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Dela glädjen
LEDNING

GS-RUTAN
Hej alla medlemmar i våra
funktionärsföreningar. Hoppas ni haft en
härlig sommar. Som sol- och baddyrkare
har det ju varit fantastiskt. Som blivande
O-Ringenarrangör har det dock varit med
lite blandade känslor som den ena
soldagen utan regn avlöste den andra.
Risken för skogsbränder var extremt stor
och det brann också på några små
områden i både Nåsten och Lunsen, dock
utan att utvecklas till någon större
skogsbrand. Puh, suck av lättnad!
Jag har också lidit med den svåra
situation som markägare i våra tilltänkta
tävlingsområden drabbats av. Torkade
skördar, nödslakt av kreatur och
skogsmaskiner som fått stå still på grund
av brandrisken.
Men det finns naturligtvis mycket att
glädja sig över också. Inte minst som
deltagare på årets O-Ringen i Höga kusten.
Vilken fantastisk tävlingsvecka våra
kollegor i Ö-vik bjöd på. Den härliga blå
”smurfarmén” av funktionärer gjorde sitt
yttersta för att upplevelse skulle bli så bra
som möjligt, och dessutom med ett leende
på läpparna. Ett fantastiskt värdskap som
vi ska göra minst lika bra i Uppsala 😊.
Delad glädje blir ju som bekant dubbel.
Deltagarenkäten ger också årets
arrangemang mycket höga betyg, inte
minst när det gäller tävlingsupplevelsen.
Men visst finns det delar av O-Ringen som
kan utvecklas och göras ännu bättre. Det
ska vi titta lite extra på i vår Ledningsgrupp
under hösten.
Vår egen marknadsföring av O-Ringen
Uppsala 2020 på plats i Ö-vik var väldigt
lyckad. Responsen på vårt koncept med
sammanhållen camping och cykelavstånd
till 4 av 5 etapper mottogs väldigt positivt.
En härlig känsla att bära med oss i det
fortsatta arbetet. Nu kör vi vidare
tillsammans mot 2020. Om bara 5 etapper
är det vår tur…
/Jens Lindquist, Projektledare/GS

Den 3/6 var vår ledningsgrupp nere i
Kolmården och hade erfarenhetsutbyte
med våra kollegor i O-Ringen 2019. Den
känsla vi alla bar med oss efter mötet var
att ”vi ligger bra till”. Samt hur himla bra
det är att O-Ringen är organiserat på
samma sätt år till år så att vi kan lära av
varandra.
Ledningsgrupp samlades första gången
efter sommaren den 27/8 för att dra igång
höstens arbete. Vår viktigaste uppgift
under första delen av hösten är att driva
utvecklingsfrågor för O-Ringen. Till årets
strategimöte i oktober ska vi lägga fram
förslag på förändringar och förbättringar.

TÄVLING
I början på sommaren gav Miljönämnden
till vår stora glädje positivt besked om
tillstånd och dispens för tävlingar i Nåsten,
Lunsen och i Stadsskogen (MtbO och
PreO). Även om samrådet med
Länsstyrelsen ska i hamn och några
markägaravtal till ska skrivas på, så känner
vi oss ändå trygga med att gå vidare i
arbetet med vårt planerade koncept (se
bild på följande sida).
Närmast ska kartritarna komma igång
med revidering och nyritning av våra
tävlingsområden och att banläggarna ska
börja skissa på möjliga bansträckningar.

BOENDE
Stärkta av att deltagarna på årets ORingen så tydligt signalerade önskemålet
om ”en sammanhållen camping” går
arbete vidare med att detaljplanera vår
O-Ringenstad på Ultuna ängar runt SVA.
Vår ambition är att så långt som möjligt
kunna hålla ihop klubbarna oavsett om
man vill ha el eller ej, bo i husvagn eller
tält. Vi ska också främja gemenskapen
genom att skapa ytor för samvaro och
aktiviteter på campingen.
I dagsläget har vi över 3 000 rutor. Det
är ca 500 mer än vi behöver. Vi har
dessutom planer för en funktionärscamping på de fina gräsytorna vid ån

nedanför SLU. Det ger en möjlighet för oss
att vara med och dela glädjen och
gemenskapen.

MARKNAD
Vår marknadsgrupp arbetade hårt inför
O-Ringen i sommar. Dels med att planera
och ta fram innehåll till vår fina monter i
Ö-vik och skriva om vårt O-Ringen i den
broschyr som beskrev kommande
arrangemang i Kolmården 2019, Uppsala
2020 och Åre 2021.
Dessutom färdigställdes en fantastisk
film om vårt O-Ringen. Gå in på O-Ringens
Youtube-kanal och titta och sprid den.
Visst blir man sugen på Uppsala 2020!
Den 12/7 genomförde vi en pressträff
med lokalmedia som fick fantastiskt
genomslag i såväl UNT, SVT som P4.

Tack alla som bemannade vår monter och
spred glädjen kring vårt O-Ringen i Ö-vik.

FUNKTIONÄR
Under hösten kommer vi att gå ut med en
första ”värvningskampanj” för att så
många som möjligt av våra medlemmar i
våra funktionärsföreningar ska göra en
preliminär funktionärsanmälan. Du har då
möjlighet att ange vilket/vilka områden du
vill engagera dig i.
Samtidigt söker vi vidare efter dig som
vill ta ett lite större ansvar som
Funktionsansvarig. Kolla vilka roller som
finns kvar och anmäl dig genom att scanna
QR-koden här:
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