
O-Ringen Indoor 2022 IKEA 
PM 

ÄNTLIGEN får vi chansen att välkomna er till O-Ringen Indoor på IKEA i Uppsala! Det 
här blir något helt unikt, att få springa i ett IKEA-varuhus är det få som någonsin har fått 
göra. Vi ser fram emot att få välkomna er på kanske vårt mest spektakulära 
arrangemang någonsin!  

 

Arena: Utanför IKEA Uppsala, se karta: https://goo.gl/maps/BJNFP1nRPxKuQ1dHA. 
Arenan är belägen utomhus strax söder om huvudingången, gå mot huvudingången så 
ser ni! Avstånd från O-Ringenstaden ca 6 km, cykelvänliga vägar finns.  

Cykelparkering finns vid arenan. För bilburna tävlande går det bra att använda IKEA:s 
ordinarie parkeringar. 

Anmälan och direktanmälan: Alla platser har nu bokats upp helt. Inga ytterligare 
platser finns att tillgå och alltså finns det INGEN DIREKTANMÄLAN. Det går alltså inte att 
”på chans” åka och hoppas att få springa, utan vi har inga fler platser tyvärr. 

Starttider: Du väljer din starttid på arenan på samma sätt som du gör i O-Ringens 
ordinarie kortklasser. Alltså: 

1. När du kommer till arenan så går du fram och väljer din starttid i form av en 
klisterlapp. Du kan endast välja en starttid inom din bokade timme! 

2. Klisterlappen fäster du t.ex. på din definitionshållare, SI-bricka eller tröjan. 

Första start är 10:15 (OBS INTE 10:00). Startintervall 30 sekunder. Sista start 17:00 

Av erfarenhet vet vi att det finns risk för köbildning vid hela klockslag (10:00, 11:00 osv). 
Fundera därför gärna på om du inte kan starta senare på timmen. 

Start: Startproceduren har fått anpassas för att kunna fungera i IKEAs kundflöde. Så här 
fungerar starten: 

1. Välj starttid enligt ovan 
2. Gå till start tidigast 10-15 minuter innan din valda starttid. På väg till start 

passerar du en verifieringsstation där du tömmer din bricka och vi säkerställer 
att din anmälan är korrekt. Är något fel, gå till röd start så löser vi det. 

3. Inne i varuhuset finns startplatsen, med gå-fram-tid 3 minuter innan starten. Här 
fungerar det ”som vanligt”, förutom att du inte får din karta. 

De tre viktigaste sakerna ur PM: 

• Alla platser är slutsålda, det finns ingen direktanmälan 
• Svårast-klassen har delats i två klasser 
• Tävlingen genomförs under varuhusets öppettider. Det är jätteviktigt att du 

som löpare tar hänsyn till kunder och material under tävlingen. Osportsligt 
beteende kan medföra diskvalifikation. 

https://goo.gl/maps/BJNFP1nRPxKuQ1dHA


4. Vid ditt ”start-pip” går du lugnt upp för en trappa till övervåningen. Där 
startstämplar du och får din karta. Din tid börjar räknas först då du startstämplar, 
så du behöver inte stressa. 

5. Ha så kul! 

Avstånd till start ca 100 m från arenan, följ skyltar och snitsel. Uppvärmning kan ske fritt 
utomhus 

Delning av klass: Svårast-klassen har delats i Svårast 1 respektive Svårast 2 på grund av 
många anmälningar. Banorna är likvärdiga. Vilken klass du springer ser du på O-
Ringens hemsida, uppsatt på arenan samt när du passerar verifieringsstationen på väg 
till start. 

Regler: För inomhusorientering gäller lite speciella 
karttecken, vilka är detsamma som på de flesta andra 
inomhustävlingar i Sverige. Dessa syns nedan. 

• Du får inte hoppa, krypa eller på annat sätt ta dig 
förbi möbler, utan dessa måste springas runt. Du 
får heller inte flytta på möbler.  

• Givetvis får du heller inte passera förbjudna 
områden.  

• Alla rulltrappor och hissar är markerade som 
förbjudna områden och får alltså inte beträdas. 

• Du får inte öppna några dörrar. Alla dörrar som 
ska vara öppna är redan det och är markerade 
som öppen vägg. 

• Trappor: Trappor är markerad med röd färg, pil 
och bokstav. Pilen pekar uppåt i trappans riktning. 
Bokstaven visar vilka trappor som hör samman 
med varandra på respektive våning. Se bild  

Karttecken och definitioner : 

 



Kontroller: Kontrollerna är markerade med SI-enheter på specialdesignade IKEA-
inspirerade kontrollställningar i orange-vitt. Exempelkontroll finns på arenan. På flera 
ställen sitter kontrollerna mycket tätt (så nära som 5 meter ifrån varandra). Kolla därför 
kodsiffran mycket noggrant! Kontrolldefinitioner finns lösa samt tryckta på kartorna. 

