
            

 
Från styrelsemötet 10 aug. i Botorp. 

Närvarande: Niclas W, Enström (mötessekr.), Ax, Erik Ö o Niklas Rönnbäck. E-on höjt elpriset fr.o.m. 1 juli 

i år. Förbrukningen av el första halvåret i Botorp har minskat från 5770 kWh förra året till 4404 kWh i år, 

dvs en minskning med c:a 24 %.  Anledningen är sänkt  värme vid ”outhyrning”. Ett nytt begagnat 

energisnälare kylskåp med frysfack  har inköpts till Botorp.  Soft har skickat ut nya kartnormen i bokformat. 

ÖOF inbjuder till ordförandeträff  9 nov.  Vandringsleden mellan Åtvidaberg och Linköping har, som nämnts 

tidigare, fått negativ kritik.  Nu ska vi själva i styrelsen (gärna andra också),  löpträna på vår sträcka mellan 

Templet och Månebo, för att få en uppfattning om ev. problem på den sträckan. Vår sträcka var inte nämnd i 

kritiken. Rebecka Lindberg, som arrangeratde 5 st ungdomsträningar på försommarn, föreslår att banläggarn, 

eller någon frivilig, tar hand om alla nya som kommer till våra träningstillfällen, hjälper dom med info om 

banan, mm.  Största hygget på kartområdet norr Äntorp är färdigrekat. Fler hyggen återstår där. Ingen brådska 

att renrita reket på den kartan. Aktuellare är att fortsätta justera på Håcklakartan.  Baroniet har stått för 

kostnaderna för reparationen av den av inbrottet förstörda stugdörren. Minimalt med gräsklippning i 

Botorp i år, endast  tre fyra gånger. Till Björkfors tävling 17 sept. ska vi låna ut duschtrall och presenningar. 

60-ÅRSJUBILEUM 2018. Tips ?  Idéer ?  Grillfest i Botorp ? Gratistransport till/från Botorp ? 

Nästa styrelsemöte torsdag  7 sept kl 17.30  i Botorp. 
 
Bastubad i Botorp fredagar vid 17-tiden.   Naturpasskontrollerna finns utsatta t.o.m. 30 september.    
 
Banläggare höstens tisdags-OL:  5/9 Bertil/Stig vid S Botorp.   12/9  Holger/Arne vid Skidstugan i Humpa   19/9 

Rönnbäck vid Framhåckla.    29/9 Ev Rönnbäck igen vid Swädsbro                                                     
 
Resultat Tisdags-OL: P-I Örn 8/8  Bana A 3,9 km: 1 Hunden Dewil(Rönnb) 32.59.  2 Rönnbäck 33.00.  3 Erik Ö 35.00.          4 Marie Morlon 37.17.  5 
Niclas W 40.00.  6 Ax 45.20.  7 Matilda Sörell 48.25.  8 Enström 51.00.      Bana B 2,7 km:  1 Viktor Rönnbäck 29.00.       2 Karolina Rönnbäck 34.00.  

3 Gunnel C Söderbäck 46.30.  4 Lennart Svensson 47.00.  Bertil J o Ingemar L deltagit.                                   Bana C 1,7 km:  1 Lina Sandvall 27.00.  2 

Tyra o Melker Fyrsten 61.00.   Lovis o Elvira Österberg deltagit.                                                          Niclas W Berg 15/8  Bana A 4,05 
km: 1 Rönnbäck 32.30.  2 Erik Ö 44.30.  3 Marie Morlon o Viktor Rönnbäck 45.00. 5 Sarah Persson 50.00.                 6 Hugo Persson 51.00.  7 Torgny 

Johansson 56.00.  8 Enström 57.00.  Ax 59.00.  Bana B 3,2 km: 1 Andreas Tillmar  51.00.  2 Bertil J 66.00.    Ingemar L, Anna Ö o Karolina Rönnbäck 

detagit.  Bana C 2,1 km:  1 Alexander Larsson o Lennart Svensson 50.00.  3 Stig J 58.00.               4 Melker Fyrsten 65.00.  6 Tyra fyrsten 66.00.  
Anette G, Elisabeth N, Adrian 0 Clement deltagit.                                                                      Ax Sågarevägen 22/8  Bana A 4,18 km:  1 Rönnbäck 

35.00.  2 Erik Ö 40.00.  3 Marie Morlon 42.00.  4 Niclas W 50.00.  5 Torgny J 58.00.  Bana B 3,09 km: 1 Viktor Rönnbäck 39.00.  2 Melker Fyrsten 

61.00.  3 Lars Bogren 62.00.  4 Bertil J 69.00.                          Bana D 1.93 km: 1 Anders o Alva Sundén 35.00.  3 Malva o Elvira 
Österberg 54.00.  5 Stig J 58.00.   

