
 

Från styrelsemötet 10/3  Ljungv. 5. Niclas 

skötte klubban och Anders E pennan. SOFT har 

skickat ut en folder om skolboxen, ett startkitt för 

orientering. Vi har redan liknande material via 

SISU.  11 maj är det världsorienteringsdagen. Vi 

kontaktar skolan och frågar om dagen passar för 

en friluftsdag med orienteringsinslag. Anders E 

har varit på kommuninformation om 

bidragsregler, och verktyg för information och 

samverkan. SISU och Leader kan hjälpa till med 

projekt. Ekonomin för klubben och Åtvidskampen 

vid Äntorp gicks igenom och med gott resultat. 

Peter Eriksson (Pärs pöjk) har hand om LOKs 

teknikträningar. Och vill nyttja OK Ekens kartor. 

Per-Inge och Thomas förser honom med material. 

Har överenskommits pris pr karta/träningsstart 

beroende på kartans ålder. Peter sköter 

markkontakter och välkomnar oss att delta på 

deras träningar på våra kartor. Torpgårdskartan 

håller P-I på att revidera inför första 

tisdagsträningen 5 april. Naturpasset ska i år 

arrangeras i Humpa och i S;a Botorp, och med 20 

kontroller pr område. Anders E och Erik Ö har 

hållit verksamheten löpandet på söndagarna i 

Botorp. Och Anders har kontakt med skolorna om 

årets upplägg. Steffekavlen är planerad till sö 5 

juni vid bågskytteklubbens stuga vid 

Sockertoppen. Tävlingsområdet blir  i Hallaholm. 

Grundplanerngen för tisdagsträningarna är klar (se 

bif.) och justeras vartefter. Niclas och Erik har 

haft en träff med Baroniets Jonas Nilsson om 

verksamheten i samarbete med Baroniet, se ett bif. 

sammandrag. I Botorp behöver duschutrymmena 

rustas upp. Vi behöver ta fram  en ny infoskylt 

och placera den vid parkeringen, och på den ge 

info om oss, om Botorp och om spåren, mm

 

 
Välkomna till löpträning, promenader, mm,  i Botorp, söndagar, med start vid 9.30-tiden. Nu har 

ju tävlingssäsongen börjat för dom aktiva, så trängseln  blir inte så stor.   

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden., hälsar entusiasterna Emmth, Sten, m.fl. 

Uthyrningar i Botorp   

23-24 april Lö-Sö Pojkfotbollslag Linghem  7-8 maj Lö-Sö Mjölby OK 

26 maj To kväll Partner Tech   OL-gäng   

1

-
2 

1-2 juni On--To Skolklass ALLÈ 

24 juni Fr em/kv Per-Inge-gäng Mids.fest  19-21 juli Ti-To CISV int. ungdomsläger 

8 augusti Må e.m. SPF Kopparn (alt 1 aug)  9-10 sept Fr-Lö Bågskytteklubben  (prel) 

 

Inbrott i Botorp igen. Uppbrutna dörrar till redskapsboden, där grästrimmern stulits, och till skylt/stolpförrådet, där 

inget stulits vad vi vet. Men i vänstra logen har dom stulit jaktlagets slaktkära. Den dörrn har dom förmodligen lyckats 

öppna från utsidan, för rätta logdörrn var låst. Jaktkärran har polisen hittat i Valdemarsvik och kunnat meddela 

jaktlaget. 

NaturPasset hoppas vi kunna erbjuda fr.o.m. 1 maj. I Humpa lägger Bertil J / Stig J 20 kontroller, varav dom lättaste 

placeras mellan Kisavägen och bebyggelsen.  I S.a Botorp lägger Per-Inge / Erik Ö 20 kontroller norrut, varav dom 

lättaste närmast stugan. 

