
   

Tävlingsresultat: Klass/namn/plac/(av)/diff.
Tjust dag 1: H50 Rönnbäck 4 (24) +3.  H65 Jan-Erik Lundqvist 8 (32) +12.  D18 Karolina 
Rönnbäck 10 (10).  H80 Arne Wallberg 11 (20) +19.  H80 Per-Inge 12 (20) +19.  
H80 Holger 16 (20).  H50 Anders Enström 22 (24).  
Tjust dag 2: H50 Rönnbäck 3 (21) +4.  H80 Arne W 6 (21) +15.  Gunnel C Söderbäck 7 (10)
D18 Karolina 10 (12).  U1 Signe Tillmar 11 (22) +11.  H55 J-E L 12 (33)+9.  H80 HP 15 (21)
Ö7 Andreas Tillmar 18 (63) +10. H80 P-I 18 (21). P-I låg 5:a innan missen på över 20 min vid näst sista,
NÖ höjdfoten.  Ofattbart att missa på en så kort sträcka , men kontrollen var välgömd. Skyller på att mörk skugga där den
var, är nästan helsvart för mina ögon.  Efteråt berättade Lars-Erik Spaak (som, liksom jag, också ifrågasatte höjden) för mej,
att just den kontrollen var ifrågasatt av arrangören och att dom ångrade att den hade använts (dä va nog för o tröste ma). 
O-ringen Etapp 1:  D50 Marie Morlon 3 (144)+0:45.   Etappstart-Svår 3.5 km Andreas Tillmar15 (197)+7.         
D75 Gunnel C Söderbäck 19 (22).   H80 Holger 31, Arne W 41, P-I 42 (54).  Etappstart-U1 Signe Tillmar 49 (73). 
Etappstart-Inskolning Ester Tillmar 50 (84).              H15 Hugo Persson 17 (208) +6.
O-ringen Etapp 2:  D50 Marie 6 (146)+2.  Etappstart-Svår 5.1 Niklas Rönnbäck 8 (190)+4.  D75 Gunnel 21 (22). 
H80 Holger 29, Arne 30, P-I 40 (54).  Etappstart-Medelsvår 6.0 Anders Ensrtöm 31 (51).  
Etappstart-Medelsvår 2.5 Malva Östarberg 33 (104).  Etappstart-Svår 5.1 Erik Österberg 49 (190).  
Etappstart-Svår 3.5 Karolina Rönnbäck 80 (223).  Etappstart-U1 Elvira Östarberg 95 (96).   
Etappstart-Medelsvår 4.0 Carolina Lind 152 (180).     H15 Hugo 5 (208) +2:31.
Från OK Ekens utrikeskorrespondent.
Hej alla klubbkompisar, här kommer en lite hälsning från den franska klubbkompisen. Tiden har runnit iväg snabbt detta år, då Jeff har blivit
pensionär. (59 år). Vi har kunnat springa nästan varje helg hela våren tycker jag. Franska mästerskap finns det ett par stycken ( medel, lång,
budkavle och klubb-budkavle. Och det gäller i alla klasser inte bara ungdomar och eliten. ( de klasserna är nog minst…) I alla fall har vi
sprungit i olika delar av Frankrike och testat nya terränger i sol eller i snö. Så kom helt plötså kort sträckasligt sommaren  och vi sprang
Belgiska 3 -dagars i Pingst. Den gick i ett militärområde och det var gott om grönområden och vilt… Vi passade på att hälsa på Jeffs mamma
som inte bor så långt ifrån den Belgiska gränsen. I början av juli åkte vi med bil upp genom Tyskland, Polen, Litauen till Lettland där Veteran
VM (WMOC) gick i Riga.  När vi kom till Litauen fick vi reda på att JF mamma var dålig. Först tänkte vi att han måste snabbt åka tillbaka men
vi kom överens om att ifall det blev jätteallvarligt skulle han flyga ner från Riga. Vi kom fram till Riga och hämtade upp vår tältkompis Laila
