
     

 

Konstitueringsmötet 27/3 Ljungv 5 gav följande fördelning av posterna: Ordf. Niclas 

Wiklund, kassör Anders Enström, sekr. Hans Ax, ledamöter Per-Inge Svensson och Erik 

Österberg, suppleanter Niklas Rönnbäck och Jan-Erik Lundqvist, firmatecknare Niclas 

Wiklund och Anders Enström var för sej. 

 

Från styrelsemötet 27/3 Ljungv 5. 
Närvarande ”full” styrelse enl. ovan. P-I skötte pennan. O-ringen arrangeras i år i 

Örnsköldsvik, år 2019 i Kolmården, år 2020 i Uppsala och år 2021 i Åre. Tidningen 

Skogssport kan nu även läsas digitalt. Allemansrätten diskuteras oftare numera mellan OL-

arrangör och markägare/jakträttsinnehavare, vilket är en negativ trend.  Boxholms OK 

inbjuder till en sprinttävling 15 maj inne i Vadstena. Ekonomin löper på i vanlig ordning. 

Dock saknas många medlemsavgifter, så vv kolla att du har betalt. Niclas Wiklund ska 

diskutera vandringsledsfrågor med Kommunens vandringsledsansvarige. Gällande 

kartrevideringar så ska området kring Hallaholmstorpet högprioriteras, detta inför Skol-OL 

där 22 och 25 maj. Därnäst fortsatt revidering österut i Håckla. Lågprior därefter i Grebo och 

av Botorpsskogarnas nya hyggen. Närområde för årets NaturPass blir Humpa och som 

fjärrområde på Torpgårdskartan. Förslag att vid Skidstugan i Humpa och/eller vid Sketeka 

erbjuda gratis OL på några fasta kontroller. Info och kartor där i en lämplig låda/mapp. Ett 

steg ytterligare vore att här tillhandahålla infon och kartan på nätet.  LOKs tävling Swedish 

Leuge  sö 22 april närmar sej. Träningspaket för deltagare till den tävlingen ska Niclas 

Rönnbäck ordna i Spångskogen. Dom här kontrollerna får hänga kvar som ”fasta” någon 

månad. Kan då nyttjas till första Tisdags-OL-et 17 april vid Swärdsbro, till en eller två 

Tisdags-OL till och för enskild träning. Platser för uthyrning av husbilar/husvagnar åt 

Swedish Leuge-deltagare är planerade i Botorp. LOK hyr Botorp 20. 21 o 22 april. 

Inventering av Ol-material är gjord.  Se omst.sida. Banläggare för Tisdags-OL har Ax listat. 

Se omst. sida. Ungdomskursen i vintras i Botorp hade 11 deltagare och med Erik Ö och 

Anders E som ledare. Vi är tilldelade att arrangera Natt-DM år 2019, om vi kan..?? 

Angeläget om Botorp är att Åtv. Kommun senast 2 maj vill ha svar från Baroniet och Eken 

ang. avloppssystemet där. Det gäller slamavskiljarens våtvolym, maxbelastning och att 

spridningsledningar och luftningsrör har spolats rena. Ett möte Baroniet/Eken är akut. 

Statistik på uthyrningarna i Botorp är framtaget (se omst. Sida), så man kan gissa ex. 

frekvensen av toabesöken, mm. Mycket finns att reda ut om/när vi ska avveckla Botorp, ex. 

tävlingsmaterial i uthusen, allt inne i stugan, hitta nytt materialförråd, söka ny klubblokal, 

mm.  60-års-jubileet planeras till lö 11 eller 18 augusti. 

 

Nästa möte to 26 april kl 17.30 Ljungv 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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 

 April 2018 
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Banläggare i vår:  Ti 17 april / Rönnbäck / Swärdsbro.             Ti 24 april / P-I / Sketeka  

On 2 maj / J-E Lundqvist / Spångskogen.   Må 7 maj / Erik Ö.   Må 14 maj / Niclas W 

Ti 22 maj / Anders E / Hallaholmstorpet.    Ti 29 maj / Ax.        Må 4 juni / Bertil/Stig. 

Ti 12 juni / Holger.  Ti 19 juni / Rönnbäck. 

 

Välkomna till vårens första Tisdags-OL 17 april vid Swärdsbro. Start kl 17 – 18. 

 

Välkomna till vårens andra Tisdags-OL 14 april vid Sketeka.  Här går banorna mest inom 

Baroniets elstängselområde söder Adelsnäs. och elen kommer (kanske?) inte att vara på. 

 

Inventering av OL-material: Stora tävlingsskärmar 100 st.  Stora med NR o Klämma 24 st. 

Små 40 st.  Små äldre med NR o Klämma 24 st.   Stiftklämmor i överflöd. 

Plastfickor A4 c:a 800 st.   Plasfickor A3 c:a 1800 st. 

 

Botorpsstatistik år 2017:  26 dygns övernattningar med i snitt 10 pers/dygn. 

   29 st dag-/kvälls-uthyrningar med i snitt 15 pers/tillfälle. 

   310 dygn oanvänt. 

 

Botorpsekonomi: År 2017,  inkomster 30 tkr. utgifter 52 tkr = förlust 22 tkr 

          År 2016,          ”       29 tkr,      ”      39 tkr, =     ”     10 tkr. 

                År 2010 till 2017,           ”     252 tkr,      ”    428 tkr, =     ”  176 tkr = 22 tkr/år. 

 

Församlingsbon träffade prästen, beklagade att hans cykel blivit stulen och tänkte ringa 

polisen. - Nej, ring inte polisen, sa prästen, utan vi gör så här: På söndag under gudstjänsten 

säger jag budordet ”du skall icke stjäla”. Då ska du kolla om någon i församlingen reagerar 

ångerfullt och ser skyldig ut.  Efter predikan frågade prästen om det hade lyckats.  - Nej, för 

när du kom till budordet  ”du skall icke begå äktenskapsbrott”, så kom jag ihåg var jag hade 

glömt cykeln.  


