
 

 
 
 

Från styrelsemötet må 23 sept. 

Att få Eken-Nytt via mail har vi återigen 

fått medlemsförfrågan om.  Anders E ska 

göra ett försök med utskick.  Han ska 

också upplysa om hur man ändrar sina 

kontaktuppgifter på Idrott Online.  

Kommunen tillsammans med SISU 

inbjuder till en föreningsträff 25/9. 

Uppföljning av 43-kavlen ska bli av 9 

eller 10/10 på LOKgården för att stämma 

av kostnader mm. Bertil J har varit 

hjälpledare vid en skolorientering i 

Vidingsjö med ÅK4 från Slaka/Skeda 

skola. Vandaliseringen av infotavla/pilar 

vid templet har fortsatt, men nu har 

Kommunen hjälpt oss med att ”cementera” 

fast stöden. På kanotlederna är det bara 

märkning mellan Borken och Yxningen 

kvar att göra. Allan jagar drevfolk till 

Baroniets jakter från bl.a. Denseln och 

dessutom försöker vi få några ”driwers” 

från Åtv. Hundklubb.  Per Karlborg från 

LOK har fått kartor S:a Botorp, Härsjö och 

Björsäter för att bl.a. användas till en 

elitsatsning av orienterare på Linköpings 

Universitet.  Per-Inge ska kontakta 

Skola/Kommun för att ta reda på behovet 

av uppdaterade skolgårds-/skolkartor vid 

Central och Alléskolan. Vi är besvikna 

ang. annonseringen av våra 

tisdagsträningar i Corren under  ”I dag”, 

endast var 3:e tisdag var annonsen med.  

Nästa år ska vi både maila och lämna 

skriftligt till Corren  och se om det hjälper.  

Torsdag 10/10 ska vi hålla i Skol-OL med 

Alléskolan vid Kanonvallen.   Här måste 

vi låna extra SI-pinnar från ÖOF då vi 

ännu ej har tillräckligt många, men 

nyinköp är på G. Utsättning av 

kontrollerna till Skol-OL-et är tänkt onsdag 

kväll och bygge av TC torsdag morgon.  

Allan ska fråga de företag som sponsrade 

43-kavle-kartans baksida om dom istället 

kan sponsra vår ungdomsverksamhet,  

Steffekavlen, nya SI-pinnar mm. Bertil J 

ska boka städning i Botorp via 

elevhemmet.  Ska omfatta städning och 

fönsterputsning av 2 våningar.  Beslöts att 

premiera älgdrevsfolk.  Dom som gått 2 

drev kommer att bjudas på julbord på 

Villan. Övriga välkomna att delta till egen 

kostnad.  Den traditionella skinkfesten i 

Botorp kommer att anordnas i december. 

Nästa möte må 21/10 kl 17,30 Ljungv 5. 

 

Niclas Wiklund och Anders Enström deltog i den förenings träff  25/9 som Kommunen och SISU hade 

ordnat.  Diskuterade fortsatt samarbete, Föreningsgala, aktivitetsdagar utbildningar mm. 

 

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. 

 

Fråga:  Hur många är det som jobbar på SAAB i Linköping?    Svar:  Hälften.  

EKEN-NYTT 

     Okt  2013 

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. 

mailto:ok-eken@swipnet.se
http://home.swipnet.se/ok-eken
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com


Älgdrev.    Bekymren att värva ”driwers” ökar. Vilket innebär att våra inkomster minskar. I år ska vi 

endast gå 2 st lördagsdrev, hjort 5/10 och älg 16/11.  Dessutom 2 st vardagsdrev, må14/10 och to 17/10.  

De flesta gångbara OK Ekare är + 70 och gångbarigheten avtar, så slutet på (..??..) närmar sej. Vid 

hjortjakten i trakterna av Mälingsbo, Slättfall och Spånskogen lö 5/10 går Per-Inge, NiclasW, Ingemar L, 

Holger P, Nils-Erik Z, Erik Österberg plus några Björkforsare / Denslare. 

Må 14/10 går Berti J, Torgny J, Ingemar L,Thomas Winberg,plus några Roxare / LOKare. 

