
 
GRATTIS  MARIE MORLON,  SVENSK MÄSTARINNA I BÅDE MEDEL- OCH LÅNGDISTANS PÅ RIKSMÄSTERSKAPEN 

FÖR  VETERANER I SÄFFLE ÅR 2013 OCH FRANSK MÄSTARINNA I LÅNGDISDANS AV 57 STARTANDE. 

Från rubr.  Marie,  vår utrikeskorrespondent. 

I år gick de Franska Mästerskapen i Medel- 
distans, Långdistans och Budkavle i Bour- gogne 
vid Dijon. Bourgogne är nog mest känt för sitt 
Bourgognevin (Côte de nuits och Côte de 
Beaune). Kanske även staden Dijon med sin 
senap...?  Vi (jag och Jean-François) var där en 
vecka och sprang 5 tävlingar av 8    (3 
medeltävlingar, Franska Mästerskapen 
 i långdistans och Franska mästerskapen i 
budkavle , ej Franska Mästerskapen i 
medeldistans då min klubb gjorde kval-tävlingen 
och jag var med och hjälpte till...) 
Vi gjorde även en guidad tur av Dijon (vår ol-vän 
Christian, som bor där, var vår guide). Sedan 
besökte vi ett kloster i Citeaux strax söder om 
Dijon. Citeaux kloster är  Cisterciensordens 
moderkloster. Det grundades 1098 av Robert av 
Molesmes. (numera finns nästan inget kvar av 
de äldsta delarna). I Sverige är/var  Varnhem, 
Alvastra och Nydala cistercienskloster.  Jag vann 
Franska Mästerskapen i långdistans i klassen 
D45. Vädret hade varit bra hela veckan, men 
denna dag hade vi regn och dimma... i alla fall 
för oss som startade tidigt! Vi var 57 tappra D45 
på den 6,4 km långa banan... 
 

På budkavle -FM sprang jag tillsammans med 
mina klubbkompisar Sylvie och Christine i 
D45/50 klassen. Där fanns det 14 lag och vårt 
lag vann... (vi har nu vunnit tre gånger och 
kommit tvåa en gång...) Några veckor senare var 
jag uppe i Sverige och sprang Veteran-RM. Det 
gick i Säffle i Värmland. Jag hade sällskap av vår 
vän Christian. Hans klubb är väldigt intresserad 
av att komma upp till Sverige och träna och 
tävla så han var och kollade 
Botorp och terrängen där. I fjol var han och jag 
och sprang Veteran-VM och i år sprang vi 
Veteran-RM. Jag sprang bra på båda dagarna ( 
medel på lördagen och långdistans på sönda- 
gen). Vann båda dagarna men det var inte 
så många som var med i D45 klassen (9 st). 
Christian sprang bäst på långdistansen och han 
blev 18 av 53 i H65. Vi hade fint höstväder och 
bra banor i lite "vildskog". Per och Marie 
Eriksson var där och sprang och plockade 
lingon... Nu väntar jag på att tvärsa Frankrike 
och springa Franska Mästerskapen i sprint som 
går den 9-10 november i Agen.  (på andra sidan 
av Frankrike från Strasbourg där vi bor..) 
 
Vi hörs, Hälsningar Marie 
 

 

Miss Tag har ordet:   -   Det enda verkliga misstaget är att inte lära av sina misstag. 
- Ett misstag är en chans att börja om på ett klokare sätt. 

- Två misstag är bara början. 
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OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken   

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.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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Bastubad i Botorp lördagar kl 14 

hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 
Men kontakta Bertil eller Emmoth innan du åker ut,  så du inte blir ensam. 

 

Älgdriwers lördag 16 november är:  Per-Inge,  Enar,  Curt Carlsson,  Anders Enström,  

Per Eriksson,  Bertil Johansson,  Ingemar Larsson,  Niklas Rönnbäck,  Niklas Wik- 

lund,  Ulf Pira (hundklubben),  plus 6 st LOKare. 

Julbord på Villan fredag 6 december bjuder klubben på dom ”driwers” som gått 2 

ggr. Styrelsen ska även utse några eldsjälar till som får njuta av Villans julbord då. 