Höglund från Marie-Louise Perssons klubb Herkules. Hon hade inte fått sin väska på sin mellanlandning..så hon fick köpa liggunderlag och
sovsäck till natten. (nästa dag kom väskan). Under tiden hade jag tappat bort mina nummerlappar.. Vi var och kollade i affären där vi köpt
Lailas utrustning... men till sist hittade vi dom hos arrangörena. Någon hade hittat dom och lämnat in dom… Sen var vi på träningen inför
sprinten... Det blåste och det var skurar. När vi kom tillbaka till tältet blåste tältet sönder... Snabbt fick vi fråga campingägaren om han hade
någon lösning. ( han pratade inte engelska eller franska...) Han hade en liten stuga med 2 sängar som vi kunde hyra… Så där sov vi i 2
nätter. Under tiden sprang vi kvalet och finalen i Sprint-VM. Finalen gick inne i gamla delen av Riga. Jag och Laila vann våra heat. Och på
finalen vann Laila i D55 av 81  och jag kom tvåa av 64 i D50. Jeff kom 43/80 i B-finalen. Rebecka fd Österberg kom 6/35 i D40. Tyvärr var en
dörr till en innergård stängd... och på kartan var den öppen... (man kunde springa in på flera andra ställen) så de strök 17 av 24 klasser... Så
det blev inga medaljer…  Sen fick vi byta boende. Vi hittade ett rum med kök i östra delen av Riga. Vilodag och träning. Sen kom kval till
skogstävlingarna.  Jag ,  Rebecka  och Laila  vann  våra  heat  (  Rebecka  slog  en  duktig  ryska  som  heter  Galina  Vinogradova  som  säkert
fortfarande springer riktiga VM...) På medeldistansens final gick jag ut sist. Och det började lite att regna. Det är svårt med glasögon och
regn så jag tappade koncentrationen. Blev 6 av 64 och ! Min 01 sek från bronset. Rebecka blev 9/38, Laila vann och Jeff 33/80 i B-finalen. 
Sen var det vilodag/träning. Och vi flyttade tillbaka till campingen där vi fick ett rum och kunde laga mat. Långdistansfinalen gick vid havet.
Man sprang till start på stranden. Äntligen sol och fint väder. Jag gick ut som nummer6 ( de 10 bästa får extra nummerlappar och vi startar i
slutet 10-9-8-7 etc). Jag sprang nästan bra mellan tallarna och backarna och kom till slut trea! (på podiumet stod jag med Rebeckas man som
också kom trea fast i H50). Laila kom tvåa (av 84)efter en stor miss och Rebecka kom också tvåa efter Galina Vinogradova. Jeff höll sej i B-
finalen och blev 36/78. Jeffs mamma mådde inte bättre och vi tog färjan till Sverige dagen efter och sen kunde han ta bilen från Sverige och
åka ner till  henne. Jag stannade kvar för att  vara med fransmännen som hyrt Botorp och sen springa O-ringen. Nu 11 dagar senare är
Jeffsmamma ibland vaken och så. Med en aggressiv cancer vet man inte så mycket. Bara att det snart tar slut.   Så passa på att leva i nuet. Det
blev ett konstigt WMOC med många saker som hände . Det sista var för en fd klubbkamrat från Metz. Han bröt stortån på sista träningen.

