
     

 

Veteran-VM i Danmark / Marie Morlon 
I år gick veteran-VM i Danmark på Sjelland. Tävlingarna gick under tiden 7-13 juli. 
Först var det träning vid Farum Arena på fredagen. På lördagen började tävlingarna med  
kval i sprint i staden Hörsholm. Och på söndagen var finalen mitt i Köpenhamn vid 
Christiansborg. I final A var det 2 fd OK Ekare som sprang. Rebecka, fd Österberg, kom 7/28 i 
D35 och jag ( Marie fd Lindblad) kom 4/82 i D50.  Sedan var det vilodag eller träningsdag på 
måndagen. Vi ( jag, min man och 2 andra fransmän) var och tränade vid Tisvilde (norra 
delen) med bad efteråt... På tisdagen var det kval till medeldistanstävlingen och då var Niklas 
Rönnbäck också med. Rebecka, jag och Niklas lyckades ta oss till final A inför 
medeldistansen.  Medeldistanstävlingen gick ( som kvalet) vid Tisvilde (södra delen). Niklas 
blev 29/80 i H50, Rebecka 2/32 , 1 sekunder efter guldet... och jag fick ytterligare en 
chokladmedalj...(4/81). Torsdagen var det vilodag eller träningsdag. Vi var ute och tittade på 
terrängen ( träningskartan vid Gribskov).  Och så kom då sista tävlingen som var 
långdistansen. De 80% bästa i A finalen på Medeldistansen fick fortsätta springa i A-finalen, 
de 20 % sista fick gå ner i B-finalen . Och de 20% bästa i B-finalen på medeldistansen fick gå 
upp i A-finalen. Vi Ok Ekare, eller fd, fick alla springa i A-final igen. Niklas blev 22/80 i H50 . 
Rebecka vann Guldet ( alltså världsmästarinna!!!) GRATTIS!!! i D35 (1/31). Jag själv 
kämpade upp mej till en bronsmedalj i D50. (3/79). Banorna var ganska långa och tuffa mot 
vad man är van vid och det var kul. 2 veckor innan WMOC var jag och sprang Franska 
Mästerskapen i för-Alperna ( Les Vercors) då hade jag 4 km... På WMOC hade jag 6,1 km.... 
WMOC är en kul tävling med många tävlande ( över 4000) . Största klassen var H70 med 419 
inskrivna! Jag såg banorna för herrar 95 och damer 90 och de var inte lätta minsann!! Inga 
stigar att ta, rakt ut i skogen! "Chapeau" som man säger på franska (hatten). Nästa år går 
WMOC i Lettland 6-12 juli. Ha en bra sommar ! Hälsningar Marie 

 

Tävlingsresultat: Klass / Namn / Plac / (av) / diff 

Tjust Ankarsrum dag 1 ti 3/7:  U1 Signe Tillmar 4 (8) +9.  H80 Holger 6 (14) +6.          

ÖM8 Andreas Tillmar 11 (21) +14.  ÖM8 Anders Enström 18 (21) +25. Dag 2 4/7: D10 Tyra 

Fyrsten 5 (6) +27.  U2 Elvira Österberg 9 (11) +27.  ÖM8 Erik Österberg 10 (27) +19. 

 

Tävlingar: Stjärnorp to 2/8. Motala AIF sö 5/8. Tjällmo-G to 9/8. Tjalve lö 18/8 o sö 19/8. 

Nais lö 25/8 DM o sö 26/8 DM stafett.  IFK Linköping i Ulrika lö 1/9 o sö 2/9.            

Mjölby OK / Ödeshög SK vid Omberg lö 8/9 o sö 10/9.  Björkfors sö 16/9 

 
Uthyrningar i Botorp:  I aug:  Må 6:e e.m. SPF Kopparn.   Lö 11:e aug. sen e.m/kväll 60-års-jubileum.                                               

Fr-Lö-Sö 17-18-19:e aug (prel) Bågskyttar.                           I okt: 8-9:e, 13-15:e, 17-18:e jaktlag.     

Månadsskiftet okt/nov 29/10-4/11 ev. ungdomsläger             I nov: 15-17:e,  18-20:e, 21-25:e jaktlag. 

 

 

 

 

 

 

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.torparn@telia.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 12406. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Aug 2018 
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Swimrun-tävlingen, som skulle ha gått vid Botorp 15 sept,  har, pga jakt, flyttats till 

Trädgårdshotellet vid Golfbanan. Simsträckorna i Glan, Tran och Bysjön. Tävlingen startar kl 

14.30 lördagen den 15 sept. vid Trädgårdshotellet. Är det nå´nn Ekare som vill tävla? 

Arrangören, med Eken-medlemmen Nils Winge vid rodret, vädjar till oss att ställa upp som 

medhjälpare.  Det gäller att vara vägvisare när dom ska i och upp ur vattnet, vägvisning där 

det är svårt att snitzla banan, nerplock av snitzlar efter tävlingen, mm. Se tävlingsinfo på   

goo.gl/pc1aXx 

25-manna 6:e okt. Rebecka Lindberg undrar om det finns intresse hos några i Eken att 

springa i ett ev. kombinationslag. Anmäl prel. senast 30/8 till Rebecka 076 2028576 eller 

lillstrumpa13@yahoo.co.uk. 

I Botorp, har återigen toan i herrduschen läckt, så kondens och vatten på golven uppstått. 

Comfort har åtgärdat felet. 

 

Ang. Håcklakartan, så är hela västra delen snart nyreviderad, den del som omfattar ett A4-

format i 10000-del.  Ny avverkning av glesa tallskogen mellan FramHåckla och Eksätter  har 

skett, så det mesta där har blivit hyggen. Revidering fortsätter österut. 

 
Banläggare i höst:  
Tisdagar.  14 aug P-I.  21 aug N Wikl.  28 aug Ax.  4 sept Erik Ö.  11 sept Bertil. 18 sept Holger. 25 sept. J-E L. 
VÄLKOMNA ti. 14:e aug. till Västra Folkparksentrén, och på sprintkaraktärsbanor i 

Villahagen. 

 

5-dagars-resultat från Höga Kusten Örnsköldsvik.           

Klass  Namn           Plac Dag1 Dag2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Totalt  Fullföljande  Startande 

H14    Hugo Persson       23      11      5         7         6          6:a          192 205 

D20    Sarah Persson        4       28      28       4        18         8:a           79   92 

H50-2 Thomas Persson   19      43      18      15       26         20:e         135 142 

H80     Holger Persson    28      22      13      14       15         15:e           25                32 

 

Du har väl inte glömt att anmäla dej till 60-års-jubiléet vid S.a Botorp lö 11 aug. kl 17 ? 

Om du glömt, ring omg. 0120 12406 eller maila pelle.torparn@telia.com 

Hittils är 32 st anmälda. 

 

- Är det sant att det betyder lycka om en gråspräcklig katt följer efter dej? 

- Det beror på om du är människa eller en mus. 

 

- Pappa, vet du vad den tjocka damen i fiskaffären väger? 

- Har ingen aning, vännen min. 
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