Funktionärsguide

Välkommen som funktionär!
Tillsammans är vi funktionärer O-Ringen Uppsala 2022. Vi bidrar till deltagarnas upplevelser och
arrangemangets succé.
Möt deltagare och medfunktionärer som du själv vill bli bemött – du gör skillnad!
Vi funktionärer är med där det händer och kommer få uppleva glädje och gemenskap.
Funktionärsguiden publiceras och uppdateras på funktionärssidorna på vår hemsida oringen.se.
Njut och dela glädjen tillsammans under vårt O-Ringen!

O-Ringens vision
O-Ringen är världens största orienteringsäventyr. Under femårsperioden fokuserar vi vår
verksamheten på tre områden - Hållbarhet, Upplevelse och Profilering med visionen att:
”O-Ringen ska vara en välkänd hållbar upplevelse”

Fokusområden
Hållbarhet
En hållbar utveckling av O-Ringen handlar om att hitta en balans mellan social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet som gör att vi kan fortsatta skapa möjligheter för befintliga och kommande
generationers deltagare att dela gemenskap, glädje och upplevelser på O-Ringen. Vi ska göra aktiva
och kloka val för en balanserad och optimerad hållbarhet.

Upplevelse
Alla deltagare ska känna att den sportsliga kvaliteten på O-Ringen är hög samtidigt som de varit med
om en härlig upplevelse genomsyrad av gemenskap och glädje. Som arrangör ska vi göra kloka val
och välja praktiska lösningar.

Profilering
O-Ringen ska profilera sig som ”världens största orienteringsäventyr”. Denna profil ska vara
resultatet av arbetet med hållbarhet och upplevelse.
”Vi lyckas med detta genom att i vårt arbete fokusera på Gemenskap, Kloka val och
Kommunikation”

Organisation

O-Ringens lokala ledningsgrupp

Lokal organisation

O-Ringens fasta organisation
Claes Forsberg
VD

Mats Adolfsson
Försäljning

claes.forsberg@oringen.se

mats.adolfsson@oringen.se

070-492 14 50

070-394 50 71

Conny Gunnarsson
Logistik

Magnus Johansson
Tävling & IT

conny.gunnarsson@oringen.se

magnus.johansson@oringen.se

070-810 73 49

070-381 03 56

Anna Wennertorp
Marknad, Upplevelse &
Deltagarservice
anna.wennertorp@oringen.se
070-952 54 78

Vårt värdskap
Viktigast av allt för dig som funktionär är ditt värdskap! Hjälpsamma funktionärer som säger hej och
har ett leende på läpparna är det i särklass viktigaste och enklaste vi kan göra för att få nöjda
deltagare - vilket vi ju självklart vill! Nöjdare deltagare gör också att en större andel av överskottet
går till våra föreningar!
• Säg hej och ge våra gäster ett leende när du möter dem
• Om någon ser frågande ut, fråga om du kan hjälpa till! Och kan du inte svara på frågan, hjälp dem
att få kontakt med någon annan funktionär som kan.
• Förbered dig – bland annat genom att läsa igenom O-Ringens programtidning
• Se gästen
• Tänk helhet
• Ta ett första steg
• Ha kul och var glad!

Funktionärskläder och funktionärskort
Om du inte fått dina funktionärskläder tidigare så hämtar du ut kläder och ditt funktionärskort i
Deltagarservice på O-Ringentorget på Ulls väg 12 från vecka 29:
Dagar och tider: onsdag till fredag den 20-22/7 kl 17.30-19.30 och söndag 24/7 kl 10.00-12.00
Vi uppmanar dig att ha funktionärskläder samt alltid synligt funktionärskort när du är aktiv
funktionär.
Ditt funktionärskort ger 20% rabatt på sortimentet i Alewaldstältet fredagen den 22/7 kl. 18-21
•
•
•

Alla funktionärer får (eller har redan fått) en funktionströja
Alla funktionärer får eller har fått en jacka
Du behöver ha fyllt 13 år för att räknas som funktionär

Klädernas passform är ”lite tajt”, så för att alla ska få kläder som passar så måste du ta ”den minsta
storlek som du kan ha på dig”. Annars kommer de stora storlekarna att ta slut.
Och ja, det står ”2020” på alla kläder eftersom de var tryckta och klara innan pandemiuppehållet.

