
     

 

60-års-jubileet vid S:a Botorp lördagen 11 augusti lockade 34 deltagare. Ordf. Niclas 

Wiklund hälsade välkomna under välkomstdrinken. Han bjöd sedan in till en tipspromenad 

med sommarfrågor.  Flest rätt, 9 st, hade Nils-Erik Zander o Maja,  Margareta Andersson o 

Elisabeth Österberg och Ingegerd Dockberg o Gunwar Berglund.  Inne i stugan kunde vi 

sedan avnjuta ICA:s fantastiska buffé. Överflöd bl.a. av baconlindad fläskfilé, grillade 

kycklingben, kallskuren skinka, rostbiff, sallader, m.m.  3 av grundarna till OK Eken år 1958, 

Allan Bengtsson, Sven-Olof Haraldsson och Bengt-Olof Gränsman, närvarade, och gjorde 

några återblickar. Åsså blev det lite allsång o P-I-ano-klink. 

 

60-års-jubiléet 

Efter några fina dagar hos pappa Allan i Åtvidaberg så var vi tillsammans på 60 årsfest i Ok Ekens klubbstuga i Södra 

Botorp. Pappa var med och startade orienteringsklubben Eken för 60 år sedan. Tre av grundarna var med och 

uppmärksammades. Det är fantastiskt att tack vare dem så har alla fått med sig så mycket fina minnen och så mycket 

gemenskap i skogen genom åren. De människor som var med på festen och även några som inte finns med oss längre har 

varit med på träningar, tävlingar och även utanför orienteringen genom åren. De har hejat och peppat och på ett positivt sätt 

bidragit till många fina upplevelser i min uppväxt och som vänner till familjen. Orienterare är ett släkte för sig och även om 

jag inte springer orientering längre pg a skador så är jag fortfarande medlem i Ok Eken och ofta ute i naturen och får kraft 

därifrån. Så fort jag kommer till en ny plats letar jag alltid reda på en karta och det enda krav jag har när vi flyttar är att det 

måste finnas en skog i närheten. En gång orienterare alltid orienterare. Tack för en väldigt trevlig fest som väckte många fina 

barndomsminnen till liv. Helena Wåhlin fd Bengtsson  

 

Banläggare i höst:  Tisdag 4 sept Hasse Ax vid fotbollsplan norr Bäckfallsvägen i Långbrott.  

        Tisdag 11 sept Bertil Johansson vid Åstugan. Omgående till vänster på Dalhemsvägen.  

        Tisdag 18 sept Holger Persson vid grusgropen vid Nyholm, Dalhemsvägen. 

        Tisdag 25 sept Jan-Erik Lundqvist 

 

Resultat tränings-OL: 

14/8 Folkparken P-I. Bana A 3,7 km: 1 Rönnbäck 23.20.  2 Karolina Rönnbäck 40.00  3 Andreas Tillmar sprang  

A-banan da´n därpå.  Bana B 2,7 km: 1 Lars Bogren 41.00.   2 Bertil Johansson 44.00 (da´n efter).   Karolina o 

Melker Fyrsten deltagit.   Bana C 1,9 km : 1 Signe Tillmar 39.00.  Dä va oeditt mä oägn här tyvärr.   

Resultat från 21/8 o 28/8 i nästa nr. 
 
25-manna 6-7/10 i Stockholm och Smålandskavlen 27-28/10 norr Växjö. Intresserade Ekare/Ekenbarn kan 

kontakta Rebecka, 076 2028576 eller lillstrumpa13@yahoo.co.uk. Ekarna Malva och Melker tänker deltaga på 

25-manna. 

 

 

Tävlingar i höst:      IFK Linköping i Ulrika lö 1/9 o sö 2/9.  Mjölby/Ödeshög vid Omberg lö 8/9 o sö 10/9. 

         Björkfors sö 16/9.   Tranås DM Lång sö 23/9.  Linköpings OK Ekorren cup lö 29/9.     

         25-manna Stockholm lö-sö 6-7/10.  OK Motala sö 14/10.        

         Smålandskavlen lö-sö 27-28/10 norr Växjö.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: …???…. Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 12406. 

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

EKEN-NYTT 

 Sept 2018 
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Resultat tävlingar:  Klass / Namn / Plac / (Av) / Diff 

To 2/8 Denseln:       D50 Marie Morlon 1:a (16) -3.31.   H80 Holger 6 (6) +9.  H40 Erik Österberg 14 (24) +12  

        D14 Malva Österberg 3 (3) +19.  H14 Hugo Persson, Denseln 2 (13) +0,32.   