Erik Ö Näbbetorp 29/8: Bana A 4,3 km: 1 Rönnbäck 36.30.  2 Marie Morlon 39.52.  3 Niclas W 42.00.  4 Hugo o Thomas Persson 44.30.     6 Viktor 

Rönnbäck 45.00.  7 Torgny Johansson 49.30.  8 Hans Ax 53.00.   Bana B 2,6 km: 1 Anna karlsson 38.00.  2 Bertil J 45.00.               3 Bogren 47.00.  
Ingemar L deltagit. Bana C 1,6 km:  1 Alice Nilsson o Tindra Ammerlind 42.00.  3 Stig Johansson 45.00.                             4 Alva o Anders Sundén 

58.00.  Anette G o Elisabeth N deltagit. 
 
Tävlingsprogram: (x/x)=sista anm.dag.      Lö 2/9 IFK Link.Medel .                          Sö 3/9 IFK Link Stafett                                          

Sö 3/9 IFK Link. Individ/Öppen.                  Fr 28/9 DM Natt Denseln(3/9)                 Sö 10/9 DM Lång OK Motala (3/9).                     

Fr–Sö 22-24/9 MAIF Veteran-SM (17/9).    Lö 30/9 Ekorren Cup Link.OK Lång (18/9).  Sö 1/10 Finspång Medel (24/9) 

 

Tävlingsresultat: Klass/Namn/Plac(av)Diff.  Stjärnorp 3/8:   H80 Holger 3 (7) +2.53.  H75 P-I 14 (20) +22. H60 Torgny J 16 (19) +24. 

Tjalve 20/8:  H80 Holger 1:a (3) -3.  D50 Marie Morlon  1:a (18) -2.25.  H50 Rönnb 3 (33) +3.  D16 Karo Rönnb 11 (11) +29. Söderköping 26/8: 

D50 M Morlon 1:a (9) -6.  H80 Holger 2 (2) +53.  H50 Rönnbäck 2 (20) +0,14. H14 Hugo P 7 (20) ++7. 

NAIS 27/8: D50 Marie Morlon 1:a (13) -1,18.   H50 Rönnbäck 3 (32) +2.   H14 Hugo 4 (22) +5.   

 
Uthyrningar/bokningar i Botorp:  Lö-Sö 2-3 sept. familjefest   Lö-Må  30/9-2/10 Drevfolk Baroniet     To-Lö 12-14 okt Jaktlag Motala        Lö-Må 

14-16 okt Jaktlag Baroniet    Må 16 okt. Baroniet              Fr-Sö 24-26 nov Jaktlag Baroniet          On-Sö 29/11-3/12 Jaktlag Baroniet  

Nu kan ni vallfärda till elljusspåret och beskåda, eller beklaga, dom nya hyggena...förlåt.. föryngringsavverkningarna 

Bra skubbat Marie, seger i 3 östgötatävlingar i rad.  Som extra pris från klubben får hon springa sista sträckan i DM-

stafetten i klass H50 den 3/9. Startar gör Niclas Rönnbäck och andrasträckan tar Niklas Wiklund hand om.  

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. 

EKEN-NYTT 

 Sept 2017 
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Uthyrningar/bokningar i Botorp:  Lö-Sö 2-3 sept. familjefest   Lö-Må  30/9-2/10 Drevfolk Baroniet     To-Lö 12-14 okt Jaktlag Motala        Lö-Må 
14-16 okt Jaktlag Baroniet    Må 16 okt. Baroniet              Fr-Sö 24-26 nov Jaktlag Baroniet          On-Sö 29/11-3/12 Jaktlag Baroniet  

Nu kan ni vallfärda till elljusspåret och beskåda, eller beklaga, dom nya hyggena...förlåt.. föryngringsavverkningarna 

Prästen var på väg till sitt arbete på morgonen. På vägen hittar han en död gris. Då ringer han till polisen. Polisen som 

svarade, tänkte att han skulle va lite rolig, och svarar:  -Jag trodde att ni präster tog hand om dom döda. - Jo, visst gör vi 

det, svarade prästen, men först kontaktar vi dom anhöriga.  