Funktionärssystemet Mobilise
I O-Ringens funktionärssystem hittar du aktuell information riktad till alla funktionärer och till din
specifika funktion:
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter
Grupptilldelning
Pass
Information
Funktionärsguide

Alla funktionärer som fått en uppgift har fått ett mail med inloggningsuppgifter, om du inte kan logga
in hör av dig till funktionar2022@oringen.se
Adressen är: oringen.mobilise.se

Schema – arbetspass
Oavsett om du är schemalagd sedan tidigare eller om du är nytillkommen funktionär tror vi att det är
bra med en genomgång av hur schemaläggningen går till och vad du förväntas göra. Så, här följer en
instruktion:
De funktionsansvariga lägger in dig i de scheman de skapat. Du kommer att hitta dina arbetspass i
Mobilise där du loggar in i telefonen (eller datorn) med ditt användarnamn och lösenord:
https://oringen.mobilise.se/ (Om du glömt bort ditt lösenord är det enkelt att få ett nytt via
systemet.)
När du loggar in ser det ut så här:

När du fyllt i dina inloggningsuppgifter kommer du till de här sidorna:

Du är placerad utifrån ditt förstahandsval i möjligaste mån. Du behöver inte bekräfta arbetspassen,
(du hittar dem under rubriken GODKÄND i Mobilise) så om du inte hör av dig kan den
funktionsansvarige räkna med att du kommer. Om det är något av passen du inte kan ta behöver du
meddela detta via Mobilise. Här nedanför finns en instruktion om hur det går till.
Du kommer också att få ett meddelande om arbetspassen, via e-post. Om du inte fått några
meddelande eller pass är det bra om du hör av dig till funktionärsmejlen
funktionar2022@oringen.se.
Om du har frågor som gäller schemat och arbetspassen hör du av dig till din funktionsansvarige.
Har du frågor om inloggning, Mobilise eller andra tekniska delar är det bara att höra av sig till
funktionärsmejlen: funktionar2022@oringen.se

Om du måste tacka nej till ett pass:
Om du måste tacka nej till ett pass gör du det via Mobilise

Berätta varför du inte kan komma på passet

Klicka på Skicka

Om olyckan är framme
Alla funktionärer på O-Ringen är försäkrade, inför, under och efter arrangemanget. Både på väg till,
på plats och från våra arenor och andra faciliteter. Allt detta under förutsättning att följande två krav
är uppfyllda när skadan sker:
• Funktionären är registrerad som funktionär i Mobilise
• Funktionären är medlem i en av våra funktionärsförningar
Du anmäler din skada till funktionar2022@oringen.se.

Vid akut nödsituation
•

•
•

Ring 112
o Ladda ner och använd 112-appen så kan larmcentralen också spåra ditt samtal via
GPS!
Hjälp till vid nödsituationen efter bästa förmåga tills uttryckningspersonal har anlänt
Kontakta din områdesansvarige (alla nummer finns på baksidan av ditt funktionärskort).

Oväntad händelse
Om något händer eller om du känner dig osäker kontakta din funktionsansvarig

Krishantering
O-Ringen Uppsala 2022 har en gedigen dokumenterad plan gällande kris och säkerhetsarbetet. Om
din funktion har identifierat särskilt stora risker, får du information om handlingsplaner av din
funktionsansvarige. Läs igenom dem. Det finns en beredskapsgrupp som ansvarar för att lämpliga
åtgärder vidtas vid krissituationer. Krisgruppen larmas/sammankallas i det fall svår sjukdom, allvarlig
olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse inträffar under eller i anslutning till tävlingsdagarna.
Krisgruppen leder stödet till inblandade samt ansvarar för informationen till media. Krisgruppen
samlas på särskild förberedd plats som finns angiven i kris och säkerhetsplanen. Tänk på att om
någonting tragiskt inträffar får det under inga omständigheter bli ännu mer tragiskt på grund av att vi
inte kan hantera det på ett korrekt och professionellt sätt. Tänk på att följa handlingsplanen vid kris
och inga uttalanden får ske till press eller media förrän anhöriga är underrättade och detta sköts av
utpekade kriskommunikatörer i kris- och säkerhetsplanen.