Sö 5/8 Motala AIF: H50 Rönnbäck 2 (11) +2.     H80 Holger 2 (2) +10.  D16 Karolina Rönnbäck 6 (6) +23.  

        H14 Hugo  2 (14) +0,26.  

To 9/8 Tjällmo-G:   H50 Rönnbäck 1:a (23) -0,16.   H80 Holger 7 (8) +30.  H40 Erik Ö 7 (14) +12.        

        D16 Karolina Rönnbäck 8 (10) +29.  H14 Hugo 1:a  (12) -1,53.  

Lö 18/8 Tjalve:        H50 Rönnbäck 2 (30) +2,47.  H80 Holger 6 (6) +28.  H75 Arne Wallberg 11 (15) +35. 

        D16 Karo Rönnb 19 (20) +32.   H14 Hugo 2 (22) +0,23. 

Sö 19/8 Tjalve:        H50 Rönnbäck 3 (27) +6.  H80 Holger 3 (3) +28.  D16 Karo Rönnb 14 (15) +36. 

        H14 Hugo 1:a (13) -1,36.

Lö 25/8 NAIS DM  Medel: D50 Marie Morlon 1:a (15) -1.37.  H50 Rönnbäck 2:a (24) +1.00.   

        H80 Holger 3:a (6) +3.19.  H40 Erik Ö 15 (19) +9.  D14 Malva Ö 10 (14) +33.                  

Sö 26/8 NAIS DM Stafett:  H150 Eken 4:a av 12 östgötalag. 6:a av 22 lag inkl. sörmlandslagen. + 11,32.

        Sträcka 1 Rönnbäck, sträck-2:a (22) + 0,41.  Str2 Niclas Wiklund, sträck-9:a +8.

        Str3 Marie Morlon, sträck-11:a +15. 

 

Uthyrningar i Botorp:   I okt: 8-9:e,  11-13:e, 13-15:e, 17-18:e jaktlag.  Ev ungdomsläger i V44 29/10-4/11.  

               I nov: 15-17:e, 18-20:e,    21-25:e jaktlag. 

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden.  

SPF Kopparns årliga utflykt till S:a Botorp måndagen 6 augusti lockade drygt 20 medlemmar. Vädret var 

toppen, några badade, tipspromenad c/o Gunwar Berglund, med frågor om händelser omskrivna i Correns 

julinummer, Gunnar Karlsson hälsade välkomna, bord och stolar uppställda på gårdsplanet där medhavd fika 

avnjöts, Pelle Jularbo ledde allsång och spelade några låtar, ”körv mä brö” bjöds det på, fixat av Gun-Britt Sv, 

Vivi o Wolmar. Se där, alla som arrangerade är Ljungvägare. 

DM-budkavlen H150 
I år fick jag äran ( igen)att springa Budkavle-DM med Niklas och Niclas i H150( lite synd om Hasse att han inte 
fick vara med, men det blir fler gånger!)  I år gick tävlingen straxt söder om Norrköping vid en hästgård. 
Terrängen var lite bökig och lite backig.. Niklas R startade jättebra och kom i mål som tvåa bara 41 sekunder 
efter Tjällmo. I år var det lite mer folk som var med då Södermanland hade sitt DM också tillsammans med 
Östergötland. Andra sträckan gjordes av Niclas W och han höll bra med och växlade som 3, straxt efter 
Södertälje och straxt före Tjällmo: (2 sek). Jag fick en tuff uppgift att försöka hänga på Anders Svensk ( Kalle 
från Lok en gång i tiden...) Jag höll knappt 50 meter sen var han förbi.. Jag blev även omsprungen av Micael 
Wehlin... Svårt att följa med i hans tempo också... Jag gjorde min 5,3 km på lite mer än 50 min  och kom i mål 
som sexa av 22 lag. Det var 2 lag från Södertälje före mej så vi blev fjärde östgötalag av 12!! Vi kom femma i fjol 
?  Vädret var bra men det kom en regnskur precis när jag kom i mål.... jag hade tur då glasögon+ regn inte går 
så bra...  Tack för att jag fick vara med i år igen. Kanske att nästa år , att vi kan ha 2 lag? Vem vet? Så träna på 
nu Niklas, Niklas, Hasse, Erik, Jan-Erik... jag och JF kanske är här då . Vi ses!  
 Hälsningar Marie Morlon 

 

-  Vilken idiot till granne, ringer och bultar på min dörr klockan 3 på natten, han kan inte vara 

riktigt klok. Nu var det ingen katastrof, för jag var faktiskt uppe och vaken och tränade på 

mina trummor. 

 

 

Observera att jag om ett par dar måste byta mailadress. 