och med det missade han Långfinalen med även O-ringen ( där han skulle bo hos oss. Ännu 3 andra fransmän skulle bo hos oss. Men en av
dem (morfarn) fick cancer och kunde inte heller komma till O-ringen.... men hans nummerlapp såldes till...Rebecka  (ibland är världen liten)  
.. Kram på er alla från Marie och Jeff Morlon
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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 12406.

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj.
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O-ringen Etapp 3: D50 Marie  11 (144)+5.   H80  P-I 19,  Arne W 39,  Holger 46 (54).     H15 Hugo 23 (208)+6.
Etappstart-Medelsvår 2,5  Malva Österberg 29 (109).  Etappstart-Inskol Olle Sandén 39, Ester Tillmar 43 (99).
Etappstart-U1 Signe Tillmar 42, Elvira Österberg 69 (89).  Etappstart-Medelsvår 4.0 Caroline Lind 54, Anders
Sundén 66 (164).  Etappstart-Svår 5.0 Erik Ö 110 (187).  Etappstart-Svår 3.5 Andreas Tillmar 134 (236).
O-ringen Etapp 4:  D50 Marie 14 (138)+5.  H80 Arne W 24, Holger 25, P-I 27 (53).   H15 Hugo 5  (203)+1. 
Etappstart-Svår 3.5 Malin Persson 50 (296).  Etappstart-Medelsvår 5.0 Anders Enström 46 (100).
O-ringen Etapp 5:  D50 Marie 26 (142)+11.  H80 P-I 23, Arne 29, Holger 34 (50).      H15 Hugo 6 (203)+2.
Etappstart-Medelsvår 6.0 Enström 30(108). 
O-ringen Totalt: D50 Marie 9 (142). H80 Per-Inge 23, Arne W 27, Holger 29 (av 46). H15 Hugo 6 (203)+16.
Östgötaresultat i H80:  Dä ä bare o glane på oaa här ovan. Vi var dom enda som fullföljde i H80. Lag-DM-1:a?

Tisdagsbanläggare  i höst: Välkomna till höstens första tisdags-OL 6 aug  på Torpgårdskartan med P-I som
banläggare. Plats vid Örnkurvan, gamla Linköpingsvägen. Passa på att ta ett dopp i Örn före eller efter racet. 
13/8 Nicklas W. 20/8 Erik.  27/8 Ax.  3/9 Andreas Tillmar. Tillmar har planer på att lägga sin träning i Grebo
kring motionsspåret. Det ger P-I en kick att hinna revidera Grebokartan i det området.  10/9 Bertil/Stig.  
17/9 Holger/Arne.  24/9 J-E L. 

 Tävlingar:    To 8/8 Stjärnorp.   On 14/8 Ungdomsserie Boxholm/Mjölby.   Sö 18/8 Tjällmo.   Lö -Sö 24-25/8 
Söderköping.  Sö 1/9 LOK DM Lång.   Lö 7/9 OK Motala DM Medel.  Sö 8/9 OK Motala DM Stafett.              
Lö 28/9 Ekorren Cup 

Botorpsbokningar:    Fr-Sö 2-4 aug Åtvidsfamilj (medlemmar). Må 12 aug. kl 13-17, SPF 
Kopparn.  To-Sö 15-18 aug ungdomskurs Rebecka.  Lö-Sö 5-6 okt jaktlag.  To-Lö 17-19 okt 
jaktlag.  Lö-Sö 2-3 nov jaktlag.  On 13 nov stopp  (ev..??) för avloppet.  On-Lö 20-23 nov 
jaktlag (prel).  Lö-Sö 7-8-dec jaktlag (prel).  Lö-Sö 4-5 jan jaktlag (prel).

Bastubad i Botorp som vanligt fredagar vid 17-tiden. Dock ej 2 aug.

Natt-DM vid FramHåckla fr 30 aug. Vi vädjar om hjälp med arrangemanget. 
Har du tillfälle att hjälpa till, så hör av dej till, i första hand till Anders Enström, 
eller till Niclas Wiklund, Hans Ax eller Niclas Rönnbäck. Går bra till mej, P-I, 
också. Stämmer av t.v. via mail och uppdatering på On Drive och bestämmer tid
och plats för tävlings/styrelsemöte. Medaljer till prisutdelningen får vi via ÖOF. 
Dom 3 första i ungdoms- junior- och senior-klassen får medalj. I äldre klasser 
får endast segraren medalj.

En norrman kom till jobbet med två olikfärgade strumpor. En kamrat uppmäärksammade 
honom på det.  -Ja, det konstiga är att jag har två precis likadana hemma.

Vad är en groda utan ben?  -Hopplös.

Blondinen var på ett museum och kollade tavlor.
Blondinen:  - Men usch vilken gräsligt ful tavla.
Gäästen: - Ursäkta,, men det är en spegel.