 

EKEN-NYTT 

 April 2016 

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.  59752  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. 
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Sammandrag av mötet mellan Baroniet och OK Eken 

Den 3:april var OK Eken inbjudna till möte med Jonas på Baroniet för att diskutera framtiden, Jag och Niclas 

W var på plats och här kommer en kort redogörelse för vad som diskuterades på mötet. 

Till att börja med så gjorde Jonas klart att vi under de senaste 6 åren gått från 98 drevtimmar till 0. Och 

grunden till det samarbetet vi har, och den förmånliga hyran vi haft på S:a Botorp, har varit kraftigt kopplat 

till det samarbete vi haft genom drevverksamheten. 

Vi förklarade från vårt håll hur klubbens situation ser ut och Jonas hade full förståelse för läget. 

Om vi ska sammanfatta några punkter från mötet: 

- Baroniet är ett företag, som har vinstintressen i sina marktillgångar. 

- Vi får gärna nyttja deras marker för träningar och tävlingar, dock ska vi ha en dialog inför alla arrangemang 

som går utöver vanliga klubbträningar och extra aktsamhet gäller för all aktivitet som är under jaktsäsongen. 

- Baroniet har oss gärna som hyresgäster i S:a Botorp, men är tydliga med att hyran successivt kommer höjas 

till marknadsmässig nivå. 

- Att nyttja Baroniets marker är, med tanke på drevsituationen, idag en separat fråga från hyran av 

klubbstugan.    Erk Ö 
 

Tisdagsträningar  Delvis avplankning av fjolårets, så ändringar förväntas. (Åntorp ledigt) 

När Vem Var När Vem Var 

5 april Per-Inge P-Is fädernegård Torp 12 april Niclas W S:a Botorp 

19 april Hasse Ax Humpa Skidstugan 26 april  Erik Österberg Framhåckla 

3 maj Bertil J.  Sig J Näbbetorp 10 maj Anders Enström Hallaholm 

17 maj Holger Humpa Skidstugan 24 maj Arne Wallbeerg Sketeka 

31 maj Rönnbäck Spångskogen 7 juni J-E Lundqvist Sockertoppen/Hallah. 

 

Välkomna till årets första tisdagsträning på Torpgårdskartan. Röd skärm på 35:an vid Örnkurvan visar vägen. 

Tisdag 5 april, start mellan kl 17 och 18. 

Torsdag 7 april har LOK teknikträning på Håcklakartan. Samling kl 18 vid Framhåckla/Ställverket.  

Banor c:a 5 o 8-9 km.  Ekare är välkomna att delta.  Peter Eriksson är banläggare. 

Två norrlänningar drack sina Norrlandsöl. Efter en stund sa den ene: -Mi fru har int prat me mi på 2 mån..-- 

Efter en lång stund sa den andre:  -Du har tur du. Dä finns int så mång bra fruns nu för tia. 

Vem fan behöver åka till USAs västsida och se på Grand Canyon. Vi i Åtvi behöver bara ge oss till toppen av 

Dalamonbacken och gå ut och beskåda vårt Grus Canyon. Skillnaden är ..?? äähhh...glöm dä.. 

Tävlingsprogram     

Lö 9 april Medel OK Kolmården  Sö 10 april Kavle Kolmårdskavlen 

Sö 17 april Medel OK Motala  Lö 23 april Medel Linköpings OK 

Sö 24 april Lång Linköpings OK  Lö 30 april Medel Finspång FSOK 

Sö 1 maj Lång Finspång FSOK  Sö 8 maj Lång Björkfors  

Ti 10 maj Medel Ljungsbro  Ti 17 maj Sprint Boxholms OK 

Sö 29 maj Pekingduon Mattéus Norrrköping  On 1 juni DM sprint Tjällmo 

Egna arrangemang 

Fr 13 maj Central Åk3 Hallaholm  Ti(On?) 10(11?) maj Gymnasiet Hallaholm 

Sö 5 juni Steffekavlen Sockertoppen/Hallaholm  1/5 – 30/9  NaturPasset I Humpa och i S:a Botorp 

 


