
 
Från Eken-Nytts utrikeskorrespondent              (nåra a ä å) 
Orienteringsäventyr i Frankrike. "Le Weesoo"  
 Fredagen den 15 februari lämnade vi  (jag, JF och 

Louise) Strasbourg och  snöblasket (5 cm snö) 
som kommitunder dagen... I Metz tog vi 

militärbussen mot Bretagne. Vi var 10 stycken fran 
min klubb ( 3 st stannade hemma pga 

influensan..) Efter en kort natt pa ett hotell i Paris-

regionen akte vi de sista 45 milen till Bretagne.När 
vi kom fram (till St Malo) var himlen bla och solen 

värmde gott! En del träd var redan gula eller rosa! 
(här har vi knappt snödroppar...) Efter att ha ätit 

var matsäck var det dags för dagens första lopp. 

En sprint pa mellan 2,1 - 3,3 km. Det fanns 3 
banor.  Dambanan var 2,9 km och hade 16 

kontroller. Terrängen var vägar, klippor vid havet, 
gamla militära "minnen"  och avslutades i en 

camping.  Efter loppet fick vi aka till Cancale, ca 

15 km fran St Malo. Där at vi en kall buffé som 
organisationen ordnat. Senare pa kvällen fran kl 

21 var det dags för dagensandralopp.En nattstads-
orientering vid hamnen. Banorna var mellan 1,2 

och 1,9 km. Dambanan var 1,8 km med 19 
kontroller. Klockan 23h30 checkade vi in pa vart 

hotell. Efter en god frukost akte vi till St Malo 

igen. Det var medeldistans pa 3,2 - 4,8 km i 
stadsterräng eller militära gamla fästningar. 

Dambanan var 3,8 km och 19 kontroller. Efter 
loppet gick vi en tur i St Malo city (där vi sprang 

ifjol). Det fanns manga människor som var ute och 

gick i det underbara vädret. (Februarilovet har 
börjat).. Kl 13h30 var det prisutdelningar. Jag 

vann i Damklassen och fick en pase med diverse 
specialiteter fran Bretagne. (cider, kex, paté etc) 

Dagens etapp ingick även i de Franska 

Mästerskapen i militärklubbslag. Vart förstalag 
kom tvaa och vart andralag kom fyra. Vi fick även 

diverse individuella medaljer. Totalt fick vi med oss 
hem 13 medaljer!! Efter prisutdelningen var det 

aperitif och en kall buffé till alla deltagare! Kl 15 

bar det iväg tillbaka till östra Frankrike. Vi var 
hemma i Strasbourg klockan 2h30... Och all snö 

var borta. 180 mil för att springa 8,5 km.... 
men We love orientering... (: fast vi är inte särskillt 
ekologiska....  

Hälsningar Marie 

 

Från styrelsemötet 7/2 

E-bokföring, kan de va nå´tt för oss? Kanske, 

Helene och Bertil ska kolla lämpligheten. Ett 

nytt alternativ för snabb distribution av 

Eken-Nytt har vi fått förslag på. Och det är 

förstås att få bladet via e-mail. Anders ska titta 

på möjligheten till grupputskick via Idrott- 

online. Förslaget skulle också innebära att 

”brevduve”-leveranserna borde minska. 

Åtvidstidskriften Klippet erbjuder en gratis 

helsida reserverad för Åtvidsföreningars 

klubbaktiviteter under 600-års-jubilenmsåret.. 