Funktionärer som arbetar direkt med barn
De funktionärer som bemannar vår Barnpassning och vårt Miniknat ska beställa utdrag ur
belastningsregistret innan O-Ringen.

Sjukvård
Sjukvården på O-Ringen är organiserad i
•
•
•
•

”Lättakuter” i Aleris regi på våra OL-arenor
Första-hjälpen-grupper i skogen och vid målet i O-Ringen-regi
Hjärtstartare vid strategiska punkter på arenor, i skogen och på campingen
HLR-utbildade funktionärer i strategiska funktioner

Boende
För funktionärscampingen i Ulltuna gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca 290 platser finns och du anmäler dig enligt principen först till kvar via formuläret på
https://forms.gle/G6ZkxFZsAMXczcUC6
Uppställning möjlig från torsdagen den 21/7 kl 12
Avfärd senast 31/7 kl 18
Bajamaja och möjlighet att slänga sopor samt städning och tömning från torsdag den 21/7
och varannan dag framåt. Viktigt att alla hjälps åt att se till att hålla toaletterna snygga.
Dusch finns i SLU:s lilla gymnastikhall i närheten från 21/7
Disk och tvättmöjligheter finns från torsdagen 21/7 vid servicestationer på stora
deltagarcampingen. OBS ingen disk i toaletter och duschar i gymnastiksalen.
Det finns inga elplatser på funktionärscampingen.
På en av servicestationerna på den stora campingen finns en tvättstuga där det går att tvätta
funktionärskläderna.
Laddning av till exempel mobiler kan göras vid stora campingens servicestationer.

Översiktskarta

Veckoprogram

O-Ringenstaden

Funktionärscampingen markerad i rött nere till höger på kartan.
På O-Ringentorget finns det inte så gott om ”vanliga” toaletter, men i anslutning till torget och
Deltagarservice finns det bajamajor som är fria att använda för både oss funktionärer och våra
deltagare.

Deltagarservice och funktionärsrum
Bakom deltagarservice på O-Ringenstaden finns ett litet funktionärskrypin dit du kan gå för att lämna
av personliga tillhörigheter samt söka funktionärsinformation. Vi har ingen kontinuerlig bemanning
av detta utrymme så lämna inte värdesaker där.

Resor
Du tar dig till O-Ringenstaden och till våra arenor lättast och smidigast med cykel om du bor i
närheten. Alternativt med Uppsalas lokaltrafik som stannar på Dag Hammarsköldsvägen utanför ORingenstaden eller stadsbussar som stannar nära arenorna. Du kan också åka våra O-Ringenbussar
helt gratis tillsammans med våra deltagare. Du går före i kön, men för att undvika köer åk gärna ut

före 08.00 och tillbaka efter 15.30. En speciell funktionärsbuss avgår från satellitparkeringen vid IKEA
och från O-Ringenstaden ut till våra arenor kl 06.00 under etappdagarna.
Kommer du med bil kan du ta dig till satellitparkeringen eller O-Ringenstaden och parkera där för att
sedan ta buss till arenorna.

OBS! det finns inga parkeringsplatser vid våra arenor! Där kan du bara komma in och lämna och
hämta material om du har det, annars måste du hitta närbelägen allmänna parkeringar på egen
hand.
Tips på allmänna parkeringsplatser nära våra arenor är
-

Gottsunda centrum för etapp 1-2 vid arena Pattons hage
ICA Sävja för OL-etapp 3
Sunnerstastugan för etapp 4-5 (denna parkering är dock avsedd primärt för
funktionshindrade och leverantörer)

Leveranser arenorna
Leveranser till och från arenorna ska göras före kl 06.45 och efter kl 16.00

WIFI
Ett öppet delat WIFI (som heter ”O-Ringen” finns på såväl O-Ringentorget som ute på arenorna runt
kioskerna primärt. O-Ringens WIFI är främst tänkt för resultatservice och all surf kommer ev. inte
släppas igenom.
Tänk på att ladda ner dokument du vill ha till hands i telefonen redan innan du åker till tävlingarna.

