
     

 

 

Från mötet 15/10 Ljungv 5. 

Från SOFT har kommit info om bl.a, om hur man kan analysera träningsmetoder mm. Från 

LOK har vi erhållit deras tidning På Spåret. Träd måste röjas på kanotleden mellan Glan 

och Bysjön. Röjes av Kommun, ej av oss, pga  att ”körkort” på motorsåg behövs.  P-I gick 

klövviltsdrev med LOK 3/10. Jaktlyckan var mycket god, ett 40-tal hjortar skjutna, mest i 

trakten av Nyholm/Talltorpet och vid Stensätter. På Skolkarta ALLÈ är nu alla 10 

Bysjöstrandsvillorna inritade. I skrivande stund så är 7 av 10 villor inflyttnngsklara eller 

påbörjade. (Dom 3 sista villorna ska inte båbörjas förrän 1 av dom är såld. Fick denna info vid 

ett studiebesök på ÅtvidabergsHus vid Stora Örsäter, som levererar husblocken till dom här 

villorna.)  På Humpakartan ska det stora gulområdet i kartans SÖ del ändras till grön 

svårframkomlig skog. Även Torpgårdskartan har ”drabbats” av en smärre revidering. Skol-

OL arrangerades 8/10 med Anders Enström vid rodret, Inte mindre än 234 ungdomar från 

Åk8 och Åk9 ”skente” i närhumpaområdet. Skolan var mycket nöjda med vårt arbete. Anders 

hade hjälp av dotra Sofie, Allan och Zander. Förfrågan till Eken från kommittén för 

Östergötlands Veteraner, att arrangera ett torsdags-OL våren 2016, måste vi tyvärr tacka nej 

till, detta pga att vi är för få för att få ihop en lämplig arrangörsstab. ÖOFs veterankommitté 

består av: Jerry Martinsson, OK Motala, Ulf Waldenfjord, LOK och Bertil Wahlqvist, IFK 

Norrköping. Veterankontaktman för Eken är Per-Inge. Eken skulle, enligt  veteranernas 

program, arrangerat OL torsdag 1 okt., men ingen Ekare visste om det, ingen hade fått 

program, så det ”bidde” inget. Ax har rensat vattenfiltren och fyllt på salttabletter vid 

sjövärmepumpen i Botorp. OK Eken har numera en Facebooksida, vilken kan vara värt att 

besöka. Vi ska kontakta försäkringsbolaget för att försöka få ersättning för den stulna 

gräsklipparen i Botorp. Även en dunk bensin stals då. Årets julfest i Botorp blir söndagen 

20 dec kl 12.00 med skinkmacka, köttbullar, prinskorv, osv.. Här kan du samma dag också 

”va mä” på löpträningen vid 9.30-tiden. Med anledning av att Baroniet hade invändningar 

för det tänkta arrangemanget vid Äntorp med Gamleby Oks KM, så ska ordf. Niclas, plus 

någon(några) lämplig(a) Ekare till, ha ett möte med Baroniets VD Jonas Nilssom, m.fl. 

Baroniare. Anders Enström har i en lång skrivelse till Baroniet informerat om vad vår 

orienteringsverksamhet omfattar. Där står bl.a. att vi under alla år haft ett mycket gott 

förhållande till Baroniet gällande nyttjande av deras marker.  

Nästa möte 12 nov 17.30 Ljungv 5. med bl.a. kommittéval. 

 

Välkomna till löptränigen i Botorp söndagar med start vid 09.30-tiden. 

Eller ta en promenad i klubbstugans närhet.  Efteråt finns möjlighet till 

gemensam fika i klubbstugan.  Alt. har du kanske medhavd fika, 

 

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden, 
hälsar entusiasterna Sten J,  Emmoth, m.fl. 

 

 
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 

 Nov 2015 
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Julfest i Botorp 

Reservera redan nu söndagen 20:e december kl 12.00.  
Glögg, skinkmackor, köttbullar, prinskorv, kaffe, pepparkakor, mm. 

 

 

Välkomna att hyra Botorp. 

Stugan och läget är för fint för att stå outnyttjad. Mesta uthyrningarna är från Åtv. 

Skolor och från jaktlag. Önskvärt med fler bokningar från medlemmar. 

Det kan vara föelsedagsfest, släktträff, föreningsfest, bastugäng,kompisgäng, m.fl. 

 

 

Hänt i Botorp.    
Trasiga takhörnet på magasinet är nu reparerat. Vindskivorna på magasinets östra gavel är nya   

och rödfärgade. Arbetet proffsigt utfört av Wollmar, och med assistans av Emmoth. Wollmar 

kunde fixa så Gropen/Liedberg kunde sponsra byggställning och släpkärra. Och att Invent 

Rör/Ternstedt sponsrade vindskivornas överliggare, där plåt har ersatt träet.  

Emmoth har monterat ett nytt lås på dörren till redskapsboden (där gräsklippar´n stals). 

P-I har beskärt dom 4 fruktträden. 

Ett 20-tal kaffeskedar är anskaffade. Fans bara ett par stycken tidigare. 

Kommande arbeten i Botorp nästa år bl.a. att byta ut magasinets vindskivor på västra gaveln. 

Även magasinets takåsskivor ska bytas ut. Stugans vita räcke måste skrapas och målas om, 

alt. att det måste bytas.  Nytt lås till bastun är på G. 

 
 

Resultat OK Motala 18/10 Älgfritt. 

H50 1:a Niklas Rönnbäck (av 17), vinst med 3.17 min.  D45  7:a (av 11) Anna Ö Rönnbäck, 

9 min efter.  ÖM8  Hasse Ax  27:a (av 31), 17 min efter. 


