Upplev Äventyret!
GOD JUL och Gott Nytt År!
Snart är år 2019 här! Vårt år! Nu är
det skarpt läge och ”bara” spurten
kvar. Våren kommer att gå fort och
förr än vi anar står vi där och
välkomnar våra blivande gäster!
Jag blir så glad av att se hur flitens
lampor brinner runt om hos alla er
som gör så beundransvärda
insatser i planeringsfasen! Utan
era insatser skulle det inte bli
något O-Ringen! STORT TACK!!
Det skulle heller inte bli något ORingen om vi inte får ihop våra c:a
1400 funktionärer och därför gläds
jag också över att se att vi redan är
över 800, härligt! Vi har satt upp
ett delmål att vara c:a 1000
funktionärer runt årsskiftet så
hjälp hemskt gärna till genom att
prata med och peppa dina vänner
och klubbkompisar nu under
julhelgerna om att anmäla sig som
volontär. Alla insatser, stort som
smått är värdefullt under ORingen. Genom att vara funktionär
på världens största
orienteringsäventyr är man både
med och skapar folkfesten, stöttar
sin förening och inte minst skapar
roliga minnen för livet!
På tal om roligheter – boka in 31
mars 2019! Det blir en dag för hela
familjen då vi alla funktionärer
träffas på Kolmården i Delfinariet!
Det blir alltifrån delfinshow till
inspirerande utbildningsinslag.
Jag och ledningsgruppen önskar er
alla nu en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Tomas Öberg
Generalsekreterare
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HETT JUST NU
•

•
•

PEPPA dina vänner att anmäla sig som funktionärer nu under
julhelgerna och anmäl er via länken här, helst innan 6 januari
2019: www.oringen.se/funktionar2019
OBS! Fördelningen av uppgifter har påbörjats, missa inte chansen
att få jobba med det eller de du helst vill!
BOKA in 31 mars – en dag fylld av äventyr, inspiration och
utbildning för alla funktionärer på Kolmården i Delfinariet!
WOW! O-Ringen Kolmården 2019 är hett –8600 anmälda redan
vid första stoppet den 1 nov, väldigt kul och historiskt riktigt bra!

MARKNAD
Vår julkalender i våra sociala medier
är och har varit både populär och
uppskattad. Julkalendern innehåller
tips och trix inför nästa sommar till
våra deltagare, besökare och
kommande deltagare.
Marknadsgruppen har även dragit
igång arbetet med nästa nummer av
O-Ringentidningen. Artiklar ska
skrivas, intervjuer utföras, foton väljas
och grafiskt material skapas. Har du
några tips eller vill vara med i
tidnings-arbetet? Hör av dig till
carin.rosander@oringen.se

FUNKTIONÄR
Härligt, nu är vi 800 funktionärer
anmälda! Peppa varandra i klubbarna
och sprid ordet om hur roligt det är
att uppleva O-Ringen som funktionär,
vi behöver fortfarande bli fler
funktionärer! För att räknas in som
funktionär behöver man vara
registrerad via formuläret
www.oringen.se/funktionar2019 där går det också att se alla typer av
roller som vi behöver funktionärer till.
Varje förening har en
funktionärsansvarig som ni kan höra
av er till med idéer för att få fler
engagerade eller om ni har frågor
kring funktionärsområdet.

Som vanligt är vi väldigt tacksamma
för era tips till roller som ännu inte är
tillsatta. Just nu efterlyser vi specifikt
tips på passande funktionärer till:
• Ansvarig för resa eller
boende till O-Ringens
ledningsgrupp
• Funktionsansvarig för ”övrigt
boende” (exempelvis boende
på hårt underlag)
• Marknadsgruppen. Person som
trivs med att ta fram grafiskt
material t.ex. i Illustrator eller
InDesign. Marknad söker även
person som vill jobba med
marknadsföring under event
(exempelvis på
orienteringstävlingar i vår).
• Dusch och VA-medhjälpare.
Personer med erfarenhet av att
arbeta med duschar på
orienteringstävlingar?
• Elektriker till servicegruppen
• Nätverks-/datorkunniga till ITgruppen (datorvana,
nätverksdragning,
nätverkskonfiguration,
databashantering)
• Ansvarig för remförsäljningen
Hör av dig till
funktionar2019@oringen.se om du
är intresserad eller kan tipsa om
någon person för någon av rollerna!
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TÄVLING
Sammanfattar 2018 som ett väldigt
bra år där många bitar har praktiskt
fallit på plats och det känns som att vi
går in i 2019 med full energi. Stort
tack till alla inom området Tävling
som gör ett kanonbra jobb! Vi ser
fram emot sommaren 2019 där redan
dryga 8600 deltagare har anmält sig!

