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Dela glädjen
PROJEKTLEDAR-RUTAN
Äntligen! Nu har vi tagit över O-Ringen.
Nästa etapp går i Nåsten. Tänk den tanken.
Jag får gåshud!
Det ska bli så himla kul att äntligen få
komma till skott efter allt planerande och
gå från ord till handling det här sista året.
Massor är tänkt och massor ska göras och
massor av saker kommer vi att upptäcka
att vi inte tänkt på när vi väl ska göra dem.
Lösningen ligger i att söka lösningar
tillsammans. Att vara många som hjälps åt
och att i allt vi gör ”vilja föra varandra
bra”. Inte skylla och peka på någon annan.
Att våga fråga om hjälp och reda ut ”vems
ansvaret är” och gärna ta det själv om man
kan. Men också säga ifrån i tid när man
inte kan och har tid så att någon annan får
chansen att hjälpa till för att vi ska hinna i
tid.
Är vi bara tillräckligt många så är det
nästan inget vi inte kan klara att lösa,
förutsett eller oförutsett. Det visade våra
rosa funktionärskollegor i Kolmården med
all tydlighet. Så se till att värva med dig alla
du känner i klubben och varför inte vänner
och bekanta som funktionärer. Delad
börda är halv, delad glädje är dubbel.
Stort tack till alla som var med och spred
vår orangegula färg och var ambassadörer
för Uppsala på O-Ringen i somras. Det var
så himla kul att se och ännu roligare att få
en pratstund med så många av er. Mitt
bestående intryck av alla de samtalen är
att ni alla utstrålar en sådan glädje och ett
sånt lugn inför vår gemensamma
utmaning. Ingen oro, detta ska vi fixa! Det
känns både tryggt och roligt.
/Jens Lindquist
Projektledare

Provlöpningar

Hämta din funktionärströja 16/9

Alla etapper är nu provlöpta och intresset
har varit stort bland funktionärerna att
nyfiket få testa banorna till vårt O-Ringen
nästa sommar. Stort tack till alla som varit
med och bidragit med synpunkter och
återkoppling till våra banläggare.

Se till att grannen hyr ut
Vi behöver närmare 1 000 privatboenden
som hyrs ut till O-Ringendeltagare nästa
sommar. Inför anmälningsstoppen 1/11
och även senare 1/4 och 1/6 är det viktigt
att det fylls på i vår bokningsportal. Be
därför dina grannar att dra till stugan eller
semester och hyra ut sitt boende till
skötsamma orienterare den 19-26/7. De
hittar formulär och avtal på
www.oringen.se under Resa &
Bo/Boende/Hyr ut ditt boende.

PreO tillbaka med 5 etapper
Vi är jätteglada att nu kunna berätta att
PreO är tillbaka på O-Ringenprogrammet
på vårt O-Ringen Uppsala 2020. Uppsala
som är ett starkt PreO-distrikt med många
engagerade och PreO-kunniga personer,
har under ledning av Martin Fredholm
tagit fram ett jättefint koncept där vi får
till 5 etapper där PreO delar arena med OL
och/eller MTBO alla etapper och därmed
blir en del av O-Ringengemenskapen.

Värva en kompis – vinn tröja
Vi är nu närmare 500 som anmält sig som
funktionär. Men vi behöver bli lika många
till och lite till. Därför drar vi nu igång
kampanjen ”Värva en klubbkompis”.
Bland alla som lyckas värva en eller flera
kompisar innan den 1/11 kommer vi att
lotta ut tre extra funktionärströjor. Be din
kompis gå in och anmäla sig på:
www.oringen.se/funktionar2020.
Sen mejlar du funktionar2020@oringen.se
och anger namn på den/de du värvat och
ditt eget namn och tröjstorlek.

Alla som anmält sitt intresse att ställa upp
som funktionär på vårt O-Ringen och ännu
inte fått sin funktionärströja har möjlighet
att hämta ut den innan vintern den 16/9 kl
17-18.30 vid vårt O-Ringenlager på Ulls
väg 12. Kom själv eller skicka en kompis.

Elektriker och VA-kunniga sökes
På de allra flesta områden i
arrangemanget går vilja före klass. Men
personer med yrkeskompetens inom el
och vatten och avlopp behöver vi styra till
dessa områden. Vi hoppas att du som
känner dig träffad anmäler dig till dessa
områden, eller byter från det område du
redan valt. Vi behöver dig! Samma gäller
alla som har körkort på tunga fordon.

Vi håller oss till vår plan
När nu ord ska gå till handling sista året är
det lätt att man börjar tvivla och
ifrågasätta våra planer. Men tänkt då på
att vi har planerat vårt O-Ringen i flera år.
Många beslut bygger på gyllene
medelvägar mellan flera olika områden
där vi noga vägt för och nackdelar mot
varandra. Så håll dig till planen in till dess
den visar sig helt åt fanders. Då lyfter du
ditt förslag med ansvarig för området som
får stämma av med övriga om det är
möjligt. Vår gemensamma uppdragsplan:
http://uppdragsplan.oringen.se/
(Anv. namn: oringen Lösen: funktionär)

Mobilise-utbildning för ansvariga
Under oktober kommer alla
funktionsansvariga att kallas till en
obligatorisk utbildning i vårt
funktionärssystem Mobilse.
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