
 
 

 

Från styrelsemötet 16/10 Ljungv. 5. 
I ordf. Niclas Wiklunds frånvaro blev Hans Ax 

mötesordförande.  Mötessekreterare Anders Enström. 

I Botorp kommer E-ON att stänga av strömmen vid 

ytterligare två tillfällen till för ledningsarbeten. Ax 

kontrollerar att pump och panna fungerar efteråt.  Vi har 

fått erbjudandet att köpa kartritprogrammet OCAD 

11, men nuv. OCAD 9-program hos P-I duger gott t.v. 

för enklare skol- och träningskartor. Våra  

tävlingskartor ritar Thomas Persson i modernaste 

OCAD-versionen. Vår ekonomi är fortfarande god, 

trots inköp av nya skärmar mm, och gott deltagande på 

tävlingar. Beslöts köpas in 50 st julkärvar till 

försäljning, bl.a. vid Åtvids Julmarknad. Vid fortsatt 

kartrek i gruvområdet vid Mormorsgruvan råkade P-I 

hitta 2 st vattenfyllda mindre gruvhål som inte var 

stängslade. Nu är kartområdena norrut vid 

Mormorsgruvan, som vi haft grundkarta på, 

färdigrekade. Av 50-talet sålda NATURPASS, har 21 

st returnerats. Vid klubbens dragning fick Lennart 

larsson, Mjölby, 1:a-pris,  Kenneth Kalm 2:a och 

Louise Morlon 3:e. Sedan drogs ytterligare 6 

naturpassvinnare, vilka får vara med i SOFTs dragning 

senare. Förutsättningen för att få vara med i SOFTs 

dragning är att man skrivit dit en naturpass-slogan på 

startkortet. Vinsten där kan bli en stugsemester i en 

fjällstuga.  Nu är årets naturpass-skärmar i 

Åtvidsskogarna inplockade. Torsdagen 9 okt. 

arrangerade vi Skol-OL för Åk 8 och Åk 9 med 

start/mål vid Kanonvallen. Var 70-onde minut, 6 ggr 

om, startade ett par grupper skolungdomar på 

Humpakartekontroller under överinseende av Anders 

Enström med bror och dotter. Ute ”in the bush” såg 

Allan, Bertil J. och P-I till att vilsekomna kom till rätta. 

Samtidigt hade Åk 7 Skol-OL på nya Skolkarta ALLÈ, 

med idrottslärare Micke Jacobsson vid rodret. Nu köper 

vi in 30 st Sport-Ident-pinnar, så vi slipper att jaga 

pinnar hos ÖOF vid träning och tävling.  Till nästa års 

tränings-OL-säsong, är ju föreslaget att slopa 

stiftklämma på alla banor A, B, C och D.  Kodnr ska 

endast finnas på bana D. Här har Ax redan sorterat 

skärmarna så att 10 stora skärmar med kodnr är för  

bana D, 10 st stora skärmar är för bana C och 25 små är 

för banor A och B. Äldre hyfsade stora skärmar kan 

förslagsvis förbrukas som fasta skärmar i Spångskogen. 

Nya stugkontraktet för Botorp är genomgånget av 

styrelsen och beslöts att vi accepterar villkoren. Ny 

kontraktstid är 1 år, ev. uppsägning 3 mån. innan 

årsskiftet. I vår kommer vi att behöva en arbetshelg i 

Botorp för att rödfärga gaveln på huset. Ska då passa 

på att reparera hörnet på bodtaket som en hög lastbil 

hade raserat. En skylift kommer att inhyras. 

Nästa möte to 20 nov. kl 17:30 plats enl.senare besked. 

 
Älgdrevslistan för dreven söndagen 16 nov. lär vara klar. Vid dom första 4 av baroniets drev gich Ekare bara 

ett par eller en gång.  Ekarna var Ingemar, P-I, Torgny och dessutom Ylva Almer. Vid drevet i bersbo 13/10 

sa´s det att det sköts en 16-taggare, men enl, senare besked av Gustav Adelswärd så var det en 20-taggare. 
 

Resultat Älgfritt i Motala sö 19/10 : H45  2:a (av 12) Niclas Rönnbäck +0,13   D45  10.a (av 13) Anna Ö Rönnbäck +20 
 

Sarah Persson, 15 år,  SM-brons i D18-klassen i ultralång distans av 37 startande.10400m 1.23.49.  38 sek. från seger,  8.03 min/km   

 
Ordspråket: Att säga vad man tänker kan bli ett dyrt nöje. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

EKEN-NYTT 

    Nov  2014 

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.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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