
 

 

 
 
Från mötet 29/11 i Botorp. 
I ordf. Niclas frånvaro, tog Anders E hand 
ommet, och Erik Ö sekreterade direkt in i 
bärbara burken. 
Kartrekersättningar har utbetalats till Holger 
och Per-Inge. Inga älgdrevsinkomster blir det 
i år. Det har ju normalt sett varit en stadig 
inkomstkälla  för Eken i hela 44 år. Från uppåt 
40000 kr/år förr i ti´n, till blygsamma c:a 
10000 kr sista året 2014. Vi får börja spana 
efter andra inkomstkällor. Nu har LOK 
övertagit dreven på lördagarna, i år 3 drev. 
LOK har, till skillnad från Eken, gott om 
drivers och orienterare. Vad säjs om att LOK 
hade 4 st 25-mannalag i år, och där 
vi ….??..ääh... glöm dä. Allan Bengtsson har 
varit på ett kommunmöte gällande 
vandringsleder. Bl.a. om markägarkontakter 
vid ev. omdragning av sträckor. Och var 
material till ledskötseln finns att hämta, mm. 
Steffekavlen 2016, går av stapeln söndag 5 
juni. Tävlingsområde ännu ej bestämt. I 
inbjudan till kavlen ska skrivas in, att 
tävlingen ställs in, om vi inte får fler än 10 lag. 
Vi ska erbjuda ÖOF att arrangera en av 
ungdomsseriens tävlingar, gärna under våren. 

Söndagsträningarna kl 09:30 i Botorp får bli 
tradition t.v.. Kom ”o va mä”, så vi får igång 
en större grupp. Klubbstugan julpyntad. 
Julfirande i Botorp sö 20 dec kl 12. Passa 
på, att innan festen, ”va mä” på träningen, som 
då startar vid 10:30-tiden. På den trasiga 
projektorduken, pågår lagningsförsök. Flera 
av borden i stugan är rangliga. Med lim o 
skruvar, +Wollmar o Emmoth, ska 
rangligheten förhoppningsvis försvinna. 
Råttorna har lämnat sina visitkort (egentligen 
små, små skitsaker) i skåpet under diskhon. Så 
det blev tvång att kosta på några ostbitar att 
ladda råttfällorna med där. El-råttskrämmarna 
tycks inte vara helt effektiva. Bastun 
uppvärmd och klar för herrarna  kl 14 på 
lördagar. (Det kanske ev. kan bli en andra 
sittning med damer efteråt).   Dom äldsta 
datorern/hårddiskarna/mm i datorförrådet i 
Botorp, som ej är användbara längre, kommer 
att skrotas. Årsmötet 2016 bestämdes 
preliminärt till söndagen 21 februari kl 11:00 
i Botorp, vilket ex. passar bra efter den 
gemensamma träningen 09:30 

 
Nästa möte sö 24 jan 2016 i Botorp kl 11:00, direkt efter träningen 09:30. 
 
Samrådsmötet mellan Baroniets VD, Jonas Nilsson, och Eken, har inte ägt rum ännu. 
Gräsklipparstölden i Botorp fortfarande olöst. Förslag att köpa en begagnad åkgräsklippare. 
Stegar utv.t ill övervåningen vid övernattning. Förslag att montera repstegar inv. istället. 
  

VÄLKOMNA TILL JULFESTEN 
I BOTORP SÖNDAGEN 20/12 KL 12.00. 
Klubben BJUDER på kalaset, så kom o vräk i er. 

Det blir glögg, skinkmackor, köttbullar, prinskorv, kaffe, pepparkakor, mm. 
Dessutom vinstdragning på Naturpasset, lite P-I-ano-underhållning , mm. 

 

EKEN-NYTT 
 Dec 2015 

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. 



 

 

Välkomna till löpträningen i Botorp söndagar med start vid 9.30-tiden. 

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden. 
Välkomna att hyra stugan.  

 

 Stugkommitté: P-I, Emmoth, Sten, G-B. 
VEM GÖR VAD I BOTORP ? 

1  Gräsklipp/trädgård: Sten.  Emmoth.    2  Fruktträd: P-I.  Hans.  3  Städ/kök/hygien inv. i stugan: Gun-Britt. Wivianne. 

4  Reparationer/snickerier inv./utv.: Wollmar. Emmoth   5  Målning inv./utv.: Emmoth. Zander. 

6  Rödfärgning(sprut): Hans. Niclas W.    7  Byggställningar:  Wollmar 

8  Bastu, ved,  snöröj : Emmoth. Sten.                 9  Städ i övr. byggn./trä-/metall-/skrot/soptunna: P-I. Zander 

10  Pannan, pumphus: Hans. Anders E. (Åtv. Rör). 11  El: Falerums El.  Bogren. Rask. 

12  Uthyrning: P-I    13  Nycklar:(kvittering) Anders E 

Namn med fet stil är huvudansvarig.   Övriga namn är medhjälpare.  

Huvudansvarig skaffar lämpliga medhjälpare vid större arbeten.   
 


