
     

Från styrelsemötet 6:e okt 2020 Ljungv 5, 
Närvarande: Hans Ax, Anders Enström, Erik Österbeerg, Karolina Fyrsten,  

Niclas Wiklund (ordf), Andreas Tillmar (mötessekr) och Per-Inge Svensson (kart/stug).    

Senaste årets aktiviteter, tisdags-OL och Åtvidabergsplatsens karta med kontroller, har 

lockat glädjande mycket deltagare. Därav många icke medlemmar. Dessa ska vi försöka luska 

reda på och informera dom om vad ett medlemskap innebär mm. Framför allt har antalet barn 

och ungdomar ökat på tisdagarna. En positiv trend som vi måste bibehålla. Eriks förslag att ha 

söndagsträningar i Botorp hela hösten/vintern kan locka ungdomarna att fortsätta. Startförsök 

i Botorp sö 25 okt kl 9.30. Gäller även äldre. Alltså kl 9.30 söndagar i Botorp. 

Östgötaleden ska fräschas upp, bl.a. genom nya stolpar.  Ax och Niclas W ska organisera så 

vi får mer kontinuitet i att hålla efter den del av leden som klubben ansvarar för. Stättan över 

stängslet på vandringsleden vid Bysjöns NV hörn rapporteras har trasiga stegpinnar nertill. 

En träningsbana på 3,8 km har P-I fixat i Eksättersområdet. Kontrollerna var avsedda för 

ÅP-tidningens kontrolljakt, men kartan kom ej med i tidningen av någon anledning. 

Kontrollerna får vara kvar hela november. Karta med bana finns på klubbens Face-booksida. 

Kartfiler, som finns på one-driven, visades upp av Enström. Erik fick i uppdrag att rensa på 

one-driven så att vi enbart har aktuella kartor i huvudmappen. 

Kartkommittén har föryngrats. Erik Österberg nyinvald. Övriga är P-I, Thomas o Holger. 

Tisdagsbanläggare/områden bör bestämmas i god tid så revideringar hinner att göras. Några 

områden prioriteras för färsk uppdatering. 

Baroniet är vi i stort beroende av att ha ett bra förhållande till.  Föreslås ett möte med dom 

för att diskutera viktiga frågor gällande vår verksamhet, tisdags-OL, bommar, Botorp, mm. 

ÅP-tidningens kontrolljakt ryktas ha lockat 100-tals vid varje tillfälle och som fått testa att 

leta kontroller.  Andra alternativa vägar som ersätter ÅP-upplägget framöver diskuterades. 

Kartrevidering är gjord av stort hygge i norra Spångskogen mellan Trantorp och sjön Glan. 

Härnäst rek av igenväxande områden och hyggen mellan Spångskogevägen och sjön Tran. 

Sedan vill hyggena vid Bertilsbo/Rashem bli mä på Humpakartan. Sedan ….osv…. 

Sprint-DM 2023 är vi tilldelade att arrangera. Område ska planeras/projekteras. Ett område 

som nämnts är med Kopparvallen i centrum. 

Lars Bohlin nyinvald i Stugkommittén. Lasse hyr lilla torpet bredvid vår klubbstuga så det 

föll sej naturligt att han invalts. Övriga där är Stig Emmoth, P-I och Gun-Britt. 

 

Nästa möte ti 3 nov kl 17.30 Ljungv 5 
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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.  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.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 0730579023 / 0761482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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Skolorienteringar för Allé. 
Anders Enström var tävlingsledare för Åk 8 to 8 okt och för Åk 9 fr 16 okt. På Humpakartan 

med Start/Mål Kanonvallen. Totalt c:a 300 elever fick Anders serva med Sport-Ident-pinnar 

och kartor. Sträck- och resultat-tider samlades in åt lärarna så dom kunde bedöma elevernas 

orienteringskunskaper. Hjälpredor från Eken vid start/mål var Elisabeth Österberg och Lars 

Bogren. Utsättning och inplock av kontroller gjorde P-I och Marie Morlon. 

