
 

     

TRADITIONELLA JULFESTEN i BOTORP 

inställd i år, gissa varför. 

 
Debut för digitalt OK Eken-möte hölls 10:e november. Med på mötet var  

Erik Ö (protokollförare), Niklas W, Niklas R, Enström, Tillmar och Karolina. 

Med tanke på Coronaläget så blir det nog digitalmöten närmaste tiden. Dock måste vi kolla 

våra stadgar så vi inte bryter mot några regler där. Kanske ha kvartalsvis möte med riktigt 

protokoll och däremellan möten/digitalmöten efter behov. 

Deltagarantalet har ökat på våra träningar, främst ungdomar. Intresset för Kontrolljakten 

har varit stort. Nu är frågan hur vi ska locka deltagande ”ickemedlemmar” att bli medlemmar.  

Som alternativ att ersätta kontrolljakten, siktar vi på att ha en annons i tidningen 

Åtvidabergsplatsen där vi informerar om var våra träningar är och hur man får tag på kartor.  
Och att områden väljs som är så aktuella som möjligt. Erik ska se till att bara sådana kartor 

som banläggarna kan använda ska finnas i rätta ”one drive”-kart-förrådet. 

Ledskötseln ansvarar Niclas W och Ax för, och kallar på hjälp om så behövs. 

Rönnbäck kan tänka sej att åta sej kontakten med Baroniet.  Bl.a. tillgång till våra träningar 

innanför bommar. 

Sprintkarta till DM 2023 planeras.  Thomas kontaktad om tänkt område och prisindikation. 

Kopparvallsområdet föreslås. Intressant vore också kulturområdet runt biblioteket. 

Det har varit svårt med ungdomsverksamhet, likt de läger vi haft tidigare i år, men hoppas 

på en vår som möjliggör mer sådant. Men på söndagarna kl 9:30 springer vi tillsammans i 

Botorp. Ungdomar som vuxna, alla välkomna. 

OK Eken-logotype för nya nya dräkter med Noname-kläder fixar Erik åt Niklas R. 

Eken-Nytt har sett ut på sitt enkla sätt (p-i-svenssoniserat, egen p-i-kommentar) i 20 års tid 

och behöver förnyas. Kanske lite mera färg och utveckling av innehållet. P-I positiv till att 

någon yngre tar över, hjälper gärna till med kart- stug-vits-info, mm. 

Nästa möte Digitalt tisdag 8:e dec kl 19:00. 

 
Kartinfo. Lämpligaste kartområden som platsar i ett aktuellt kartarkiv i one drive är Spångskogen, 

området mellan Botorp och Hårsbonäs, Hallaholm/Eksätter, norr/väster Lilla Bjän i Humpa, 

Håcklakartan och Torpgårdskartan. Även P-I:s tätortskarta Åtvidaberg kan nyttjas. I Spångskogen 

pågår flera hyggen, ett norr Swärdsbro och ett i norr vid Glasgård. Norr Äntorp finns nya hyggen på 

båda sidor om gamla järnvägsbanken, men ingen högprioritering att reka dom. Då brådskar förr rek av 

områdena vid Bertilsbo/Rashem på Humpakartan och rek av Spångskogehyggena. 

Kontrollerna till banan i Eksätter och kortbanan vid S:a Botorp plockas in inom kort i december. 

Ev. kommer ”nå´nn” att fixa en jul/nyårsbana. Kommer då att finnas på vår Face-book-sida. 
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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.  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.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 0730579023 / 0761482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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S:a Botorpsinfo. Det blir ingen julfest i år pga anledning.  

Däremot har 4 råttor haft sina sista fester där. Emmoth har matat dom med fina julostar. En av råttorna 

hade åkt på en propp i proppskåpet och sa till genom att lukta pyton. 

Ungdoms- och vuxenträning söndagar kl 9:30.  

Bastubad vid 17-tiden på fredagar. 

Inga uthyrningar att rapportera. 

 

Eken-Nytt. Ny ”oeddaktör” efterfrågas. P-I, med ålderns rätt, tycker att c:a 20 års skrivande räcker. 

Dä har blitt c:a 240 ekennyttare dä.   

 

 

Ett digitalt möte är enkelt, om man vet hur det går till, men svårt, om man inte vet hur det går till. 

 

Till sist en fråga som rör rör, och hur ett rör definieras, många har frågat, här är svaret: 

1. Ett rör skall vara tillverkat av ett långt hål, omgivet av t.ex. aluminium och centrerat omkring 

kärnan av hålet. 

2. Hela röret måste bestå av ett hål i hela dess längd. Hålet ska dessutom vara lika långt som röret. 

3. Inre diametern av röret får inte vara större än yttre diametern eftersom hålet då hamnar på utsidan av 

röret. 

 

 

 
...åsså va de nå´tt en inte fick glömme ihåg i dec.-nummart...jo, de va o önske.. 

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 

..o  till oss gamle, ett Grått Nytt Hår. 
 

 

 

 

 

 