DELTAGARSERVICE
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till/från bussarna och det flyt som de
senaste årens bussbolag Nobina har
fått in på att serva oss. För oss
funktionärer så är grunden att även vi
ska ta bussen till arenorna också. En
extra tidig morgonbuss och slut-fördagen-buss för funktionärer kommer
att läggas in i busschemat. Vi kommer
ha ett mindre antal parkeringsplatser
nära arenorna för de funktionärer
som verkligen behöver det.

Det pågår flera stora aktiviteter på
Himmelstalundsområdet i Norrköping
sommaren 2019. Stadium Sports
Camp avslutar sin fjärde lägervecka
fredag den 19 juli och O-Ringentorget
och campingen öppnar torsdag den
18 juli. Innan dess byggs
servicestationer och O-Ringentorget
samtidigt som Sports Camp är i full
gång. Under början av vecka 30
kommer Himmelstalund att vara fullt
av campinggäster samtidigt som
Sports Campen avvecklas. Vi har sett
över trafikflöde, lokaler och grönytor
för att dela upp dem så bra som
möjligt. Tillsammans kommer vi att
lösa detta på ett bra sätt för både
Stadium Sports Camps och O-Ringens
deltagare.

BOENDE

SERVICE

Planeringen pågår och vi vill belysa
behovet av nätverks-/datorkunniga
personer till vår grupp!

Planeringen inom service går bra och
övriga organisationsdelar har lagt
beställningar till
serviceorganisationen, vilka vi nu
omsätter i praktisk planering. Vi har
också påbörjat bygget av vårt ORingen genom att vi anlagt en ny väg
för att kunna vända runt bussarna vid
arena Yxbacken. Vi söker fler
hantverkare inom bygg, el och
rör/VVS/VA, tipsa gärna oss!

RESA
Under hösten har vi arbetat klart
bussningskonceptet vilket kommer bli
mycket bra med korta avstånd

Över 1500 campingplatser är redan
bokade vilket är fantastiskt. För
närvarande har vi lagt ut 2500 platser
i bokningsportalen. Totalt på
Himmelstalundsområdet har vi ca
2900 platser. Vi har sparat 400 platser
för samordning med O-Ringentorget,
ytor för hygienstationer, Stadium
Sports Camp och funktionärer. Ett
normalår har ca 2300 platser inklusive
funktionärer. Tyvärr finns det inte
mer tillgänglig el-kapacitet än till 700
platser efter att alla "måsten" har fått
sitt. Vi har gjort ett aktivt val att inte
ta in motordrivna generatorer p.g.a.
kostnad och miljöhänsyn.

IT

EKONOMI
Vi har nu lagt vår budget och
budgeten ligger i linje med de
ingångsvärden vi hade när vi gick in i
detta projekt. Nu har vi alla
möjligheter att skapa en uppsida i i
ersättningen till föreningarna genom
att på alla områden hela tiden söka
kostnadseffektiva lösningar och inte
minst att vi alla fortsätter med att
sprida ordet om vårt O-Ringen till så
många vi bara kan för att få så många
deltagare som möjligt!

Sälj
Den positiva utvecklingen fortsätter
vad gäller samarbetspartners till ORingen Kolmården. Nyligen blev det
klart med SSAB som etappvärd och
därmed har alla fem etapper fått en
”ägare”. Finspångs kommun (2),
Svenska kyrkan, SSAB och
Norrköpings kommun. Även när det
gäller Elitsprinten har vi nu ett
underskrivet avtal med Linköpings
Universitet (LiU) som går in som
etappvärd för Elitsprinten. När det
gäller tävlingspartners är samtliga åtta
till orienteringen klara. Återstår är att
hitta en partner till MTBO-delen.
Under perioden har vi också tecknat
samarbetsavtal med ICA Maxi och ICA
Kvantum i Norrköping.
Det vi nu även jobbar intensivt med är
att tillsammans med Region
Östergötland skapa en arena på ORingentorget som ska heta East
Sweden Arena. Här vill Regionen
skapa en möjlighet att kunna visa våra
gäster vad vi har att erbjuda i
regionen. Här kan våra
samarbetspartners synas kring
möjligheter att t.ex. jobba, plugga och
bo i regionen.
Ett annat viktigt område är ju
naturligtvis kioskerna och dess
försäljning under vecka 30. Arbete
pågår med att bemanna alla
kioskerna. Det ska finnas fyra kiosker
på varje arena. Tre kiosker placeras i
O-Ringenstaden och en kiosk på ORingentorget. Dessutom säljs, som
alla som varit på O-Ringen vet,
jättegoda remmar och även dessa
försäljare ska vi finna.
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