
 

    
Från Årsmötet sö 19 febr i Botorp.  Flaggan 

hissad, öppnaspis-brasan tänd, P-I-ano-klink 

som vanligt, smarriga smörgåsrtårtor väntande i 

kylen, mm. Ordf. Niclas Wiklund hälsade 

välkommen till den ganska stora skaran på 

uppåt 20 pers, varav några barn. Mötets 

utlysning godkändes. Niclas valdes till ordf. för 

mötet och Hasse Ax till sekreterare.  Som 

protokolljusterare och rösträknare valdes Bertil 

Johansson. Verksamhets- och Förvaltings-

berättelserna gicks igenom och godkändes. 

Ekonomin gick med minus 6000 kr, vilket inte 

skrämde kassakistan nämnvärt, vi är ”staddiga i 

kassan” som det heter. Bertil J läste revisorernas 

berättelse varefter ansvarsfrihet för styrelsen 

beviljades. Nuvarande medlemsavgifter 

kvarstår, dvs 150 kr/vuxen, 75 kr för ungdom 

t.o.m. 16 år och 350 kr/familj. Verksamhetsplan 

och budget gicks igenom och godkändes. Niclas 

Wiklund valdes som ordförande på 1 år, Anders 

Enström och Per-Inge som ledamöter på 2 år, 

Niklas Rönnbäck och Jan-Erik Lundqvist som 

suppleanter på 1 år, Bertil Johansson som 

revisor på 2 år och Bo andersson som 

revisorsuppleant på 2 år. Vi har inga namn på 3 

ledamöter i valberedningen, utan styrelsen får 

t.v. sköta den uppgiften. Styrelsen utser ombud 

till  distriksmöten och anra möten där vi har rätt 

att representera. Innan Niclas avslutade mötet så 

delade han ut ungdomsserieplaketter till Malva 

och Lovis Österberg. Efter mötet visade Niclas 

upp prover på nya kläder, tävlingströja, 

tävlingsbyor och träningoverall. och att klubben 

kraftigt tänker sponsra det ev köpet. Åsså var 

det äntligen dags för höjdpunkten efter mötet, 

smörgåstårtorna från Stallkiosken. Åsså på dä 

lite kaffe o kaka som avslutning. 

 

  

Hänt i Botorp. Ett stort TACK till rörkrökare Engström som,  efter Wollmars ”lirkningar”,  

sponsrade och monterade dit en ny vattenkran i köket. Den gamla sprutade vatten.  Kan når 

mänske begripe vad som hänt med stolarna? 3 st vingliga/trasiga stolar ställdes åt sidan i höstas.  

Nu hittades inte mindre än 8 st vingliga stolar till…?  Varför..?  Limstrejk..?  Hyresgäster som 

”gungat”..? I alla fall så har P-I tagit hem och lagat, limmat och vid behov, skruvförstärkt, alla 11. 

Luckan över grilltunnan, har någon busing slängt i sjön och sjunkit. Den har nu flutit upp och 

frusit fast i isen och firma Wollmar/Emmorth får agera bärgare 

Välkomna till gemensam löpträning, mm,  i Botorp, söndagar, med start vid 9.30-tiden. Håller 

kylan och isen i sej, så passar det utmärkt med skridskoåkning. Och varför inte grille körv. 

Välkomna till Bastubad i Botorp  på fredagar kl 17,  hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, m.fl. 

Uthyrningar i Botorp;  On 8 mars NattCup kl 17-22.   Lö-Sö 22-23 april Pojkfotbollslag från Linghem.   

On 26 april kl 16-21 LOKs 10-milaträning.                     To 1 juni kl 16-22 Partner Tech OL            

Må 14 aug kl 3-18 SPF Kopparn. 
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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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Konstitueringsmötet 28 mars Ljungv 5 gav följande fördelning av posterna: Ordf Niclas Wiklund, 

kassör Anders Enström, sekreterare Hans Ax, ledamöter Per-Inge Svensson och Erik Österberg, 

suppleanter Niclas Rönnbäck och Jan-Erik Lundqvist, firmatecknare Niclas Wiklund och Anders 

Enström var för sej.