Tonårsflickor, förr i tiden, blev vansinniga om nå´n läste deras dagböcker.     Tonårsflickor, nu för 

tiden, blir vansinniga om vänkretsen inte läser deras inlägg på facebook. 

Reseberättelse Skottlands 6-dagars                                 

Jag och Karolina åkte till Skottland i slutet av juli för att delta i Scottish 6-days vilket är Storbritanniens största orienteringstävling som arrangeras 

vartannat år. Detta år med 3 000 deltagare från 33 länder. Årets tävling gick av stapeln i 'Royal Deeside' och Cairngorms nationalpark i underskön natur 
och utmanande terräng. Flera av tävlingarna gick i närheten av drottningen sommarslott Balmoral. Själva checkade vi in på Charlie Chaplins 

favorithotell i den trevliga småstaden Banchory - Charlie bodde i rum 6 och vi i rum 7 :-)  

Vi (särskilt jag) hade studerat äldre kartor på nätet över vissa tävlingsområden och där slagits av många områden med relativt få detaljer men med starkt 
kuperad terräng. På fredagkväll gav vi oss ut på en träningsbana för att bättre känna på och förstå den för oss ovana terrängen där man förvisso hade 

mycket god sikt i gles storvuxen tallskog men där stenarna på kartan oftast inte var högre än 0,5 meter och inte sällan inbäddade i över 1 meter 

höga ormbunkar. Taktiken i kommande tävlingar fick bli att helt styra på kurvbilden som överlag var mycket tydlig. 

Efter en lugn lördag med besök på drottningens slott var det så dags för etapp 1 - Glen Tanar i strålande solsken och 20 grader varmt. Alltid lika 

spännande och roligt att tävla i ny terräng och mot nya motståndare. Bägge våra banor var starkt kuperade, min bana mätte 6,2 km med 230 meters 

stigning. Karolinas 3,2 km med 100 meters stigning. Den svenska fanan vajade för fullt i målområdet och både jag och Karolina vann våra respektive 
klasser. Jag efter ett närmast perfekt genomfört lopp på 49 minuter med en segermarginal på 2.41 till 2:an från Norge och knappt 5 minuter före 3:an 

från England. Karolina med 2 minuter före 2:an från Tjeckien. Kuriosa var att James Bond från MI6 vann H45S :-) 

Stärkta av framgångarna från dag 1 tog vi oss an Balfour Forrest på dag 2. Vi var lottade att starta nära varandra varje dag och kunde därför njuta av 
varandras sällskap till start och vi hade lärt oss från dag 1 att lita på arrangörens information att gå till start cirka 1 timme i förväg! Detta då det flera 

dagar var 150-200 höjdmeter upp till startplatsen. Dessutom hade vi i förväg noterat att det trots de fysiskt mycket utmanande banorna inte erbjöds 

vätska under loppen och att tävlande därför ombads att i förväg och på vägen till start fylla på vätskedepåerna med medhavd dryck. Det fungerade det 

med. Dag 2 hade vi en sen starttid och kunde dra nytta av de 'Elephant tracks' som britterna benämner de spår som bildas när många tävlande har 

sprungit i samma områden mot samma kontroller och trampat ned ormbunkar och ljung. Karolina inkasserade en andra raka seger, denna gång med 5 
minuter före en skotska. Hade själv en teknisk svår och rolig bana som jag i allt väsentlig grad klarade på ett utmärkt sätt. Var på väg mot en ny 

pallplacering då jag gjorde ett enkelt misstag på en kontroll en knapp kilometer före mål och hamnade på 5:e plats, 5 minuter från seger och 2 minuter 

från pallen på en bana som mätte hela 7,6 km. 

Efter att ha firat Karolinas två raka segrar med en god middag var det så dags för ny tävling i tuffast tänkbara terräng - Birsemore Hill. Klassisk 

skotsk orienteringsterräng där många världsstjärnor har tävlat genom åren, också Thierry Gueorgiou. Karolina krossade motståndet på en svår bana över 

3,2 km och med 130 meters stigning. Tre raka segrar och totalsegern vara nära! Hade själv bestämt mig för att inte göra några bommar denna dag och 
verkligen kriga mig fram i de alltmer trötta benen (dock piggare än mina motståndares intalade jag mig ;-). Levererade ett av mina bästa lopp i karriären 

(relativt sett då jag inte gör anspråk på att springa lika fort som när jag var ung :-) och vann med knappt 2 minuter i tuff konkurrens. Banan mätte 6,8 km 

med 260 meters stigning och 24 kontroller. En av de absolut roligaste och tuffaste banor som jag har sprungit under hela min karriär.  

