
 

 

     

 

S:a Botorp har varit flitigt uthyrt i sommar. Inte mindre än 14 övernattningar på en månad. Ett 

kanotpaddlargäng från Eksjö om 6 pers, med Lars-Erik Spaak vid spaakarna (han brukar ha 

Viresjövistelser under somrarna), hyrde Botorp och hyrde kanoter av Nils-Erik Wetterhall i 

Solkanonklubben, och paddlade omkring i  Virkensjöarna. Sedan hyrde släktingar till en 

Viresjöfamilj några dygn och sedan ett internationellt ungdomsläger, CISV, med 6 franska ungdomar 

och 6 svenska. Där hade den unga tjej-ledaren för lägret haft fullt upp. CISV-ansvariga skjutsade 

bara dit ungdomarna före lägret och hämtade dom efteråt. I en hel vecka hyrde så en irlänsk familj 

som är närbesläktad  med våra sommarstugegrannar vid Botorp, Söderbergs.  Till Botorp är inköpt 

diverse grejer, bl.a. flera drapålakan, örngott och dukar, för utbyte av gamla och trasiga,, mm.  

Gräsklippningen i Botorp, har pga torrt väder, inte behövts på sista tiden, utan det har räckt med 

tidigare klippning av Emmoth, Wollmar och Per.Inge.

Välkomna till löpträning, promenader, bad, mm,  i Botorp, söndagar, med start vid 9.30-tiden.  

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

 
Uthyrningar i Botorp:               Må 8 aug kl 13-18 SPF Kopparn.       To-Lö 13-15 okt Jaktlag Motala 

Lö-Må 15-17 okt Jaktlag Baroniet    Fr-Lö 18-19 nov Jaktlag Motala          To-Må 1-5 dec Jaktlag Baroniet 

Fr-Lö 9-10 dec    Jaktlag Motala 

Tävlingsprogram     (sista anm.dag) 

 Stjärnorp    to 4 aug (28 juli)             Tjällmo to 11 aug (7 aug)                 Ramunder sö 21 aug (14 aug) 

Mjölby OK  fr 2 sept DM natt (28(8)  Tjalve    sö 4 sept DM lång (28/8)    Motala AIF  lö 10 sept DM medel  

Motala AIF  sö 11 sept  DM stafett 

Höstens tisdags-OL, banläggarförslag.  Avplankning av fjolårets. 

 9/8 Per-Inge   16/8 Niclas W 23/8 Ax        30/8 Erik Ö 

6/9 Bertil/Stig 13/9 Holger Arne 20/9 Rönnbäck     27/9 J-E Lundqvist 

Välkomna till höstens första tisdags-OL. Samling vid röd skärm på gamla Bersbovägen. Nyritad del 

av Torpgårdskartan vid Grus&Sement-gropen kommer dom längre banorna drabbas av, hälsar P-I. 

Extra välkomna till de nybörjare som Rebecka Lindberg/Erik Österberg kunde engagera i juni.  
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OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com     

Hemsida: http://www.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. 
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Resultat tävlingar:  Klass/Namn/Plac. av hur många i klassen / + minut efter segraren.  

Tjust 2 dgrs Dag 1  5 juli:                   H50  Niklas Rönnbck 2 av 18  +5     H80 Holger 8 av 10 +20 

H75  Arne Wallberg 20 av 29  + 25    H75  Per-Inge 26 av 2 +39                H60  J-E Lundqvist 15 av 30  +16  

ÖM5 Hans Ax 7 av 30 +8            ÖM7 Andreas Tillmar 7 av 50 +4     Inskol  Siggne tillmar deltag   

D21 Rebecka Lindberg 4 av 22 +6      D18  Sarah persson 2 av 6 +5            H12  Hugo Persson 1:a av 26 -0,03 

Tjust 2 dgrs Dag 2  6juli:          H50 Rönnbäck 3 av 17 +1,53            H60  J-E Lundqvist 14 av 27 + 19 

            ÖM8  Hans Ax17 av 25 +25             D21  Rebecka lindberg 6 av 15 +6 

O-ringen i Sälen,  slutresultat:          H80   Holger 27 av 45                       H35K  Erik Österberg 129 av 189 

           D11   Malva Österberg 134 av 164    H12  Hugo Persson 9 av 189  + 12 min 

Tove Alexandersson blev historisk genom att vinna samtliga 5 etapper i dam-elitklassen på O-ringen.  Endast Helena 

Jansson har mäktat med den prestationen tidigare. Fransmannen Thierry Guerogiou vann herr-elitklassen. Antalet 

deltagare i årets 5-dagars var 24313. 

 

År 2019 går 5-dagars i Kolmården. Arrangörer är Norrköpingsklubbarna, med hjälp av närliggande klubbar. 

 

År 2021 går 10-mila i Valdemarsvik. Arrangör Är Hammarkinds OK, med hjälp av närliggande klubbar, Eken tillfrågade 

 

På tal om unika händelser, så måste jag berätta om att jag i tidig ungdom bevittnade ett myrkrig. Ser det ännu helt klart 

för mej. Jo, på en kostig (jag var på väg ner till sjön för ett bad) mellan min fädernegård Torp och sjön Örn. Såg en 

enorm hord av säkert flera 10-tusentals röda skogsmyror i flock vandrande. Liknade en bubblande, vandrande, triangulär  

matta, och i storlek uppåt en kvadratmeter. Målet var några tuvor med svartmyror i betesmarken. Skogsmyrorna anföll 

svartmyrorna och bet ihjäl alla skogsmyror som dom kom åt.  Men 3-5 svartmyror kunde tillsammans döda 1 skogsmyra. 

Efter drabbningen var marken strödd med döda myror, huvusakligen svarta, men även många röda skogsmyror. 

Svartmyrornas myrägg stal skogsmyrorna och  bar äggen med sej hem till sin stack som matreserv.  

 

Sjuk sjukhumor:  Söker för fästingbett i huvudet.  Huvudet borttages med pincett. 

      Fick besked om att hjärtat var bra, men skulle återkomma om hon blev mevetslös. 

      Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda benen på rygg. 

 

Norgehistorier:     Varför har norrmannen med sej en bildörr när han går ut i öknen? 

       För att kunna öppna om det blir för varmt. 

 

       Två norska poliser hittade en död man framför en Peugeot. 

        Hur stavar man till Peugeot? 

        Igen aning. Vi lägger honom framför en Fiat i stället. 

 

        Var heter Norges två främsta läkare? 

         Magne Syl och Alve Dån. 
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