Upplev Äventyret!
Spänningen är olidlig!

HETT JUST NU

Nu är det nära! Nära till det
första anmälningsstoppet den 1
november då vi får den första
indikationen på hur många som
kommer till vårt O-Ringen
Kolmården i sommar! Vi följer
räknaren på oringen.se med
spänning och vår grymma
marknadsgrupp gör allt i vår makt
för att ingen ska missa detta och
vi alla kan göra stor skillnad i
spridningen genom att GILLA,
DELA och TAGGA inlägg!
Det jobbas febrilt inom projektets
alla områden nu och det värmer
mig enormt i hjärtat att se alla
passionerade
föreningsmedlemmar som
tillsammans gör allt för att våra
deltagare ska få uppleva ett
härligt orienterings- och
semesteräventyr under O-Ringen
Kolmården 2019 i sommar!
Vill du vara med och uppleva en
helt unik folkfest som funktionär i
sommar – ta chansen och anmäl
dig som funktionär – det kommer
att bli ett riktigt roligt minne för
livet!
Trevlig läsning och tack för allt
engagemang!
Tomas Öberg
Generalsekreterare
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Vår första O-Ringentidning kom ut nu i veckan! En riktigt fin
tidning, bra jobbat alla inblandade!
Fler funktionärer behövs – peppa dina klubbkompisar och anmäl
er här: www.oringen.se/funktionar2019 Ju förr man registrerar
sig desto större chans att få den funktion man helst önskar!
Behovet av privatboenden är stort! Fundera på om du har ett
boende att hyra ut och tipsa gärna andra! Boenden annonseras
gratis på www.oringen.se/hyrut2019. Tänk på att många letar
boenden redan nu.

MARKNAD
Marknadsföringen rullar på för fullt.
Under hösten har vi marknadsfört oss
på flera event/tävlingar och fler blir
det!
Våra sociala medier når ut till många
och är populära. Om du ännu inte
följer oss, gå in och gör det! Hjälp även
till att dela inlägg och bjud in dina
kompisar till vårt Facebook-event ”ORingen Kolmården 2019”. Vi är allihop
en del av marknadsföringen och hjälps
vi åt så kommer vi nå ut till väldigt
många vilket bidrar till att vi får många
deltagare.

FUNKTIONÄR
Vi behöver bli fler funktionärer!
Målsättningen är att vi i slutet av
oktober ska vara 750 st anmälda funktionärer och dit har vi en bit kvar. För
att räknas in som funktionär behöver
man vara registrerad via formuläret
www.oringen.se/funktionar2019
Ju förr man registrerar sig, desto
större chans att få hjälpa till inom det
område man helst önskar!
Peppa varandra i klubbarna och sprid
ordet om hur roligt det är att uppleva
O-Ringen som funktionär. Varje
förening har en funktionärsansvarig
som ni kan höra av er till med idéer
för att få fler engagerade eller om ni
har frågor kring funktionärsområdet.
Vi söker just nu den pusselbiten till

ledningsgruppen. Är du intresserad av
en intressant ledarroll – hör av dig till
funktionar2019@oringen.se

TÄVLING
Tävlingsområdet jobbar på där mycket
rullar på väldigt bra. Detaljerade
planeringsarbetet är i full gång och
våra duktiga ansvariga bidrar till ett
gott klimat.
Det stora pusslet vad gällande tävling,
banor, radio, online-kontroller mm är
spikat och vi jobbar främst under
hösten / vintern med att säkerställa så
att inget hamnar mellan stolarna.
Summerat – bra jobbat alla!
Vi söker en kontroll-ansvarig, kan det
vara du – hör av dig till
funktionar2019@oringen.se

UPPLEVELSE
Under området Upplevelse arbetas
det för fullt med de olika arenorna och
funktionerna inom dessa områden.
Det unika konceptet att ha gemensamma arenor för både OL, MtbO
samt PreO kommer att ge en härlig
upplevelse för alla deltagare.
Vidare pågår planering för att skapa
ett O-Ringentorg som inbjuder till
umgänge, underhållning, aktiviteter
och upplevelse på Himmelstalund. Då
detta är mitt i O-Ringenstaden ska ORingentorget vara den självklara
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samlingpunkten och därmed
upplevelse att besöka varje dag.
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DELTAGARSERVICE
Material från Ö-vik är inventerat.
Planering av lokaler är påbörjad, vi
kommer hålla till i Himmelstalundshallen, i en av sporthallarna vid
Grosvad och i ett större tält vid
Yxbacken.