 

Från styrelsemötet 28/3 Ljungv 5: Niclas W 

ordförde och P-I sekreterade mötet.  Deltog 

gjorde också Ax och Enström.  SISU/ÖIF 

inbjuder till möte om bidragsregler, utbildning, 

mm.  Åtv Kommun inbjuder till Östgötaledens 

skötselföreningsmöte den15 mars på Scandic 

Hotel i Ryd, Linköping.. Niclas W bevistade 

Kommunens möte 7 febr ang förenings-

samarbete, mm. Lungt på ekonomifronten. 

Inventarieposten om 1 kr diskuterades, liksom 

värdet av klädförråd och inventarierna i Botorp. 

Arbetskommittén, som slipper jobba med 

älgdreven, har ledskötsel och lite julkärvar som  

 

huvudbry. Allan Bengtsson  ombeas att ge 

styrelsen info om lederna och vilka som jobbar 

med dom och var. På kartfronten mycket nytt. 

Kart-revideringar har påbörjats på hygget vid 

infarten till Botorp och på området vid 

Framhäckla. Fortsatta revideringar i vår på 

Botorps-, Håcklas- Äntorps- och Torp-kartorna.  

Tisdagsträningsprogrammet, med info on 

startplats och karta, ej färdigt. Se preliminär-

program här nedan för våren. Sponsring med 

åtminstone 50 % vid köp av ny tävlingsdress / 

träningsoverall. Hänt i Botorp,  se 1:a-sidan. 

 

 

Nästa  styrelsemöte tisdag 28 mars kl 17.30 Ljungv 5.  

 

Tisdags-OL:               4/4 Per-Inge Torp.   11/4 Niclas W.   18/4 Ax Karstorp.    25/4 Erik Ö.        

               2/5 Arne W.        9/5  Bertil / Stig J.   16/5 Holger.             23/5 Anders E    

               30/6 Rönnbäck.        6/6 Lundqvist    

Tävlingsprogram:     24-26 mars, Nyköpingsnatten, Nyköpingsorienteringen och Måsenstafetten. 

(x/x)=sista anm.dag.   Sö 9 april Bocholm Medel (2/4).    Sö 16 april OK Kolmården Medel  (9/4). 

               Må 17 april OK Kolmården Lång (9/4).  Sö 23 april OK Motala Lång (16/4).

  

Egna arrangemang:  Onsdag kväll 8 mars  NattCup vid S:a Botorp.        

                Onsdag 24 maj Världsrekordsorienterigsdagen OK Eken/Centralskolan 

                Söndag 4 juni Steffekavlen vid Sockertoppen / Hallaholmsområdet. 

Banan ”Ljungvägsskubbets” 19 kontroller hänger kvar t.v.  Kartor finns hos 3,14 Ljungvägen 5. 

Lämpligt för nybörjare och ungdomar att prova på.  Risken att gå vilse är ju minimal. Området 

sträcker sej från Kisavägen och upp till Centralskolan. 

Skidloppet i SYA sö 12 febr.  ÅIF-resultat:  H21 40 km, 117 fullföljande: 25 Jimmy Rosander 2.17.07.      

86 Peter Isaksson 2.41.54. 99 Tony Andreasson 2.48.09.  103 Ulrik Andersson 2.49.50.                                        

H21 Motion 40 km, 105 fullföljande: 8 Oskar Jakobsson 2.35.45.  66 Arne Mårtensson 3.13.19.                         

Damer Motion 40 km, 29 fullföljande:  4 Karin Gunnar 2.59.12. 

Vasaloppet sö 26 febr: Öppet spår 90 km.  935:a (10500 anmälda), Karin Gunnar ÅIF (OK Eken) 

med tiden  6.44.15. 
 

-_Är det ni som tillverkar Magnecyl? -Ja, det stämmer. -Då skulle jag vilja tala med värkstillamde direktören  
 
- Vad heter du då min lille vän? -Hans, precis som kungen.. -Men kungen heter väl inte Hans? -Jodå, Hans Majestät. 

 


