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Dela glädjen
PROJEKTLEDAR-RUTAN
Dan före dan, före dan, före dan, före…
Ja, om man räknar till julafton så är det
väldigt nära, men det börjar faktiskt också
lacka ordentligt mot vårt gemensamma
O-Ringen Uppsala 2020.
Och som jag skrev i förra nyhetsbrevet så
känns det verkligen som ”äntligen”! Jag ser
så mycket fram emot att få dela denna
fantastiskt roliga utmaning tillsammans
med er alla. Visst kommer det bli tufft,
men delar vi på bördan och hjälps åt är jag
övertygad om att det inte bara blir mödan
värt, utan till och med något att minnas
med både stolthet och glädje. Tänk att vi
ska ”göra ett O-Ringen” ihop. Det är
verkligen en chans man inte vill missa.
Men för att vi verkligen ska kunna ta oss
an detta gigantiska arrangemang utan att
gå på knäna så behöver vi bli fler. Många
fler! Alla medlemmar behövs verkligen.
Och jag tror att du som redan anmält dig
är den bästa ambassadören för att locka
fler att ställa upp. Så be din familj och dina
vänner att anmäla sig redan nu även om
man kanske inte är helt säker på om och
när man kan. Tillsammans är vi starka!

Hjälp oss bli fler funktionärer

Se till att grannen hyr ut

Det är nu lite drygt 500 som anmält sig
som funktionär. Men det räcker inte. Vi
måste bli dubbelt så många och lite till!
Och det börjar bli lite bråttom för att vi
ska få in alla i vårt funktionärssystem för
att där hinna schemalägga och bemanna
alla pass. Så snälla(!) se till att din familj
och alla du känner anmäler sig på:
www.oringen.se/funktionar2020.
Och är man inte medlem så är det bara att
säga till funktionärsansvarig i föreningen
så läggs man utan kostnad in som
”Funktionärsmedlem”.

Vi behöver fler privatboenden som hyrs ut
till O-Ringendeltagare nästa sommar. Vi
tror att du som orienterare är bäst
ambassadör för att få uppsalaborna att
hyra ut. Be därför dina grannar att hyra ut
sitt boende till ”skötsamma orienterare”
den 19-26/7. De hittar formulär och avtal
på www.oringen.se/hyrut2020.

Profilkläder till alla
Alla som ställer upp som funktionärer på
O-Ringen Uppsala 2020 får både vår fina
och sköna funktionströja…

Boka funktionärscamping
Häng med och dela glädjen på plats på
O-Ringenstaden genom att bo på vår fina
funktionärscamping vid Fyrisån nedanför
SLU. Vi har 290 platser. Först till kvarn
genom att anmäla sig via vårt formulär
som du hittar på www.oringen.se under
rubriken Funktionär i menyn.

El-, VA- och chaufförer sökes

…och den lätta och snygga vindjackan.

Vi behöver fler personer med
yrkeskompetens inom el och vatten och
avlopp samt personer med körkort för
tunga fordon. Vi hoppas att du som
känner dig träffad anmäler dig till dessa
områden, eller byter från det område du
redan valt. Vi behöver dig!

Nu går vi in i genomförandet

…och jag säger bara WOW! Över 8000
anmälda vid första anmälningsstoppet.
Vart ska det här sluta…

När nu ord ska gå till handling sista
halvåret är det viktigt att vi håller oss till
vår gemensamma uppdragsplan:
http://uppdragsplan.oringen.se/
(Anv. namn: oringen Lösen: funktionar)

Björklinge ny funktionärsförening
Vi hoppas att kläderna kommer till vår
funktionärs-kickoff den 11/5 så att vi kan
dela ut dem då. Du som redan fått din
funktionströja, försöka att hålla den
hyggligt fräsch så att du kan ha den över
O-Ringen.

Funktionärs-kickoff 11/5
God Jul och Gott Nytt O-Ringenår
/Jens Lindquist
Projektledare

Boka in den 11/5! Då vill vi att alla
funktionärer kommer till IFU-arenas A-hall
på en funktionärs-kickoff. Drop in från 18
och start kl 19. Kallelse kommer!

Björklinge SOK har till vår glädje anslutit
som den 9:e Funktionärsföreningen i
arbetet med vårt #oringen2020.
Anledningen är att några medlemmar i
Björklinge ska bidra med banläggning och
genomförande av PreO. Varmt välkomna!

Följ och sprid O-Ringen TV
Vår marknadsgrupp jobbar intensivt med
att sprida budskapet om vårt O-Ringen via
bl a sociala medier. Följ och dela gärna
avsnitten av O-Ringen TV som läggs ut på
O-Ringens Youtube-kanal varje måndag.
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