
 
Åtvidskampen, tävlingen vid Äntorp sö 9 aug med 

Björkfors / OK Eken som arrangörer. Lördag 21/3 

besöktes TC-området vid Äntorp.  Bestämdes där var 

parkering, målområde, dusch, miniknat, mm, ska 

placeras. Duscheriet var ej lämpligt att placera nere vid 

sjön, utan det blir tankvagn istället. El kan hämtas från 

bef. el vid Äntorp. Baroniet ska, bl.a., tillfrågas om vi 

får nyttja stora stugan vid Äntorp och om viltavdrivning 

behövs. Vid efterföljande möte i Botorp gicks igenom 

resp. klubbs ansvarsområde. Största posterna för Eken 

blir Start 2, uppbyggnad mål,  avskärmning vid dusch,, 

miniknat, parkering, skyltning, div. priser, mm. 

Vägvisning ska utgå från väg 35 vid fotbollsrondellen 

vid Fågelsången. Mötesdeltagare var Kjell Holmström 

(tävl.ledare), Anders Enström  (bitr,t.v.l.), Anna 

Kullberg, Torgny Johansson, Niclas Wiklund, Erik 

Österberg och Per-Inge Svensson. 

Nästa möte to 16/4 kl 18.00 Botorp.

Från styrelsemötet 24/3 Ljungv. 5. 

Ordf. Niclas öppnade mötet och Anders E tog hand om 

sekreterandet. Årsmötesprotokollet gicks igenom.  

Linköping OKs klubbtidning ”På Spåret” har kommit, 

fvb till Botorp.  Hasse Ax har representerar oss på 

ÖOFs arrangemangsträff nyligen.  De frågor som 

uppstått,  om hur vi har fått betalt för älgdrivandet 

2014,  kunde vid fakturagenomgångar rätas ut och 

pengarna stämde. Klarare ekonomiska direktiv ska vi ut 

och diskutera med Baroniet innan 2015 års älgeri 

startar. Vi kan åta oss 1 drev pr år. Baroniet har 

samarbete med LOK om dom andra dreven. Budgeten 

och kontoplanen är justerad efter diskussioner i 

samband med årsmötet. Uppsatt skylt  ”Varning för 

tjuren” är uppsatt vid vandringsleden förbi väster/söder 

om Bysjön. Det skrämmer vandrare och försvårar 

arbetet med ledskötsel. P-I ska reka i 

Hallaholmsområdet så färskt kartmaterial kan 

användas  vid Skol-OL 6/5 och 8/5.  Mötet ang. 

”Åtvidskampen” (se ovan) summerades och prel. 

funktionärslista delades ut. Till uppvärmningen av 

varmvatten till duschningen vid Äntorp, åtgår drygt en 

halv kubikmeter ved.  Emmoth hade möjlighet att fixa 

den veden. Vid torpet vid Hallaholm,  ska vi hålla i 

skolorientering för Gymnasieskolan on 6/5 och för 

Central Åk3 fr 8/6.  Dom första tisdagsträningarna 

diskuterades och områden bestämdes.  Nytt för i år blir,  

att kodsiffra och stiftklämma slopas på bana A,  B  

och  C, och att det räcker med småskärmar här. 

Nybörjarbanan D,  ska ha stora skärmar och kodsiffra, 

ej stiftklämma.  Definitionen får bli ett startkort.  Alla 

områden möjliggör inte en  nybörjarbana, så resp. 

banläggare måste tydligt informera om en D-bana finns 

eller inte. Informeras om på föregående träning och på 

hemsidan.  Allra helst vill vi att Sport-Ident användes,  i 

första hand på D-banan.   I Botorp är kuddar och 

madrassöverdrag till dom 12 sängplatserna nytvättade. 

En råtta till mördad av en råttfälla i köket. Där borde  

den elektroniska råttskrämmaren ha räddat råttan,  men 

icke.  Alléskolan har bokat Botorp 6 dagar i maj.  Ett 

pojklag  (10-års), i fotboll från Linghem, ska grilla korv 

och övernatta i Botorp fredag 24 april och dagen därpå 

spela en match mot ett ÅFF-lag. Spjälorna  i sofforna 

ska skruvas fast.  Ny grilltunna med galler är klar.  