 

VÄLKOMNA TILL 

Traditionella julfesten i Botorp med skinkmacka,  glögg, kaffe, mm, blir lördag 7 

december kl 13- ca 15  P-I-ano-klinkeri/dragspeleri, slipper ni inte. 

 

När allt är sagt och gjort,  så är det mera sagt än gjort. 
Bättre att unna sej ett rikt liv,  än att dö rik. 

 

Från styrelsemötet må 21 okt 

SISU-kurser i sponsring, skattefrågor, mm, för 

föreningar, anordnas i höst/vinter i Linköping. 

OK Ekens hemsida och mail kommer att 

upphöra. Detta pga att nuvarande webbmaster 

Roger Asph byter internetleverantör 1/1 2014. Vi 

får ta över sysslan själva och tänker satsa på 

IdrottOnline som hemsida. Niclas berättade från 

föreningsträffen med kommunen 25/9.  

Kommunen ska ansöka om pengar till att anställa 2 

yngre projektledare som ska vara samordnare 

mellan föreningar och skolan. 

Samarbetsorganisationer i ansökan räknar vi, 

OK Eken, med Golfklubben, Tennisklubben, 

Innebandyklubben, Pistolskytteföreningen,  ÅFF 

och Bandyklubben. 

Grundplanering av budgeten inför 2014 ska ske 

vid nästa möte må 18/11. 

På Julmarknaden på Torget ordnar Allan 60 –70 

kärvar till försäljning. Anders E förbereder en kort 

OL-bana med SI-system kring torget då.  

Holger och Per-Inge har slutrekat kartområdet 

mellan Äntorp/ Mormorsgruvan/Nären.  

Skolan har visat intresse av att få skolgårdskarta 

Central och skolkarta Allé/Edberga reviderad. 

Kommunen kan våren 2014 tillhandahålla oss det 

senaste på dessa kartområden. Till dess kan vi 

fundera på en ekonomisk överenskommelse. 

Firman FLIT-support, har fixat P-Is 

bredbandsstrul så ”burken” fungerar igen.  Han, 

Fredrik Lindgren, har också flyttat in ett nyare 

kartritningsprogram, OCAD 9, i P-Is nyaste dator. 

Vid Skol-OL 10/10  med Allé aktiverade vi inte 

mindre än ca 250 elever. Till nästa år ska vi även 

försöka att ta hand om Mellanstadiet. 

Ang 43-kavlen, så gick sprintprologen i 

Linköping med ordentlig vinst,  medan inställda 

kavlen i Åtvid givetvis gått med förlust. 

Vi var med på Villaägarnas dag i Sporthallen 

5/10 där vi sålde kartor och hade en liten 

Sportident-OL-bana.  Kommittén för Veteran-

OL i Östergötland, bestående av Rubert Engblom, 

Karl Åkerman och Ingemar Magnusson, har 

skickat redovisning, statistik och program för 2014 

till oss, där OK Eken tilldelats att arrangera 

Veteran-OL torsdag 5 juni 2014. 

Städning av Botorp via Elevhemmet är under 

förhandling.  Till i vår ska vi boka ett par 

målningsdagar i Botorp.   

38 st Naturpass sålda. Vinnare vid dragningen 

21/10 blev Nils-Erik Zander, Emelie Morlon och 

Stig Johansson. Till SOFTs vinstdragning skickas 

från oss: Zander, Rebecka Lindberg,  Marie 

Morlons H65-Kompis Christian Columbet(som 

ska hyra Botorp 2014),  Gunwar Berglund och 

Allan Bengtsson. Antalet sålda naturpass 

minskade i år, förmodligen beroende på avståndet 

till Botorp.  Nästa år satsar vi på ett närområde i 

Åtvid igen, men att vi minst också ska ha ett 15-

tal kontroller i Botorp för enskild träning och till 

OL-klubbar som vill nyttja Botorpsterrängen. 

 

 

Nästa möte må 18/11 kl 17.30 Ljungv 5. OBS, att det då också är kommittéval.

. 
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