SERVICE
Serviceorganisationen får nu in
beställningar på alla behov av
byggnationer, markberedning, el, tält
m.m. från projektets olika funktioner
och jobbar därefter intensivt med
specificering och budgetering. Vårt
förråd är på plats och den gedigna
materialsatsen är transporterad från
Ö-vik, inflyttad och inventerad.
Vår VA-funktion har behov av
personer med VVS/rörmokerierfarenhet för arbete med vår VAuppbyggnad på O-Ringenstaden samt
duscharna på arenorna – känner du
någon med den typen av erfarenheter
från yrkesliv eller andra orienteringsevenemang – hör av dig till
funktionar2019@oringen.se

RESA
Inom reseområdet förs det allt mer
detaljerade dialoger med trafikverket,
kommunerna och andra myndigheter
kring trafikplaneringen. Vid Yxbacken
planeras byggnationen av en tillfällig
väg för att kunna vända runt våra
etappbussar.Parkeringslösningar
säkerställs och detaljplaneras.

NYHETSBREV – OKT 2018
också väldigt glada att nyligen ha
kunnat presentera ett helt unikt
boende inom O-Ringenstaden i form
av inomhusboende i mindre rum och
riktiga sängar för över 1000 personer.
Vi behöver en ansvarig för ”övriga
boenden” såsom ovan, är det du? Hör
av dig till funktionar2019@oringen.se
vid intresse!
Det pågår nu också en intensiv
kampanj för att få lokalbefolkningen i
regionen att hyra ut sina husvagnar,
lägenheter, villor, sommarstugor m.m.
Fundera på om du har något att hyra
ut och tipsa gärna dina kollegor,
grannar m.m. om att behovet av detta
är stort! Boenden annonseras gratis på
www.oringen.se/hyrut2019

SÄLJ
Det går bra för oss när det gäller både
partnerkontakter och kioskplanering.
Vi har 4 av 5 etappvärdar klara, många
tävlingspartners klara och flera lokala
partners utöver det, bland annat är
utöver Norrköping både Finspångs,
Linköpings, Nyköpings och Söderköpings kommuner nu partners till
arrangemanget. Utöver det är t.ex.
Kolmårdens djurpark och ICAbutikerna i Klockartorpet och Ingelsta
redan klara partners vilket är väldigt
roligt!
Vad det gäller kiosker är alla
kioskansvariga på plats och en första
gemensam träff är avklarad.

MILJÖ
Ett O-Ringen kräver mycket kontakt
med Länsstyrelsen och andra
myndigheter för en rad tillstånd. Vi har
lagt mycket tid på att söka tillstånd
bl.a. för att få tävla i den många vackra
naturreservat som finns inom våra
tävlingsområden.
Vi börjar nu också detaljplanera
avfallshanteringen inom O-Ringen – en
del i att vårt O-Ringen ska bli ett
hållbart event!

IT
Nu börjar vi ta in beställningar av ITbehov från övriga områden. Samtidigt
inventerar vi också hur alla nätanslutningar ska gå till vid våra olika
arenor och O-Ringenstaden.

BOENDE

EKONOMI

Vår fina campingstad blir alltmer
detaljerad och ytorna för campingrutorna är redan noggrant uppmätta
och räknade. Det kommer att bli en
sällsynt fin campingstad med fint
gräsunderlag för alla campare. Vi är

Fokus i höst är att spika budgeten för
vårt projekt. Framöver ska det också
börja planeras för utbildning av
kassapersonal m.m.
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