
 

 
 
 

Från styrelsemötet må 18 nov. 

.

Skatteverket och RF upplyser om tidplan för 

deklaration och skatter för 2013.  Anders E 

och Niclas W ska delta på ordförande- 

konferens den 20/11.  Ekonomin har följt 

budgeten  ganska väl,  vilket innebär lätt 

budgetförslag att arbeta fram för 2014,  då vi 

f.n. inte kan se några större ekonomiska 

händelser nästa år.  Årets ÄLGDREV är nu 

avklarade. En miss i tidsschemat lördagen 16 

nov gjorde att vi då fick gå ett extra drev,  från 

Nedre Virken till Dalhemsvägen. Missen var 

den att vi följde drevkedjans skriftliga 

tidsschema,  medan skyttarna schema tydligen 

hade vänt på drev 3 och drev 4. Följden blev att 

drevet gick vid Bestorp upp mot Snatra,  och att 

skyttarna väntade på oss nere vid Göthult. 

Misstag är är ju till för att samma misstag helst 

inte ska få återkomma, men…Vid 

julmarknaden vid torget i Åvid Söndag 1 dec 

kl 13 – 16 ska vi sälja julkärvar.  Platsen blir 

utanför sparbanken och där ska vi även försöka 

locka folk att gå en liten Sport-Ident-

Orienteringsbana  runt torget . Våran 

kartritare Thomas Persson har ju framställt en 

karta över närområdet vid torget.  Syftet är bl.a. 

att få folk att se att det finns en 

orienteringsklubb i Åtvid och öka intresset för 

vår sport.  Kart-”oekera”, Holger och Per-Inge 

ska under 2014  slutföra norra delen av 

grundkartan norr om sjön Glan och mot 

Mormorsgruvan.  Per-Inge har skrotat gamla 

datorn med alla gamla kartor och flyttat över 

kartorna till nyare datorn och till nyare 

kartritningsprogrammet  OCAD-9.  Gamla 

digitaliseringsbordet, OCAD-5-are,  blir 

härmed också en soptippemedlem.  Modernare 

scannerteknik ska få ersätta digitaisern.  Våra 

Naturpassvinnare, har Anders E fått registrera 

om, så SOFT-Naturpass-ansvariga, som 

krångelikrånglar i ärendet,  blir nöjda.  

Summering hittills av 43-kavlen är att 

bestämma vilket av 2 alternativ blir bästa 

ekonomiska rättvisa mellan klubbarna.  Nytt 

Mål-skynke och nytt Växel-skynken ska vi ta 

in offerter på. Extern städning av Botorp är på 

G. 2 alternativ har vi offert på.. Städningen 

gäller 2 våningar och fönsterputsning.  Åsså 

blir de julfest i Botorp Lördag 7 dec från kl 

13 med skinkmacka, glögg, kaffe, 

musikunderhållning, mm.   Åsså blir de 

Julbord på Villan fredag 6 dec kl 18,30 för 

flitiga älg-”driwers”,  och för förtjänstfulla 

flitiga kommittémedlemmar och 

styrelsemedlemmar.   

Nästa möte må 20 jan 2014  kl 17,30 Ljungv 5. 

 

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. 

 

Jo, jag har haft förmånen att träffa Miss Tag, trevlig donna som  alltid har otrevliga uppdrag  för dom som  drabbas.  

Hon föreslog,  mot mitt samtycke, att jäklas med  Baroniets älgdrev lördag 16 nov. Det för henne lyckade resultatet är 

beskrivet här ovan i styrelserapporten. 

