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Dela glädjen
PROJEKTLEDAR-RUTAN

TÄVLING

Delad glädje är dubbel sägs det. Minst
skulle jag vilja säga! Att få jobba många
tillsammans mot ett så stort och roligt
gemensamt mål som O-Ringen är verkligen
inspirerande. Tillsammans är vi verkligen
starka, ensam är det inte!
Med knappt ett och ett halvt år kvar är
närmare 100 funktionärer redan igång
med sitt arbete i någon del av projektet.
Banor läggs, tillståndsansökningar
sammanställs, markägaravtal tecknas,
lagerlokaler söks, funktionärer rings,
vägbroar skissas, campingplatser ritas in,
artiklar skrivs och mycket, mycket mer.
Det är så häftigt när projektet nu börjar
”leva sitt eget liv” och ansvarsområden
står på egna ben.
Om allt i början var överblickbart för en
ensam projektledare, så är det nu varken
möjligt eller än mindre lämpligt att försöka
ha koll på allt som händer och måste
göras. Att lita på varandra är en väldigt
skön känsla. Och tillit är verkligen något
jag känner. Till allt från Ledningsgruppen
till ansvariga för enskilda områden. Det
finns så mycket kraft, engagemang och
kompetens i orienteringsrörelsen i stort
och i våra funktionärsföreningar i
synnerhet.
O-Ringen med en fast organisation över
tid och en lokal organisation som ser
likadan ut år till år, som alla jobbar utifrån
samma projektplan börjar bli ett riktigt
väloljat maskineri. Varje uppdrag är väl
definierat och dokumenterat, något som
gör engagemanget både tidseffektivt och
tryggt. Återstår egentligen ”bara” att få
det gjort och att inte glömma av att dela
glädjen på vägen. Om du liksom jag alltid
drömt om att få ”göra ett O-Ringen” så är
det verkligen läge att passa på nu. Vem vet
när det chansen dyker upp igen?

Provlöpning 25/5

/Jens Lindquist
Projektledare

att sprida budskapet om vårt O-Ringen
Uppsala 2020 i olika kanaler. Hör av dig till
simoneklov@hotmail.com.

Passa på att testa våra O-Ringenbanor!
Våra duktiga banläggare har kommit så
långt i sitt arbete att det är dags för
provlöpningar. Den första kommer att
genomföras den 25/5, troligen för etapp 4
och 5 i Lunsen. Anmälan görs via Eventor
senare i vår.
Innan provlöpningen blir det kickoff med
information om vårt O-Ringen.

Skribenter sökes

Kartritare på G

FUNKTIONÄR

Våra kartritare för OL-kartorna har jobbat
på och stora delar av kartorna är färdigritade. Under våren kommer också våra
MTBO-kartritare att komma igång. Extra
roligt är det att dessa är lokala förmågor.

Anmäl dig till 2019 innan 1/4
Är du inte bland de nästan 10 000 som
redan anmält sig till årets O-Ringen
Kolmården 2019, så är det läge att göra
det innan 1/4. Då höjs nämligen
anmälningsavgiften. Som blivande
arrangörer är det viktigt att åka ner och se
och uppleva ett O-Ringen med
”funktionärs-glasögonen” på.

RESA OCH BOENDE
10 000 cyklar!
Hur får vi plats med 10 000 cyklar i ett
villaområde? Det är en av många
utmaningar vi står inför när våra
trafikflöden ska planeras och tillstånd
sökas. Med cykelavstånd till fyra av fem
etapper kan vi räkna med att nästan alla
som bor på och i närheten av ORingenstaden kommer att ta med sig
cykel. Något som välkomnas av
”Cykelstaden Uppsala”.

MARKNAD
Redaktörer för sociala medier
Gillar du att jobba med sociala medier? Vi
söker nu ett antal personer som har lust

Till hösten tar vi i Uppsala över ansvaret
för såväl O-Ringentidningen som
hemsidan. Det betyder att vi ska fylla
dessa medier med text och bild som
lockar deltagare till vårt O-Ringen. Vill du
hjälpa till att skriva ska du höra av dig till
per-olof@lannaif.se.

Anmäl intresse – få T-shirt
Fantastiskt! Över 300 har anmält intresse
att vara med och dela glädjen som
funktionär på vårt O-Ringen Uppsala 2020.
Tack till alla er som anmält er. Har du inte
gjort det än, så gör det genom att mejla
till funktionar.2020@oringen.se. Som
belöning får du en funktionärs T-shirt
lagom till O-Ringen i sommar.

Ansvariga sökes under våren
Under resten av våren koncentrerar vi oss
på att hitta personer till de ansvarsroller
som ännu inte är tillsatta i vår
organisation. Vi söker ansvariga för:
Vätska, Verifieringsstation, PreO,
Bussning, Parkering, Ceremoni, Priser,
Klienter/hårdvara, Nätverk, Logistik,
Dusch/VA, Avfallshantering och
Deltagarservice. Är du intresserad så kan
du mejla till funktionärsadressen (ovan).

Utbildning för ansvariga 25/5
Har du redan en ansvarsroll i
organisationen ska du boka in lördagen
den 25/5. Då genomför vi en viktig
utbildning i ”O-Ringenkunskap” och
ledarskap.

Följ vårt funktionärsforum på FB
Ett bra sätt att hänga med i vad som
händer i vårt arbete med O-Ringen
Uppsala 2020 är att följa vår Facebookgrupp ”O-Ringen Uppsala Funktionärsforum”.
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