To 17/10 går Bertil J, Torgny J, Ulf Johansson, Ingemar L, Enar W plus några ?-tecken. 

 

Möbel-KM i orientering avgjordes för 41:a gången to 19 sept. och med 12 startande. Äldste deltagaren 

var 79-årige ”oldmaistro” Sven-Olof  Haraldsson. Först i mål, och dvs Segrare blev Nils-Erik Wetterhall. 

Han hade dessutom bästa löptiden. Erövrade det ständigt vandrande vandringspriset ”Spiken”.   

Startordningen är osedvanlig seedning så att inte den vanliga ”vinstmaffian” jämt vinner.  Tvillingarna 

Leif och Kent Pettersson kan ju ”skene som garninge” i skogen och var i år förpassade till sen start, och 

efter missar, sent i mål. Dom är fenomenala på att fixa priser till alla. Även till dom 4 ”ladys ovan there”, 

som fick nykokta kräftor. Möbel-KM-et avslutas  med ärtsoppebankett och allsång i Pelles o Gun-Britts 

(ärtsoppekokerinnaoäppelkakatekaffetbakerinna mm) källare. 

 

Frispark i fotboll. Jo, när två spelare bordust tacklat varandra och med frispark som följd, så är det alltid 

(nästan), att den som vänder upp handflatorna är den skyldige, vilket underlättar för domaren. 

 

Sjuk sjukjournal: Halsen, som patienten hade besvär med i höstas, är nu helt borta. 

         Mår alldeles utmärkt, har sökt läkare flera gånger för det. 

 
Detta Eken-Nytt är lite försenat pga att ”oeddaktörns burk” haft bredbandssjuka sista tiden, så mail, internet, mm inte alls 

fungerat som det ska. Felet ska åtgärdas under innevarande vecka, så dä kommer o bli ett ”bredare” bredband.  

 

http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/ är adressen till RFs-sida där vi har medlemsuppgifter 

samlade,  

Det vore bra om så många som möjligt öppnar idrottonline sidan och loggar in via hänglåset i övre högra 

hörnet för att kunna uppdatera sina personliga uppgifter i registret. 

De uppgifterna är kopplade till medlemsavgifter, medlems utskick, tävlingsanmälan via 

http://eventor.orientering.se/  och uppgifter för div bidrag. 

om du vill du ha hjälp med att ändra uppgifter eller få nya inloggningsuppgifter så skicka ett mail till 

anders.enstrom@hotmail.com eller följ hjälpupplysningarna på sidan. 
 
 
 
 

Resultat tränings-OL 

2013-09-03  vid S:a Botorp.  Naturpasskontr. 

Banl: Bertil Johansson 
Bana B  4340 m 

1    Hans Ax  64,40 

2    Anders Enström  69,00 
3    Per-Inge  70,50 

4    Bertil J  76,00 

Bana C   3460 m 

1    Stig Johansson  72,00 

 

2013-09-10  vid S:a Botorp.  Naturpasskontr. 
Bana A  5570 m 

1    Jan-Erik Lundqvist 70,00 

 
2013-09-19 vid ”Sketeka”. 

Bana A  4000 m 

Banl: Sten Johansson / Nils-Erik Zander 
1    Anders Enström  43,00 

2    Thomas Winberg 57,00 

3    Lars Bogren  66,00 

4    Hugo Persson                              deltag 

Tävlingar 

Lö  12/10 25-manna  Väsby 
Sö  13/10 OK Motala Medel Älgfritt 

Sö  3/11 Novembersprinten Mjölby 

 

Egna Arrangemang 

To 10/10 Skol-OL i Humpa 

Naturpasskontroller vid S:a Botorp kommer 

att plockas in i början av oktober. 

 

Botorps-uthyrningar 

Ti-on  8-9/10      Jaktlag Motala 

To-fr-lö 17-18-19/10  Jaktlag Motala 

Skryt-OL-le: 
- Innan jag skaffade glasögon, så 
kunde jag inte avgöra om jag sprang 
om, eller mötte dom som ”va” på 
elljusspåret, när jag höll på med min 
snabbhetsträning.  
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