dags att förnya medlemskapet i klubben. 
 

Alla medlemmar kommer även i år att vara registrerade i registret på vår hemsida på idrottonline. 

”http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/” DU måste hjälpa till att hålla uppgifterna aktuella genom att logga in 

med ditt online IID eller kontakta Anders Enström via tel 070-2892899 (anders.enstrom@hotmail.com). 

Kontrollera att Namn, adress, personnummer, telefon och mailadress är rätt. 

För medlemsavgiften får du inte bara detta medlemsblad utan du får tisdags träningar i fin Åtvids-miljö, tillgång till 

klubbstugan S Botorp och alla aktiviteter som anordnas av kommittéer och medlemmar samt möjligheten att delta i 

tävlingar via anmälan i Eventor eller direktanmälan på plats. 

Även i år tar klubben hand om fakturerade startavgifter för dom som startat övriga avgifter läggs på medlemsavgiften. 
 

Genom ditt engagemang i klubben kan du hjälpa Åtvidabergarna att upptäcka vilken fantastisk motionsform 

orienteringen är. 

 
I år börjar ett nytt avtal med Folksam att gälla för tävlingsaktiva medlemmar. 

den ger ett försäkringsskydd  under tävling, organiserad träning och under resor till och från dessa aktiviteter. 

SOFT hämtar i fortsättningen deltagar uppgifter från anmälningar via eventor och medlemsregistret på idrottonline. 

 

 

Åsså ska ni ha en 
god fortsättning på nya året.  