Mat
Det finns ingen specifik mat för funktionärerna då alla är utspridda på många olika ställen. Ta med
egen matlåda eller utnyttja O-Ringens kiosker på arenor/camping och restaurangen på ORingentorget.
Alla funktionärer har en funktionärsrabatt på 40 kr i vår restaurang Matverstan på O-Ringentorget.
Visa funktionärsbrickan när du ska betala för att få rabatten.

Miljö
O-Ringen är ett miljömärkt event vilket betyder att vi har miljö i fokus på många sätt. Inför O-Ringen
Uppsala har vi valt att satsa extra på sortering av avfall. För de flesta av oss är det självklart att
sortera avfallet hemma, men hur gör vi när vi är på semester? Vi har både på arenor och camping
försökt att jobba efter principen det skall vara lätt att göra rätt och erbjuder därför sortering på
många platser, även ute på arenorna. Dessutom har vi i år ett utökat samarbete med Returpack som
skall hjälpa oss att samla in pant. Bland publiken kommer man att gå runt med pantryggsäckar och
pantobilen hämtar pant på camping och på arenor.

Trygghet och arbetsmiljö
Alla funktionärer måste vara medlemmar i en funktionärsförening och är därmed försäkrade. Barn
och ungdomar under 15 år får absolut hjälpa till, men ska då utföra sitt uppdrag i vuxens närvaro.
Anpassa dig efter omständigheterna. Säkerheten kommer alltid först. Hållbarhet är viktig för hela
arrangemanget och inte minst den sociala hållbarheten. Vi är otroligt måna om att du som funktionär
mår bra och trivs i din roll. Se till att tänka på följande för att orka vara en god värd hela veckan.
- Var rätt klädd
- Drick i lagom mängd
- Glöm inte bort måltiderna
- Ta pauser
- Sov tillräckligt
Alla ska känna sig trygga i arrangemanget såväl funktionärer som deltagare
- Diskutera inom funktionerna vad som är viktigt för att känna trygghet
- Varje funktion utgår från beskrivningen av funktionen i den gemensamma Uppdragsplanen som du
hittar på uppdragsplan.oringen.se
-

Användarnamn: oringen
Lösenord: funktionar

Därutöver finns rutiner i varje funktion på plats som din funktions-/gruppansvarig kommer att
förmedla
Prata med din funktionsansvarige om något är oklart
- Osäkerhet kring arbetsuppgift
- Du upptäcker risker
- Du behöver bli påmind om rutiner eller planer
O-Ringens skyddsombud nås på funktionar2022@oringen.se

Funktionärsinformation
Du får information om ditt uppdrag och vad som gäller dig som funktionär genom
-

Din funktionsansvarig
Mejla fråga till funktionar2022@oringen.se
Vårt funktionärsforum på facebook https://www.facebook.com/groups/1376535179107977
Funktionärscentrum vid Deltagarservice på O-Ringenstaden

O-Ringen i sociala medier
O-Ringen finns bland annat på Facebook och Instagram. Vi rekommenderar taggarna #oringen och
#oringen2022

Andra informationskällor
Det är viktigt att du som funktionär vet så mycket som möjligt om hela vårt arrangemang för att
kunna svara på frågor från deltagarna, men självklart också för att du själv ska ha koll. Du hittar
information om O-Ringen Uppsala 2022 här:

Programtidning
I O-Ringens programtidning som finns i pappersformat i Deltagarservice på O-Ringentorget samt i
elektroniskt format hittar ni bland annat information om:
• Tävlingsprogrammet
• Arenor och O-Ringentorget
• Tävlingarna, inklusive PM
• Aktiviteter
• Bra att veta A till Ö
Se till att läsa programtidningen ordentligt! Vi alla funktionärer måste vara beredda på att kunna
svara på de flesta frågor och har man läst programtidningen så har man svar på mycket! Kan man
inte svara så hjälp gästen att få svar på sin fråga genom att dirigera hen till Deltagarservice vid ORingentorget eller på arenorna.

Hemsida www.oringen.se
• Aktuell information tillgänglig för alla
Och glöm inte att
Dela glädjen!

