
 

 

     

 

Hänt i Botorp.  Ny gräsklippare inköpt. Dessutom är också ett kraftigt stöldlås inköpt för att kunna 

förankra gräsklipparn vid en större bjälke. Wollmar, Emmoth och Per-Inge tar hand om klippningen 

t.v. men ser gärna att fler frivilliga vill pröva nya klipparn om tillfälle gives.    Några afghanska 

grabbar hade varit i Botorp ett par gånger före midsommar och trott att det var allmän plats. När 

Per-Inge-gänget, som hyrde stugan på midsommaraftonen, kom dit vid middagstid, så kom afganerna 

ner till vår grillplats och hade med sej en stor säck grillkol. P-I fick förklara för dom att det var privat 

område, vilket dom snällt accepterade. Dom fick  förslag på grillplatser vid Swärdsbro, vilket dom 

tackade för. Dom bodde i Åtvidaberg  och hade vid en informationsresa med kommunen förra året 

bl.a. besökt Botorp. 

 

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

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

 

Uthyrningar i Botorp:  Fr-Lö-Sö 8-9-10 juli kanotpaddlar-gäng, Eksjö          Må-Ti-On 11-12-13 juli Viresjöfanilj.          

Ti-On-To 19-20-21 juli CISV int.ungdomsläger.                                               On 27 juli-On 3 aug Irlänsk familj           

Må 8 aug kl 13-18 SPF Kopparn.      To-Fr-Lö 13-14-15 okt Jaktlag Motala    Lö-Sö-Må 15-16-17 okt Jaktlag Baroniet.     

Fr-Lö 18-19 nov Jaktlag Motala        To 1 dec–Må 5 dec Jaktlag Baroniet.       Fr-Lö 9-10 dec Jaktlag Motala 

Tävlingsprogram     (sista anm.dag) 

Tjust 2-dagars  Ti-On 5-6 juli i Gamleby.   5-dagars O-ringen i Sälen 24-29 juli.      Stjärnorp  to 4 aug (28 juli)  

Tjällmo to 11 aug (7 aug)                    Ramunder sö 21 aug (14 aug) 

Orienteringssporten är f.n. ordentligt på G i Sverige. Enligt OL-tidningen Skogssport har antalet 

orienterare ökat med 6 % senaste året. Samma tendens kan vi se i vårt lilla Åtvid. Efter Anders 

Enströms skolorienteringar vid Hallaholmstorpet i maj kom det 6-7 st skolungdomar tillsammans 

med föräldrar till våra tisdags-OL.  Sedan kom Rebecka Lindberg (Österberg) och fortsatte med 

nybörjarträningar på tisdagarna. Öppet även för motionären. Rebecka och Erik Österberg lyckades 

värva ihop fler  deltagare (15-20 st)  än antalet  vid våra vanliga tisdags-OL. Bra jobbat. 

Höstens tisdags-OL, banläggarförslag.  Avplankning av fjolårets. 

 9/8 Per-Inge Torpgårdskartan 16/8 Niclas W 23/8 Ax        30/8 Erik Ö 

3/9 Bertil/Stig     13/9 Holger/Arne 20/9 Rönnbäck 27/9 Lundqvist 
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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.  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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OK Ekare anmälda till Tjust 2-dagars Dag 1 är Holger i H80, Per-Inge o Arne Wallberg i H75, 

Niklas Rönnbäck i H50, Malva Österberg i D12 och Lovis Österberg i Inskol. Drygt 700 är 

föranmälda till Dag 1.  Rönnbäck är ende föranmälde Ekare Dag 2. 

Dom 3 Ekare som ska springa O-ringen, 5-dagars, i Sälen, är Holger i H80,  Erik Österberg i H35 

kort och Malva österberg i D11.  Drygt 16000 löpare anmälda hittils. 

OK Eken inbjudna till informationsmöte  om ett ev. Tiomila i Valdemarsvik 2021.  Plats för mötet 

är Kommunhuset i Valdemarsvik och tiden söndagen den 14 augusti kl 16.00. Hannes Carlsson, 

Hammarkinds OK och Kjell Holmström, BjörkforsGOIF, håller i mötet. Efter kaffe och smörgås blir 

det ett besök på den tilltänkta arenan. 

 

Greven till sin butler: - du får ledigt nu på morgonen, jag skalar ägget själv. 

 

När allt är sagt och gjort,   har betydligt mer blivit sagt  än gjort. 

 

Ett misslyckande är en chans att börja om på ett klokare sätt. 

 

Fick i en veckotidning syn på ordet skönhetskit som reklam för ”nått”.  Ordet har ju både positiv och 

negativ betydelse för skönhet. 

 

Åsså lite unik fotbollshistoria saxat från ”oeddaktörns” gamla tidningsurklipp. 

Stor rubrik i Corren 29/4 1960:  ”Bröder yttrar i tre olika klubblag”.  Det finns tre bröder 

Svensson som bor strax utanför Åtvidaberg. Alla tre spelar vänsterytter i var sitt lag. Per-Inge i 

ÅFF:s A-lag, Sven-Axel i Grebos A-lag och Karl-Erik i Grebos B-lag. Annandagen inträffade det 

märkliga,  att alla tre bröderna antecknade sej för var sitt mål; Per-Inge mot Eskilstuna City,  Sven-

Axel mot Bankeberg och Karl-Erik mot Horn. 

 

 

Dessutom så ska ni ”ha de” i sommar. 


