
 
Från årsmötet 21/2 S:a Botorp 
Före mötet hade styrelsen ett litet 

förberedande möte för att räta ut ev. sena 

spörsmål.  Brasan var tänd, hade rykt in pga 

spjälleritrubbel, vädringen hann att få bort den 

mesta röklukten innan den befarade 

invasionen av årsmötesmedlemmar anlänt.  Så 

till årsmötet. Mötesordf Hans Ax (ordf. Niclas 

Wiklund var bortrest) och Anders E 

mötessekreterare. Det blev ett snabbt, lugnt, 

mjukt och mysigt årsmöte i soffgruppen 

framför brasan. Och OK-ejande på 

dagordningens alla punkter, så att upprepa 

varje punkt känns onödigt. Ekonomin visade 

ett minus på c:a 20000 kr, ej långt från budget. 

Valet, där Niclas Wiklund blev omvald som 

ordförande på 1 år,  kan ni se här nedan.   

Helen Enström avgår som suppleant och 

ersätts av Niclas Rönnbäck. Niclas meddelar 

dock, att han pga sitt jobb, inte kan närvara vid 

så många möten. Om den kvarvarande vakanta 

platsen som suppleant, pågår påtryckningar på 

Jan-Erik Lundqvist, om nu inte nå´nn annan 

hinnner före (inte Kofi i alla fall). 

Valberedning får styrelsen tv ta på sej. Efter 

mötet väntade ett par smarriga smörgåstårtor 

på oss. Vi hade (inte) sett till,  att vi bara blev 

9 st årsmötesdeltagare, för att få större 

tårtbitar. Förutom Hans Ax, Erik Ö, Anders E 

och Per-Inge från styrelsen, deltog från 

stugkommittén Stig Emmoth och Sten 

Johansson och revisor Enar Wiklund. 

Dessutom närvarade Monica Lindblad 

(sponsorn av Morlonklanens medlemsavgifter) 

och Torgny Johansson.  

Nästa möte to 19 mars kl 17:30 Ljungv. 5. 

 

Mandattider OK Eken  Val/omval/nyval till/vid årsmötet i febr. år 2015 

Styrelse, revisorer, valberedning     = vald period Telefon 

Uppdrag Namn          febr 2014 febr 2015                           febr 2016              febr 2017 

Ordförande Niclas Wiklund 

 

Omval 

 

14307 

Kassör Anders Enström 

 

Omval   10055 

Sekreterare Hans Ax     1 år kvar 

 

15326 

Ledamot  Erik Österberg   1 år kvar 

 

12383 

Ledamot  Per-Inge Svensson 

 

Omval   12406 

Suppleant  Niclas Rönnbäck 

 

Nyval 

 

013-55158 

Suppleant  Vakant  (J-E L…?) 

 

…? 

  Revisor Enar Wiklund   1 år kvar 

 

12268 

Revisor Bertil Johansson 

 

Omval   13757 

Revisorsuppl. Bo Andersson 

 

Omval 

 

13949 

Valberedning Vakant (3 st, Allan t.v.) 

   

35456 

 

Från och med 2 mars 2015 ändrar Postnord vårt postnummer till 597 52 Åtvidaberg  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

EKEN-NYTT 

    Mars  2015 

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.  59752  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. 

mailto:ok-eken@hotmail.com
http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com


Åtvidskampen, tävlingen vid Äntorp sö 9 aug. diskuterades efter årsmötet med Torgny J i förarsätet. 

Det lutar åt att bli 2 startplatser. Betesdjuren i området, hälsar arrendatorn från Storkestorp, att dom 

utan större problem kan flyttas till lämplig närliggande stängsling. 

 

Flugorna i Botorp tycks överleva dom elektriska råttskrämmarna. 

 

På kartfronten är det högaktuellt att revidera i Hallaholmsområdet. Stora kraftledningen är riven 

och en ny har tillkommit. Stigar och hyggen har tillkommit/ändrats. Bör vara klart till skol-OL-et i 

början av maj, och helst också till tisdagsträningen 21 april. 

