
Tyvärr har inga förhandlingar med Baroniet om S.a Botorps framtid kommit till stånd ännu.

Naturpasset. Kontrollerna är nu inplockade. Bara 13 startkort har återlämnats. Uppåt ett 40-tal Naturpass sålda. 
Kolla så du inte glömt lämna in ditt startkort. Vinstdragning vid Julfesten i Botorp i december.

Kontrollplockning i Villahagen. Per-Inge hade här tisdags-OL i aug. i regn, varför bara några få sprang då. 
Därför hänger jag ut typ naturpasskontroller till en bana på 3,9 km med 16 kontroller som ni kan träna på.  Blir 
det för mycket snö plockas kontrollerna in. Ska försöka se till att kartan kan hämtas på nätet. Annars hos mej.

Förinfo om att Julfesten i Botorp är du välkommen till lördag15 dec kl 12.00. Bl.a. vänter köttbulla o 
prinskörva på da där då, o presentkort te NaturPass-vinnera mä. Föranmälan till Pelle o G-B senast to 13 dec.

Uthyrningar i Botorp:     I nov: 15-17:e, 18-20:e,  21-25:e jaktlag, danskt.  I jan 2019: 10-12:e, jaktlag.

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden. 

Tävlingsresultat:  Klass / Namn / Plac / (Av) / Diff.
14/10 OK Motala: H55 Lars Bohlin 8 (18) +6.  D18 Karolina Rönnbäck 9 (10) +18.

Orienteringsdag med ALLE`.  Torsdagen 11 okt. hade Anders Enström ordnat proffsig orientering
för Årskurs 8 och 9. Stämpling med Sport-Ident. Start/Mål vid Kanonvallen, där Anders hade hjälp av
Elisabeth Österberg och Mjölby-Lennart Larsson. Per-Inge hjälpte till med utsättning och inplock av
kontrollerna. Nå´nn som hette Hugo hade överlägset bästa tiden. Kuriosa att vid en kontrollsten fanns
3 olika kontroller, våran normalskärm, en 15-cms skolskärm och en liten 5-cms miniskolskärm.

OK Ekens ungdomar visar entusiasm.
Efter många år utan ungdomslag i Ekorre cup var det i år dags för OK Eken att delta med ett lag igen.
De som deltog var 1. Melker, 2. Signe och Elvira, 3. Lovis och Tyra, 4. Malva. Tyvärr saknade vi en
person till sista sträckan, men det var roligt att bara få delta i en stafett. För flera av tjejerna var det
första gången som de var med i en stafett. Det var roligt att tävla som ett lag och att man fick springa
tillsammans på samma sträcka. Att få riva loss de fastnitade kartorna vid växling var en ny erfarenhet
för de som inte hade sprungit stafett förut. Ekorren var förstås på plats vid uppvärmning, start och
prisutdelning. Det blev många kramar och ”give me five” för honom. Det var lottade priser, där alla i
tur och ordnig fick gå fram till prisbordet och välja var sin sak. Trots att det var blåsigt och kallt och
att vi fick hoppa mellan alla komockor, så var humöret på topp. Jag tror att alla var överrens om att
nästa år blir det revansch med ett förhoppningsvis fulltaligt lag!
Några helger senare fortsatte Melker och Malva stafettävlandet genom att åka till Stockholm och delta
i 25-manna. Det var ett mixat lag tillsammans med OK Roslagen. För familjen Fyrsten var det en
upplevelse att  se hela arrangemanget  av en så stor tävling. Det var ca 368 lag som deltog + alla
supportrar.  Och  så  måste  det  ha  varit  väldigt  många  funktionärer  för  att  hålla  ihop  allt.  Både
tävlingsmässigt och allt annat runt omkring med t ex markan. Det var mycket folk på plats och många
tält att korsa för att hitta rätt. Det märktes att det var en internationell tävling när de började prata
finska i högtalarna. Nästa år hoppas vi på att flera från OK Eken hänger med, vi kanske kan få ett halvt
lag åtminstone!  / Karolina Fyrsten.