Vi var två trötta och nöjda Ekare som direkt efter målgång styrde färden mot Glen Tanar Equestrian Centre där Karolina hade bokat oss varsin häst och 

en guide för en 2 timmars ritt från floden i dalen upp till de med ljung beklädda hedarna. En fantastisk upplevelse i full galopp genom skogen 

och uppför höjderna för att i strålande solsken få njuta av en vidsträckt vidunderlig utsikt. Ett minne för livet. På kvällen firade vi med Champagne, i 
varje fall jag. 

Vilodag - det behövdes. Vi tog bilen och åkte till Edinburgh där vi tillbringade dagen vandrades i huvudstaden till ljudet av en och annan säckpipa.  

Dags för de 3 återstående etapperna som avgjordes på höglandet i nationalparken och till del på öppna herdar ovanför trädgränsen. Man lärde sig snabbt 
att dessa öppna ytor var allt annat än lätt att springa i då tät ljung gick upp till knäna. Tidig start i det lilla samhället Braemar som är en större skidort på 

vintern. En fantastisk vandring på från målet upp till starten på kalfjället med en vidunderlig utsikt inklusive vackra slott i dalarna. Terrängen och banan 

påminde om Nordnorge. Häftig orientering där förmågan att klara av att orientera på skrå (samma höjdnivå) sattes på svåra prov. Karolina fick för första 
gången se sig besegrad men kom på 2:a plats slagen med 5 minuter av en brittiska. Själv tog jag en ny seger efter ett stabilt och starkt lopp. Segrade med 

en knapp minut och använde 49 minuter på 5,4 km med 230 meters stigning, med andra ord en mycket tuff och utmanande bana. 

Inför de två återstående tävlingarna var förutsättningarna tämligen klara. I Skottlands 6-dagars räknar man samman de 4 bästa platssiffrorna, dvs man 
får stryka de två sämsta placeringarna. Karolina och jag behövde alltså bara 1 ytterligare seger för att säkra totalsegern. 

 

De sista två dagarna avgjordes i Glen Feardar nära Balmoral. En av oss lyckades säkra totalsegern redan dag 5 - Karolina! Karolina gjorde ett strålande 

lopp och vann överlägset på tiden 44 minuter över 3,4 km med 140 meters stigning. Vi hade bägge mycket sena starttider och Karolina utnyttjade 
elefantstigarna på ett strålande sätt när hon navigerade sig fram genom ljung och ormbunkar. Totalseger i W16B! Själv hade jag ett kraftprov att 

avverka - 7 km med 300 meters stigning. Jag inledde strålande med full forcering uppför höjderna under den första tredjedelen av banan och hade en 

ledning på 1.20. Gjorde därefter bort mig rejält på två kontroller varav en lång sträcka utför där jag tappade 6 minuter. Kämpade mig i mål på 10:e plats 
drygt 9 minuter efter segraren och 6 minuter från pallen. Vi firade förstås Karolinas totalseger på kvällen :-) 

Sista etappen med en Karolina som av förståeliga skäl inte var lika motiverad som tidigare. Trots det lyckades hon bli 2:a om än rejält distanserad denna 
dag av segraren. För egen del var det bara att mobilisera alla återstående krafter och leverera ett topplopp då jag nu behövde placera mig sämst 4:a för 

att segra totalt. Jag var rejält trött redan från start denna dag och fick verkligen gräva djupt i mina kraftreserver. Ånyo en tuff bana på 6,7 km med 250 

meters stigning. Gjorde ett tekniskt stabilt lopp och tömde krafterna helt när jag kämpade mig i mål som 2:a en dryg minut från segraren. Vi kunde 
således lämna Skottland och Aberdeenshire med 2 guldmedaljer om halsen - 100%-ig utdelning för OK Eken.   

                     

Karolina totalsegrade i W16B med 9 deltagare och jag i M50L med 107 deltagare.           

Arrangemangen var förstklassiska med utmärkta banor och kartor i häftig terräng. Serveringen på TC var den bästa jag någonsin upplevt. Det fanns 

creperi, lokalproducerad glass, närproducerade hamburgare, tacos, vegetariska rätter, soppor och inte minst espresso från den typ av 

stora espressomaskiner som finns på bra caféer- fantastiskt :-) Som ni förstå så njöt vi i fulla drag av denna vistelse vilket verkligen kan rekommenderas 
att prova på. Vi kände oss hemma i Skottland och vi kommer att åka tillbaka. 

     /Niklas Rönnbäck 


