
     

 

Reservera redan nu för den traditionella JULFESTEN i Botorp lördag 14:e dec. kl 12.00. 
Mer info i nästa nr, om föranmälan, mm. 

 
Glädjande S:a Botorpsnytt. Toaletterna i stugan får användas tills vidare. Rensningar och avluftningar mm 

som gjordes efter miljökontorets utlåtande räckte för fortsatt användning, vilket vi ej fick besked om, men som 

Baroniet tydligen visste om. Ett nytt papper i ärendet borde vi ha fått för att undvika spekulationer i onödan. I 

alla fall, positiva skitsaker. Soptunna och trädgårdsmöbler inställda för säsongen.  ”Veboa” tömd på ved och 

”bröte”. Brasved tillhandahåller vi i kassar vid öppna spisen, eller får hämtas vid bastuns vedförråd.  Vi hyr 

stugan minst ett år till.  Fortsatta diskussioner om vi ska fortsätta i Botorp blir det nog. 

Botorpsbokningar:        Lö-Sö 2-3 nov jaktlag.  On 13 nov INGET stopp för avloppet.  On-Lö 20-23 nov 

jaktlag.  Lö-Sö 7-8-dec jaktlag.  Lö-Sö 4-5 jan jaktlag. 

 

Mountainbike-stigarna i Humpa har Baroniet erinringar emot. Däcken kan riva sönder 

trädens rötter så pass att trädet dör.  Viss förståelse måste man ha, för ex. att förare av 

skogsmaskiner är skyldiga att ristäcka över friska trädrötter så dom inte skadas av hjulen. 

 
Skol-OL. Gymnasieskolan 2 oktober   Gymnasiet använde Natt DM banorna för H/D12 och D14 där jag skötte 
utsättning och nedtagning och dom hyrde si systemet för att ta tiderna själva.  Några av kontrollerna var mer 
gömda bakom kontrollpunkterna för att göra det lite svårare i dagsljus och om några skulle springa banan 
baklänges, för att få mer spridning i klasserna.  Då kunskaperna är spridda bland dom 45 deltagande eleverna 
blev även resultaten det H/D 12 banan med 18 godkända löpare fick en tid mellan 26 och 98 minuter. jämfört 
med Natt DM löparna på 20:27 till 31 minuter.  D14 banan med 17 godkända löpare fick en tid mellan 49 och 
96 minuter, jämfört med Natt DM löparna på 25-36 min.  Även om start och mål inte var riktigt på samma ställe 
som för DM löparna får man säga att det finns många duktiga löpare att värva till våren.  
Allé ÅK 8 och Åk 9 den 10 okt. 
Pelle var ensam segrare i utsättningsklassen under onsdagen. På torsdag morgonen  var Anders, Elisabet, 
Lennart L (Mjölby), Bogren, Beril och Zander på plats för att under dagen hjälpa 227 elever passa kartan och 
lugna nerverna innan slutprover i Orientering tog sin början. Då skolan delat upp dom två banorna i olika antal 
kontroller på olika maxtid för att få olika betyg går det inte att referera några bra resultat orienteringsmässigt 
men lite grovt var tiderna.   Åk 8  2,3km och 10 kontroller på 21-60 min.  Åk 9  3,4 km och 11 kontroller på 20-
70 min. Det var några proffslöpare som passerade mållinjen i full fart och  jag sammanfattar dagen med att 
samtliga höll ett snabbt och jämt tempo även om några enstaka fick tänka lite mer på några ställen.  Så det är 
bara att hoppas att några kommer ihåg att vi finns så dom kan komma och orientera på riktigt till våren. Ett 
stort tack till funktionärer och deltagare för en trevlig men intensiv dag och tack till skolan för samarbetet och 
lunchsoppan.     /     Hälsningar Anders E 
 
Tävlingsresultat: Motala 20/10:  H50 Rönnbäck 3 (14)+2.  D20 Karolina Rönnbäck 4(4). 
 
25-manna i Haninge 12/10. Tre deltagare från klubben sprang 25-manna i ett kombinationslag med OK 
Roslagen. Malva och Erik Österberg samt Caroline Lind. De sprang bra och plockade platser på sina sträckor. 
Laget slutade på plats 316, placeringen före Björkfors. Hoppas det blir några fler löpare nästa år när tävlingen 
arrangeras av Snättringe och Södertörn.      /    Becka 
 
Nästa styrelsemöte tisdag 5:e nov. kl 17.30 Ljungv. 5. 
 
Det vi inte gör idag, slipper vi göra om i morgon.               Järnhandelsbiträdet hänger opp hinkar i taket……???… 
 
 
 
 

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 0730 579023 / 076 1482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Nov 2019 
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Fullt  lag i  Ekorren Cup.  
 
Den 28 september var det äntligen dags för årets lagtävling för 
ungdomar, Ekorre cup. De som representerade OK Ekens lag var: 
Melker Fyrsten sträcka 1, Elvira Österberg sträcka 2, Signe Tillmar 
sträcka 3, Tyra Fyrsten sträcka 4 och Malva Österberg på sträcka 5. 
De hade även med sig coachen Lovis Österberg. 
Alla var extra taggade på att tävla tillsammans som ett lag.  

Årets Ekorre cup avgjordes vid skidstugan i Hackefors. Det var ett väldigt stigrikt område, så det 
gällde att hela tiden ha koll på kartan för att komma rätt. Coachen var hela tiden med och 
stöttade och höll koll på när alla i laget skulle iväg och vilka tider alla kom i mål på. 
Alla var på bra humör och tyckte att det var jättekul trots att laget hamnade långt ner på 
resultatlistan. 
Alla tre pallplatserna tog tre olika lag från LOK. 
Huvudsaken var att alla hade roligt, men alla är överens om att det blir revansch nästa år!  

 
 

Avslutning på ungdomsserien 

I september var även den sista av fem deltävlingar i ungdomsserien. Ungdomarna har varit flitiga under 
säsongen, det har varit deltagare i inskolning, U1, U2, D10, D14 och H14. Vid sista deltävlingen fick alla pris. 
Tyra, Signe, Ester, Malva och Elvira har deltagit i minst 3 av deltävlingarna och kommer därför även att få en 
plakett. Melker och Lovis har även deltagit i minst en av deltävlingarna. 

 