Brebo IK och Björsäters SK är intresserade 

att ha någon form av terränglöpning (för- 

slagsvis orientering) i samband med våra 

träningar. För att ragga fler ”Älgdriwers” ska 

vi bearbeta lämplig(a) Åtvidsklubb(ar) om 

några där, med viss träning, kan tänkas kunna 

hjälpa oss. Inventering av kart- och skärm- 

material är gjord. 5-årsplan för kartverksam- 

heten är gjord.  Proppskåpet i Botorp som 

”mördat” 3 st möss, mösste ombyggas/tätas, så 

det blir slut på ”möss- morden”. Vi kommer 

att satsa på en medlems-/vårstädningsdag i 

Botorp i vår. Ax har fyllt på vedförrådet och 

röjt sly efter sjökanten. Riset ska samlas ihop 

och eldas upp innan snön försvinner. För 

gemensam planering inför LOKs 43-kavle vid 

Karstorp behöver vi en träff där när snön 

försvunnit. Sponsorer för kartreklam på 

kavlekartans baksida ska Allan jaga

Nästa styrelsemöte måndag 11 mars kl 17.30  Ljungv 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

EKEN-NYTT 

     Mars 2013 

 

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. 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken   

Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59751  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj.  

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/ Klubbens lösenord zbv223. 
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11 utav våra 155 registrerade medlemmar deltog på årsmötet där Niclas W svingade klubban Anders 

E plitade på och Erik Österberg (nyinvald styrelsesuppleant) justerade och räknade röster. 

Inga ändringar i styrelsen, utöver nye Erik Ö, omval på befintliga.  Mandatlista i kommande nr. 

Verksamhetsberättelsen tog upp vår närvaro på div möten arrangerade av ÖOF, träffar med 

kommunen och övriga ledskötare. 

18 banläggare har ordnat 22 träningar åt oss och vi har deltagit på 30 tävlingsdagar i vårt avlånga 

land vilket gav ett medaljregn i klubbens register, dom flesta får sina poäng till godo till kommande 

år men några Hurrarop blir det till Karolina Rönnbäck Ungdomsbrons, Viktor Rönnbäck 

Ungdoms silver, Niklas Rönnbäck Guld, Anna Rönnbäck Brons och Andreas Tillmar Brons. 
 

Tack vare stora insatser med U-kavlen, älgdrev, julkärveförsäljning och uthyrningar i Botorp blev  

slutsumman ett plus på 27 434 kronor.  

 
 

 

Bastubad i Botorp lördagar kl 14 
hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 

Men kontakta Bertil eller Emmoth innan du åker ut, så du inte blir ensam. 
 

 Vem förbrukar mest toa-papper…??..  Dä måste väl va Ali Baba,  han med de 40 rövarna…. 

GRATTIS Sarah Persson  

USM-guld och USM-brons 
i skidorientering i Örnsköldsvik i klass D15, guld i distans- 
loppet och brons i sprinten. Vicken fenomenal Ekenmedlem.  

 

Botorpsuthyrningar duggar otätt. Endast 4-5 juni bokat/Allé.  Men 4 förfrågningar har fått nobben. 

 

Vårt heliga tisdags-OL försöker vi starta 2:a april på Torpgårdskartan och med start vid Örnbads-

parkeringen. Banläggare i vår: P-I,  HP,  Allan,  Bertil, Enar,  Leif J,  Rönnbäck, forts. nästa nr. 

 

Veteran-OL torsdag 21 mars i Finspång. 

 

Tävlingar: 6-7 april, Kolmården, medel + kavle. 12/4, DM natt Boxholm. 14/4 Motala, lång.  

 

 
Gammeltuppen skulle ersättas av en yngre virilare tupp. Gammeltuppen ville förstås va ensam herre i hönsgården. Så 

nye tuppen måste väck, men hur?  Jo, den gamle utmanade den nye på kapplöpning, med ett visst försprång, runt lagårn. 

Bakom lagårn var nye tuppen nästan ifatt…då small ett skott…och nye tuppen blev ihjälskjuten.  Då sa bonden som sköt: 

-Mycket märkligt,  de va den andre  gay-tuppen på kort tid som jag skaffat.   

 

 

Det saknas ännu några medlemsinbetalningar, har du glömt, betala gärna på Bankgiro 367-9206. 

Ring Anders Enström på 070-289 289 9 om du väntar på ett inbetalningskort. 