 

Tävlingsresultat. 
Björkfors 3/10  U-seriefinal: H10 Bob Lind 11 (12).  Lätt 2,5 km  Signe Tillmar 6 (9).         

Lee Lind 7 (9).  Mycket lätt 2 km Ester Tillmar 25 (29).  D10 Elvira Österberg 7 (11). 

Medelsvår 3 km Malva Österberg 2 (2). 

DM sprint Denseln 4/10: H55 Niklas Rönnbäck 2 (11) +0,16. 

Kolmården 17/10: H55 Rönnbäck 21 (26). D40 Caroline Lind 16 (17). H40 Erik Ö 14 (19). 

Motala 18/10: H55 Rönnbäck 9 (22).  H50 Enström 14 (16). D65 G C Söderbäck 15 (18). 

 

Hänt i Botorp. Värmepumpen var inställd på 14 grader men tempen i stugan var c:a 19 gr. 

Ett jaktlag som hyrde stugan tidigare sa att det var alldeles för varmt, så felet kanske funnits 

ett tag. Tempen då inställd på 20 grader. Comfort har åtgärdat felet, det hade kärvat och hakat 

upp sej nånstans i apparaturen, så nu allt är frid och fröjd igen ett litet tag. Comfort fixade 

också krånglande kranen på ena toan i entréplanet. Skräp i silen hade täppt till vattenflödet. 

Tyvärr har vi sett mycket råttlort i stugan på sistone. Emmoth har gillrat råttfällorna. 

Det händer positiva saker i Botorp också. Nämligen en skolklass med 12-åringar och flera 

färäldrar, sammanlagt ett 25-tal, som hade klassfest och övernattning fr-lö 23-24 oktober. 

Föräldrarna rapporterar om succé. Discot höll på till småtimmarna för dom uppåt 20-talet som 

övernattade.  Sprid gärna ryktet att fler skolklasser (i godkänd ålder och godkända föräldrar) 

är välkomna att ordna sammankomst eller klassfest i Botorp. 

Uthyrningspriserna ska ses över. Orättvisan mest, ex.vid övernattning, att det är samma pris 

för 2 personer som för 12.  Med nuvarande prislista blir priset 400 kr pr pers. när 2 hyr med 

övernattning, resp. 67 kr pr pers. när 12 hyr. För 10-15 år sedan hade vi en prislista, gjord av 

Lasse Bohlin,  att entréplanet kostade 400 kr pr påbörjat dygn och sovvåningen 60 kr pr bädd. 

Det innebar 520 kr för 2 personer (=260 pr pers) och 1120 kr för 12 (=93 pr pers).  Detta bör 

göra att stugan lockar fler hyresgäster i antalet 2-6 personer. Och att vi tjänar mer om antalet 

personer är fler än 7.  Vi ska ta oss en funderare på den gamla prislistan och kanske göra ett 

försök till ändring nästa år. Förlitas dock att hyresgästen är ärlig med antalet personer. 

 

LÅDAN, som följt med tisdag-OL-andet i evigheter, är på begravningens brant. Den har varit 

blytung i onödan. På senaste mötet föreslog Erik att den bör gå i graven. Vikten vi burit på har 

varit c:a 10 kg, därav tom låda 7,5 kg. Ett P-I-förslag med en plastvarukorg innehållande det 

nödvändigaste är iorningställd och ska testas. Vikten av den blir totalt c:a 1,8 kg. Innehåller 

klocka, pennor, spargris, kompasser, plastfickor, startlistor mm papper och sjukvårdspåse. 

Den som vill ta avsked av ”lådan” får höra av sej och ... 

 
Rånarna rusade in på banken och beordrade alla, både personal och kunder, att lägga sej platt på golvet. Alla 

lydde utom en äldre gubbe. - Ner med dej! ..skrek rånarna åt honom. Han lydde inte utan sa bara: -jag är 

civilagent! Rånarna förvirrade men upprepade: - Ner med dej! Och gubben upprepade: - jag är civilagent!  Då 

hördes gubbens hustrus röst från golvet: - Han är inte civilagent, han är senildement!  Och rånarna kunde lugnt 

råna färdigt. 
 