 

Ett stort tack till Roger Asph som har kämpat med hemsida och mail under flera år 

Efter nyår byter Eken hemsida till: http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/ 

vår nya mailadress blir: ok-eken@hotmail.com 
  

EKEN-NYTT 

     Dec  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. 

http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/
mailto:ok-eken@hotmail.com
mailto:ok-eken@swipnet.se
http://home.swipnet.se/ok-eken
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com


Here is the rejslatajts  of the höstens plöjningstävligar.. 
   Söderköping Finspång 

Klass    Namn  Motala AIF 1/9 DM Lång 8/9 DM Medel 14/9  Kolmård 6/10 OK Motala 13/10 Mjölby 1/11 
  Plac  Av  Diff Plac  Av  Diff Plac  Av  Diff Plac  Av Diff Plac  Av  Diff Plac  Av  Diff 

   

H45     Niklas Rönnbäck  2      32    + 4 2      33    + 2 3      23    + 4 1      15    - 0,42 2     19    + 1 

D40     Anna Öhrvall  Rönnbäck 9       9     +46 13    16   + 42 16    17   + 33 12    13    + 38 5      6      + 16 5     7      + 11 

H14    Viktor Rönnbäck 12     18   +25 12    17   + 28    10    11    + 24 

D12    Karolina Rönnbäck  10    13   + 28 10    12   + 14 13    20    + 16  11    15    + 18 8    10    + 24 
 

H75    Holger Persson  5      8     + 11 5      6     + 7  

H70    Per-Inge Svensson  11    17   + 11 
H70    Arne Wallberg  16    17   + 38 13   16    + 18  

 

O du milde så flitiga vi inte har varit med tävlandet i höst.  Men nästa år så …bör vi anamma Rönnbäckeriets entusiasm.  
 

 

Rapport från ordförandekonferens LOK-gården, Linköping 2013-11-20 

 Hammarkind är intresserat av 3-dagars 2016. 

ÖOF bör hjälpa Tjustalliansen och frågar om det finns en eller två klubbar som vill samarrangera med Hammarkind och 

driva projektet. 

 Startavgifter, vad gäller? Det ska inte vara efteranmälningsavgift för ungdomar, enligt lokal regel för Östergötland. 

Tekniskt tar arrangören bort efteranmälning i Eventor.  

 Liz Bergström, Tjalve, informerar om Skogskampen 

Efter tre år har man fått många deltagare, ca 150 startande. Även vuxna som hittat klubben, genom att Skogskampen syns 

genom annonser, broschyrer och affischer. Tjalve informerar gärna andra klubbar som vill ta efter konceptet. 

 

Rapport från SOFT 

 Håll Sverige rent har startat kampanjen ”Var rädd om din arena” till klubbar som bedriver idrott i naturen. Se test om 

kunskaper i allemansrätt på www.hsr.se/dinarena. Har också gratis material ”Det stora örnnästet”, kanske lämpligt för 

Skogslek, avsett för åk 1–6. 

 SOFT vill avskaffa de strikta datumgränserna och vi ska inte avskräckas av dessa utan begära dispenser om vi anser att 

en tävling inte påverkar djurlivet. 

 Kartprojektet ska ersätta kartbanken och ge möjlighet för allmänhet att köpa och skriva ut kartor t ex för Naturpasset. 

www.kartprojektet.se/kartprojektet. 

 Sportident diskuterades. Vad göra om systemet missar? Brickorna har begränsad livslängd. Ger slutsatsen att hellre fria 

än fälla om det blir felstämplingar. 

 Nya Logga och webbplats presenterades. SOFT önskar att alla distrikt följer mallen, ÖOF har inte tagit ställning ännu. 

 

 
 

 

Välkommen till Julfesten i Botorp lördag 7 dec kl 13 – 16 
Vi bjuder på skinkmacka,  glögg,  kaffe,  pepparkaka,  mm. 

Enligt traditionen kommer som dragspels- och piano-underhållare Roland Cedermark och Lars Roos 
 inte alls utan det blir P-I-ano-dragspel och P-I-ano-spel av nå´nn annan. 

 

Ett Stort TACK 
Till alla som deltagit i höstens älgdrev 

Arbetskommittén / Styrelsen 
 

 
 

Åsså ska ni ”ha de” i jul och nyår. 
 
 


