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Dela glädjen
PROJEKTLEDAR-RUTAN
Tillsammans är vi starka! Det är nog den
bestående känslan efter den kick-off vi
hade på SLU för över 70 stycken
funktionsansvariga den 25/5. Under den
inledande presentationsrundan av
ansvariga för allt från kiosker, starter, el,
miniknat och bygg, ända till ansvarig för
specialfunktioner som ”röd utgång” blev
det väldigt påtagligt hur stort O-Ringen är
och vilket fantastiskt roligt lagarbete som
ligger framför oss. Med så många som
delar på ansvaret känns allt möjligt!
Förutom de närmare 100 personer som
redan har en roll i vår organisation är det
nästan 300 till som skrivit upp sitt intresse!
Men vi behöver bli nästan 1 000 till för att
vi ska klara av vårt O-Ringen. Be dina
klubbkompisar som ännu inte anmält sig
att göra det så fort som möjligt så att vi
kan börja fördela uppgifterna. De mest
attraktiva uppdragen, som att stå vid en
start är redan fullbokade, så det gäller att
skynda sig om man ska få göra det man
helst vill. Först till kvarn! Anmäl dig på:
www.oringen.se/funktionar2020.
Tack vare alla som redan är med och drar
sitt strå till vår O-Ringen-stack så har vi ett
väldigt stabilt och bra läge i vårt projekt. Vi
står verkligen redo och väl rustade att ta
över stafettpinnen efter Kolmården i
sommar. Nu är det bara fem etapper kvar,
sen är nästa etapp vår! Äntligen!
Vi ses på O-Ringen.

Provlöpning 11/7
Den 25/5 genomfördes den första
provlöpningen, då på banor på etapp 4,
medeldistansen i Lunsen. Den 11/7 är det
dags för provlöpning av långdistansbanor
på etapp 2 i norra delen av Nåsten. Anmäl
dig i Eventor till ”Provlöpning O-Ringen”
(sök under ”Alla tävlingar”). Fler
provlöpningar blir det i augusti.

Funktionärscamping
Vår camping på O-Ringenstaden är
belägen runt SVA på Ultuna med nästan
2 500 planerade campingplatser (se bilaga
på nedanstående sida). Men vi har sparat
det allra bästa campingområdet till en
gemensam funktionärscamping på de fina
gräsytorna nere vid Fyrisån nedanför SLU.
Där har vi möjlighet att ta emot närmare
400 husvagnar/-bilar plus tält. Så hyr ut
ditt hus till O-Ringendeltagarna och
upplev gemenskap och glädje på vår
funktionärscamping istället.

Ställ upp och stå i vår monter
Under sommarens O-Ringenvecka i
Kolmården är bästa tillfälle att möta och
locka deltagare att komma även nästa år
till oss i Uppsala. Därför är det extra viktigt
att vi fyller upp vår monter i sommar med
glada funktionärer som berättar om
Lunsen och vårt fantastiska koncept. Varje
förening ansvarar för att bemanna var sin
dag enligt följande schema:

Anmäl intresse – få vår tröja
Gör som nästan 400 redan gjort! Anmäl
ditt intresse att vara med som funktionär
på vårt O-Ringen Uppsala 2020 på:
www.oringen.se/funktionar2020.
Som belöning får du en funktionärströja
lagom till O-Ringen i sommar.

Hämta din funktionärströja

Alla som anmält sitt intresse att ställa upp
som funktionär på vårt O-Ringen får redan
nu vår fina funktionärströja. Utdelning
sker vid Linnés klubbgård den kl 17-19 den
27/6 och 2/7, samt i vår monter på ORingen i Norrköping kl 14-16 och 18-20 på
söndag den 21/7. Kan du inte komma själv
så skicka ombud. Nu ska vi färga O-Ringen
orange i sommar!

Några fåtal ansvarsroller kvar

24/7 onsdag kl 10-21 - IF Thor

De allra flesta av de cirka 70 Funktionsansvarsrollerna som vi ska ha är redan
tillsatta. Men vi söker fortfarande efter
ansvariga för: Bussning, Parkering,
Ceremoni, Priser, Logistikplanering,
Dusch/VA och Deltagarservice Online. Är
du intresserad så mejla eller ring till vår
projektledare Jens Lindquist.

25/7 torsdag kl 15-21 - Länna IF

Reseersättning från klubben

20/7 lördag kl 10-21 - L100
21/7 söndag kl 10-21 - OK Linné
22/7 måndag kl 15-21 - OK Enen
23/7 tisdag kl 15-21 - Rasbo IK

/Jens Lindquist
Projektledare

Varje pass är två timmar och bemannas av
(minst) två personer. Anmäl dig till
funktionärsansvarig i din förening eller till
jens.lindquist@oringen.se. Alla som ställer
upp får vår exklusiva gympapåse som
annars ska delas ut till besökare i vår
monter.

26/7 fredag kl 15-21 - Sigtuna OK
27/7 lördag kl 15-21 - OK Rodhen

Frågan om vilka funktionärer som ska få
ersättning för resor, för vilka resor och hur
mycket är beslutas av respektive förening.
Om du önskar ersättning vänder du dig i
så fall till din egen klubbstyrelse.
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