Italienska 5-dagars
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Italienska 5-dagars

En försenad rapport från OK Ekens skärmletande i Dolomiterna i somras. Karolina och jag hade i år bestämt oss
för at åka tll  Trento i norra Italien för at tävla i Italienska 5-dagars. En fantastsk alpmiljö med centralort i
Madonna di  Campiglio, där 'vi' firat stora triummfer i  pisterna på 70t-  och 8ct-talet.  Sttenmark segrade hela 9e
gånger  i  världscumpen  och  är fortarande en  legend  i  byn.  Passande  var  starten  för dag  1  belägen i  den
alpina målfållan 3Tre där sedan nära 2 ttt deltagare kämpade sig fram längs smala gator, trånga gränder och
branta trappor i Madonnas sprintetapp. Dag 2 bar det umppåt med linbana tll 2 1tt meters höjd och Grosté
platån där en klumrig förlängd medeldistans väntade oss. Den relatvt höga höjden generade säkert några extra
hjärtslag på de kumperade banorna med en hänförande umtsikt över Dolomiterna. Dag 3 hade samma målområde
för den långdistans som väntade i et angränsande område  där det inte fanns et träd men got om negatv
kumrvbild och rejält kumperat med 170t meters stgning för Karolina och 26t meter för mig. Till deta et humndratal
frit strövande kor som ivrigt påhejade när man sprang genom focken :-). Dag 4 med målområdet  på Campo
Carlo Magno nedanför slalombackarna innebar istället 2tt meters stgning umppför tll  start  och däreter en
långdistans med tekniskt umtmanande slumtningsorientering i stor granskog. Det hela avgjordes sedan med en
förlängd sprint i de angränsande medeltda byarna Carisolo och Pinzolo och deta i 3t gradig värme. OK Eken
sköte sig med den äran också denna gång :-)

Karolina sprang W16 och slumtade på 2t:e plats bland 52 deltagare eter stabila och jämna insatser hela veckan.
Karolina blev 70:e bästa  svenska i  den tumfa W16 klassen. Stjälv placerade jag mig som 4:a totalt  bland 1t3
deltagare i den alltd lika roliga och konkumrrenskratiga klassen M5t för oss som vägrar at slumta tävla på blodigt
allvar ;-).  Med etapplaceringarna 5, 8c,  5,  5,  3  skiljde det  tll  slumt  bara  26 sekumnder  umpp tll  pallen  med en
schweisare som segrare. Italienska 5-dagars är 'höjdartävling' som verkligen kan rekommenderas!

Nästa sommar planerar vi at ånyo försvara Ekens färger i Stkotland och Stcotsh 6 days som går av stapeln i 
Sttrathearn den 28c jumli - 3 aumgumst. / Niklas

Smålandskavlen 2018
Vi åkte från sol och värme till kyla och snö. I år ligger Smålandskaveln nära Asa Herrgård, nära Lammhult. Vi
åkte lördag eftermiddag och sov i en gympahall. Efter en stadig frukost var det dags för start. Gustav startade
med tio andra. Gustav säger att det var lätt att läsa kartan, men svårt att springa. Gustav växlade ut Aron som
tionde man. Aron tyckte att det gick bra och var roligt men det var väldigt kallt. Aron kickade ut Melker på en
elfte plats. Melker tyckte att det var roligt, men frös mycket om händerna. Melker kom i mål som tia.

Aron tyckte att det var roligast att göra upp en eld och att leka kurragömma i gympahallen.

Gustav tyckte att det var kallt att springa och att gulaschsoppan var god.

Melker tyckte att det sämsta var att Aron larvade sig i bilen. / Melker, Gustav och Aron

På kartfronten kan väl nämnas att en mängd mountinbikestigar har tillkommit på Humpakartan och på 
Håcklakartan har tillkommit ett par markanta grönområden norrrut, mm.

Rebeccas ungdomsläger i Botorp 29-31 okt. får vi läsa om i dec.numret.

Mannen till hustrun:  - Prästen som vigde oss, har blivit mördad.  Hustrun, kvickt: - Nej, det var inte jag.

Två myggor satt på Robinson Cruse och pratade. Så sa den ene: -Nä, nu sticker jag, vi syns på Fredag.

- Hör du Kalle, inte lär du väl papegojan att svära ? 
- Nej då mamma, jag talar bara om för henne vilka ord hon absolut inte får säga.
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