 

1:a tisdagsträningen 7 april, ämnar P-I lägga på färskaste kartmaterial i Äntorpstrakten 

 

Skidorientering.  Toppresultaten för  Sarah Persson, 16 år, fortsätter. Det blev bronsmedalj i klas- 

sen D17-18 vid SM i långdistans i Hudiksvall. Endast minuten från guldet. Lillebror Hugo vill inte 

vara sämre. han vann klassen H11-12, båda tävlingsdagarna. Den klassen har ej mästerskapsstatus. 

 
Bokning Botorp To 28/5 Partner Tech     

       

Egna arrangemang Lö 21/3 kl 10 Äntorp, tävl.förb. 1:a veckan i maj Skol-OL Sö 7 juni Steffekavlen 

 Sö 9 aug Tävling, Äntorp     

       

Tisdagsbanläggare 7/4 Per-Inge 14/4 Niclas W 21/4 Ax 28/4 Erik Ö 5/5 Anders E 12/5 Bertil / Stig 

Måndag 18/5 Holger 26/5 Arne W 2/6 Niclas Rönnb. 9/6 J-E Lundqv.   

       

Tävlingar Lö 28/3 Nyköping Lång (22/3) Sö 29/3 Måsenstafetten (22/3) 

(xx/x)=anm.stopp Fr 3/4 NAIS Medel (29/3) Lö 4/4 NAIS Lång (29/3) 

 Sö 5/4 Kolmården Medel (29/3) Må 6/4 Kolmårdskavlen (22/3) 

 Sö 12/4 Motala MAIF Medel (5/4) Lö 25/4 Finspång Lång (19/4) 

 Sö 26/4 OK Motala Lång (19/4)    

 

Från Eken-Nytts utrikeskorespondent 

Hejsan! 
Det var ett tag sedan sist, men det har ju varit 
vinteruppehåll.... Men nu har ol-säsongenbörjat 
igen för oss. Tillsammans med några andra i min 
franska klubb åkte vi ner till Portugal O´Meeting. Eller 
POM som det också heter. I år gick denna tävling strax 
söder om Porto vid havet. Man kunde springa 5 
tävlingar. En av tävlingarna är en nattsprint, den gick i 
"staden" Mira. Jag sprang bara de 4 tävlingarna som är 
med i själva POM-tävlingen. 3 långdistanser och en 
medelfanns på programmet. Ca 2400 var det med som 
sprang varav 291 svenskar och 168 fransmän ( vi var 9 
ifrånmin franska klubb) ( träffade några från LOK). 
Terrängen var fin, lite upp och ner och lätt att löpa. I 
D45 var vi 45 stycken. Jag var lite osäker på om min 
hälsenaskulle klara av att springa de 4 etapperna ( det 
var därför jag inte sprang natt-sprinten). 
Men hälsenan höll och jag gjorde inte några stora 
missar... Kanske 1-2 min / lopp. Så jag vann varje 
etapp...Vi hade samma bana som D50 där ex  Christina 

Blomqvist- Smedberg var med ( hon kom 3 på VM 
1985) och jag "slog" henne alla etapper.... Trea kom en 
annan fransyska och även på fjärde plats. Det är mina 
tuffaste konkurrenser i Frankrike... De andra i min 
klubb sprang lite upp och ner. Men vi var 5 som kom 
ibland de10 bästa/ klass. Nu väntar vårsäsongen med 
en masa roliga tävlingar.... Belgiska 3-dagars, Alsace 3- 
dagars i Påsk..Ifall nu min hälsena vill. Jag ska operera 
den under 2015. Fast jag är anmäld till WMOC som går 
i Göteborg i år... Och jag hoppas på att få operera 
hälen efter... För jag får inre springa på 6 månader 
efter det.... Hur jag nu ska klara det vet jag inte!!!!!( 
hälsenan är lite trasig och jag har en knöl som ska 
skrapas bort under den...) Men jag är ju en 
orienteringsfantast så jag tänker inte sluta springa  
(bara om den går sönder...) Vi se ! Ha en härlig 
vårsäsong och kom gärna och spring i vår i Frankrike, 
tävlingarna är många och bra. 

Hälsningar Marie Morlon 
  

Välkomna att hyra S:a Botorp 

 

 