Många kontroller: Svårast-banorna har över 30 kontroller vilket alltså kräver en bricka 
som klarar det. SI-5 (den ”gamla” röda) och SI-card 8 (nummerserie 2 000 000- 
2 999 999) fungerar INTE. Låna av varandra så att det fungerar för er! Vi har tyvärr inga 
brickor med många kontroller för utlåning. 

Även klasserna medel och svår har bara precis under 30 kontroller, så stämpla inte i 
onödan för att undvika felstämpling. 

Karta: Ritad i juli 2022, kartan är skalenlig (troligtvis skala 1:1200). Kartan ligger inte i 
plastficka och ni behöver troligtvis inte det, men ta med egen plastficka om så önskas. 
Digitalutskriven hos BL-Idrottsservice Stockholm. Kartan kan upplevas som lite 
detaljerad/plottrig på sina ställen, lupp kan vara ett bra alternativ. 

Utrustning och klädsel: Absolut förbud mot skor med dubbar! Inga metall- eller 
plastdubbar är okej. I övrigt inga restriktioner. 

 

Terrängbeskrivning: Klassisk Kampradterräng. Övervägande möbler, småplock och 
kartonger i varierande utgåvor, även en och annan Billy kommer gå att skåda. Måttlig 
till obefintlig stigning. Mestadels mycket lättframkomlig terräng med noll 
undervegetation och kort sikt. På sina platser kommer dock löparens fart få sänkas 
betydligt pga andra livsformer i rörelse samt flertalet utplacerade möbler som kräver ett 
sicksackande utöver det vanliga.  

Banläggarens ord: Inomhusorientering på IKEA, kanske varje orienterares våta dröm 
som nu går i uppfyllelse. Utmaningen denna gång kommer bestå av snabba 
vägvalsbeslut, intensiv labyrintorientering, riktningsförändringar och tre distinkt olika 
terrängtyper (”möbelavdelningen”, ”småplocket” och ”ta-själv-lagret”). Alla banor inleds 
med intensiv orientering där låg fart och kartkontakt är ett vinnande koncept. 
Terrängen vi bjuder på har få platser där det går att trycka ut löpsteget ordentligt, vilket 
är bra, kom ihåg att vi är gäster i varuhuset så sänk farten. Den som går hem som 
vinnare är den som har framförhållning genom hela banan och vågar ta det där lilla 
extra kartstoppet. Lycka till!  

OBS: 

Varuhuset kommer vara öppet som vanligt under O-Ringen Indoor. Detta innebär 
att deltagare på Indoor och IKEAs kunder kommer dela på samma utrymmen. Vi 
uppmanar och kräver därför att alla deltagare ska visa största möjliga respekt mot 
IKEAs kunder och sina medtävlande. Sänk farten betydligt och håll uppsikt framåt! 
I varuhuset kommer flertalet kontrollanter vara utplacerade, deltagare som inte 
uppvisar ett sportsligt och hänsynstagande beteende kommer att plockas av och 
diskvalificeras. Detta evenemang ska vara en häftig upplevelse både för de 
tävlande och för IKEAs kunder, tillsammans hjälps vi åt för att alla ska bli nöjda! 



Service på arenan: IKEA-varuhuset erbjuder det mesta du kan behöva! Restaurang med 
fullt IKEA-utbud, fika, kaffe, toaletter, barnpassning. Det enda som kanske saknas är 
dusch, för dusch hänvisas till O-Ringenstaden. Ingen ytterligare service, ni hittar det ni 
behöver i varuhuset. 

Resultat löpande via liveresultat.orientering.se. Slutliga resultat anslås på O-Ringens 
hemsida och Winsplits Online. 

Priser: Fokus är upplevelse, så inga priser delas ut. 

Andra detaljer: 

• Vid utrymning på grund av brand, följ IKEA-personalens anvisningar 
• Det är absolut förbjudet att filma vid kassalinjen, som kommer att passeras av 

samtliga banor. Detta innebär att om du inte kan pausa/täcka över din kamera 
där, så är det heller inte tillåtet att springa med kamera. 

• Låt kompassen ligga kvar i väskan, den har du ingen nytta av… 

Huvudfunktionärer: 
Kontaktperson: David Hector (david.hector@stockholmindoorcup.se), 070- 437 65 81. 
Banläggare: Assar Hellström (världens mest rutinerade indoor-banläggare?) 
Bankontrollant: David Hector & Jonas Rinnbäck 
Sekretariat: Jonas Rinnbäck 

 

Arrangemanget är ett samarbete mellan O-Ringen, Stockholms Inomhusorienterare 
och IKEA. Vi ser fram emot att få välkomna er alla! 

VÄLKOMNA PÅ O-RINGEN INDOOR! 
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