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Dela glädjen
GS-RUTAN
Hej och välkommen till vårt först
interna nyhetsbrev för alla som är
engagerade i O-Ringen Uppsala 2020
och som är medlemmar i någon av
våra åtta funktionärs-föreningar.
Från nu och fram till vårt O-Ringen
blir detta en viktig informationskanal
som vi tänker skicka ut ca 3-4 gånger
per år. En annan mer frekvent är vår
facebook-grupp ”O-Ringen Uppsala
2020 – Funktionärsforum”.
Mitt första år som projektledare
har handlat mycket om att
tillsammans med funktionärsföreningarna ta fram ett
framgångsrikt koncept för våra
tävlingar och utifrån det få fram
tillstånd och avtal. Ett spännande,
lärorikt men tidskrävande arbete
som nu äntligen börjar närma sig
slutfasen.
Den stora glädjen i arbetet är
självklart alla kontakter och allt
samarbete med alla engagerade
orienterare, såväl bland de över 70
som redan hoppat på uppdrag i
Ledningsgruppen och andra
funktioner i vår organisation, som till
dig som kommer fram och bara vill
snacka O-Ringen när vi ses ute på en
tävling. Att ”göra O-Ringen” är
verkligen ett lagarbete där delad
börda blir halv och den delade
glädjen dubbel. Haka på du också!

TÄVLING
Efter bred dialog med Föreningsrådet,
styrelserna, engagerade medlemmar i
Funktionärsföreningarna och berörda
externa parter tog vi i höstas sikte på ett
koncept för vårt O-Ringen Uppsala 2020
som bygger på ”närhet”. När sedan avtal
med markägare för samtliga arenor var
klart spikade vi följande planerade
koncept:
18/7 Träningsrace (OL) i Norra Lunsen,
arena Sävja IP

19/7 Invigning och Bagheerastafett arena
Nya Studenternas
20-21/7 E1-2 I Nåsten, arena Pattons hage
(OL+MtbO)

23/7 E3 (OL) i Östuna, arena Täby. MtbO
och PreO i Stadskogen
24-25/7 E4-5 i Lunsen, arena Flottsund
(OL+MtbO+PreO)

broschyr inför O-Ringen i sommar, planera
och producera vår monterutställning i
Ö-vik och skapa en reklamfilm som
presenterar Uppsala och vår fantastiska
terräng.
Vi önskar att du som redan har en roll i
vår organisation och som ska upp till
O-Ringen i sommar också tar ett pass i vår
monter (då får du vår profiltröja).

Det som återstår för att konceptet ska
kunna spikas helt är främst tillstånd från
Miljönämnd och Länsstyrelse. Samrådet
med dem pekar i positiv riktning. Håll
tummarna!

Patrik Servin, IT-ansvarig och Emma Bromark,
Serviceansvarig i våra snygga profiltröjor.

Ett stort och engagerat gäng banläggare
träffades för uppstartsmöte den 7/5.
Arbetet leds Johan Hamelius, OK Linné.
Ansvarig för hela Tävlingsområdet är Bo
Strand, OK Linné.

BOENDE
O-Ringenstaden med campingen kommer
att vara på Ultuna-ängar runt SVA:s
anläggning där också O-Ringentorget är
placerat. Vår Campingansvarige Ola
Jansson från Rasbo IK har ritat in 2 710
campingrutor vilket räcker och blir över
för att kunna klara lite ”prutmån”.
Ett första möte med hotellnäringen i
Uppsala har genomförts för att säkra de
ca 2 000 bäddar våra deltagare förväntas
vilja boka.
Ansvarig för Boende är Gunnar Bergh,
Sigtuna OK.

Ansvarig för Marknad är Elin Lundkvist,
Länna IF

FUNKTIONÄR
När nu projektet går in i en mer detaljerad
planeringsfas är det viktigt att hitta alla de
50 Funktionsansvariga som behövs i
projektet. Hoppas du vill vara med och
dela glädjen med att ”göra ett O-Ringen”.
Scanna QR-koden och anmäl ditt intresse
så ringer vi upp och berättar mer.

MARKNAD
Vår marknadsgrupp har mycket att göra
redan från början i projektet. Aktuellt just
nu är att berätta om vårt koncept i en

Funktionärsansvarig är Anna Karlström,
OK Linné.
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