Bokningarana i Botorp och tisdagsträningarna , mm,  

ges info om på hemsidan. 

Nästa möte måndag 20/4 kl 17.30 Ljungv.5. 

Ett Hjärtligt Tack 
Till OK Ekens Styrelse och Medlemmar för uppvaktningenpå Högtidsdagen. 

Allan (som extratackade med smörgåstårtebjudning efter ovanst. möte). 
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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.  59753  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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Välkomna att hyra S:a Botorp 

 

 

Välkomna till första tisdagsträningen 7 april i Äntorpsskogarna. Start kl 17 -18. 

Start/mål vid korset skogsvägen/gamla järnvägsbanken NV Äntorp. Åk via Mormors- 

gruvan, alt. via S:a Botorp. Ej Sport-Ident. Endast nybörjarbanans kontroller kommer 

att ha stora skärmar och kodsiffror. Inga stiftklämmor. På övriga banor A, B o C, testar 

vi med småskärmar. Viktigt att du noterar namn, starttid och måltid på startlistan. 

Definitionen = ett startkort.  

 
Rödfärgning och målning av Botorpsstugans västra gavel planeras utföras i mitten av april. Till 

dess ska en byggställning monteras upp. Byggställning behövs också för att reparera den husknut på 

magasinet som en lastbil raserade i höstas. 

 

En hyvelbänk skulle komma väl till pass i ”veboa” i Botorp. Främst då för att spänna fast veden vid 

kapning med motorsåg. Kolla om du vet nå´nn som har en hyvelbänk i gömmorna nå´nnstans, och att 

dom vill bli av med den. 

 

En sekund  extra lades till tiden vid senaste nyåret.  Dvs att en minut blev 61 sekunder, och  dygnet 

blev en sekund längre. Beror på att jordklotet snurrar långsammare.  Måste erkänna att jag inte lade 

märke till tidsomställningen. 

 

Inget bus förekommer på expressbuss nr 30 mellan Åtvid och Linköping. Displayen som titt och tätt 

lyser rött med ”bus stoping” verkar göra nytta. 

Bokning Botorp To 16/4 kl 18 Tävl.möte Bj.fors Fr-Lö 24-25/4 Fotb.lag Linghem Ti 5/5 08-20 Alléskolan 

 To 7/5 08-20 Alléskolan Ti 18/5 08-20 Alléskolan On 20/5 08-20 Alléskolan 

 To 21/5 08-20 Alléskolan To 21/5 kl 18 Tävl.möte Bj.fors To 28/5 08-20 Alléskolan 

 To 28/5 16-23 Partner Tech To 25/6 kl 18 Tävl.möte Bj.fors   

       

Egna arrangemang Se bokn. ovan Tävl.möte Bj.fors On 6  maj Skol-OL Hallaho. Fr 8 maj Skol-OL Hallaho. 

 Sö 7 juni Steffekavlen Sö 9 aug Tävling, Äntorp   

       

Tisdagsbanläggare 7/4 Per-Inge 14/4 Niclas W 21/4 Ax 28/4 Erik Ö 5/5 Anders E 12/5 Bertil / Stig 

Måndag 18/5 Holger 26/5 Arne W 2/6 Niclas Rönnb. 9/6 J-E Lundqv.   

       

Tävlingar Fr 3/4 NAIS Medel (29/3) Lö 4/4 NAIS Lång (29/3) 

(xx/x)=anm.stopp Sö 5/4 Kolmården Medel (29/3) Må 6/4 Kolmårdskavlen (22/3) 

 Sö 12/4 Motala MAIF Medel (5/4) Lö 25/4 Finspång Lång (19/4) 

 Sö 26/4 OK Motala Lång (19/4) Lö 2/5 Link. OK Medel (19/4) 

 Sö 3/5 Link. OK Lång (19/4) To 7/5 Ljungsbro Medel (28/4) 

 Sö 10/5 Tjällmo/Godegård Lång (28/4)    


