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MARKNAD 
 
Vi siktar in oss mot nästa 
anmälningsstopp som är den 1 april. 
Under denna period satsar vi extra på 
marknadsföringen i allt från sociala 
medier till annonsering. Vi kommer 
även vara ute på vårens tävlingar och 
locka deltagare.  Till marknads-
gruppen söker vi fortfarande flera 
medlemmar: 

- Skribenter till hemsida och 
kommande programtidning 

- Marknadsförare – vill hjälpa 
till att marknadsföra vår 
tävling och få så många 
deltagare som möjligt.  

- Deltagare till pressgruppen.  
 

TÄVLING 
 
Tävlingsområdet löper på enligt 
planering och finjusteringar görs. 
Mycket kontakt för löpande 
avstämningar med jaktlag, markägare 
och flera andra som påverkas av O-
ringen. Information har gått ut till 
boende som påverkas mest av O-
ringen i Norrköping och Finspång.  
 

DELTAGARSERVICE 

Inom Deltagarservice kommer att 
finnas många uppgifter som vi hjälps 
åt med. Det kommer också att 
finnas uppgifter som några blir mer 

Generalsekreterarens ord 
Nu börjar det bli så där oliiiiidligt 
spännande igen!! 😊 Hur många 
deltagare kommer vi att få nu vid 
det andra anmälningsstoppet den 
1 april!?! Jag följer utvecklingen 
slaviskt och nu är vi redan över 
9500, det är, historiskt sett, en 
fortsatt riktigt bra siffra! 

Det är också riktigt bra att vi nu är 
c:a 1150 funktionärer som hittills 
valt att vara med och skapa 
folkfesten i sommar! Vi behöver 
dock allas er hjälp med att hitta 
fler med specifika kompetenser, 
läs mer om detta i rutan till höger. 

I helgen föreslår jag att du gör 
följande: 

- Anmäl dig till 
Uppladdningen den 31 
mars! Se länk till höger. 

- Dela inlägg om 
anmälningsstoppet i dina 
egna sociala kanaler så att 
vi hjälps åt att få så 
många som möjligt att 
välja O-Ringen i sommar! 

- Värva en vän som 
funktionär. 
www.oringen.se/funktion
ar2019  

- Gå med i vår 
Facebookgrupp om du 
inte redan gjort det, där 
sker uppdateringar var 
och varannan dag! 
https://www.facebook.co
m/groups/oringen2019/ 

Stort tack för alla era ovärderliga 
insatser! 

Tomas Öberg 
Generalsekreterare 

HETT JUST NU 
 O-Ringen podcast #116 – inför sommaren med Carin och Tomas: 

http://www.oringen.se/213/arsneutrala-sidor/om-
oss/nyhetsarkiv/nyheter/2019-03-15-podcast-116.html 
 

 Anmälningsstoppet den 1 april närmar sig! Detta är en väldigt 
viktig milstolpe. Hjälp till att locka så många deltagare som möjligt 
genom att peppa orienteringsvänner runt om i världen att anmäla 
sig och DELA gärna våra inlägg i sociala medier. 
 

 BOKA in 31 mars – UPPLADDNINGEN  
En dag fylld av äventyr, inspiration och utbildning för alla 
funktionärer på Kolmården i Delfinariet. Anmäl dig senast nu på 
söndag, 17 mars via www.oringen.se/uppladdningen! Se inbjudan 
längst ner i detta nyhetsbrev! 
 

 Vår andra O-Ringentidning har just kommit i brevlådorna! Mycket 
trevlig läsning, har du inte fått den så kan du läsa den digitalt här: 
http://www.oringen.se/213/arsneutrala-sidor/om-
oss/nyhetsarkiv/nyheter/2019-03-08-o-ringentidningen-nummer-
1-2019.html 
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experter på, t ex hantera bokningar, 
vara värdar, göra etappanmälningar. 
Några kommer att tillsammans med 
Hillevi Luks från Tjalve att vara mer 
Online och lägga ut information t ex 
på  ”Frågor och svar” på O-Ringens 
hemsida. 

För övrigt pågår planering av våra 
lokaler, just nu med fokus på 
Himmelstalundshallen där vi kommer 
att dela lokal med Skyltgruppen. 

 
FUNKTIONÄR 
 
Vi fokuserar på och planerar inför 
funktionärsdagen – Uppladdningen. 
Se inbjudan längst bak i nyhetsbrevet.  
 
BOENDE 
 
För boende så finns nu ramarna och 
grovplaneringen för alla delar. Det 
kommer att bli väldigt bra med både 
campingen, boende på hårt underlag 
och Sportis Camp centrerat till 
Himmelstalund. Just nu jobbar vi 
intensivt med detaljer av planering 
och kontakter med bl.a. kommun och 
räddningstjänsten så att service och 
säkerhet på området ska fungera så 
bra som möjligt. Av det boende som 
finns tillgängligt är nu drygt hälften 
uthyrt.  
 
Jag, Lena Strömbäck, är den nyaste 
medlemmen i ledningsgruppen där 
jag är huvudansvarig för boende. Det 
har varit en intensiv period att sätta 
sig in i allt de senaste veckorna. Jag 
hör hemma i Linköpings OK, där jag 
jobbat både med 
ungdomsverksamheten, med 
intensivkurs för nybörjare och som 
tävlingsledare. Till vardags jobbar jag 
med luftmiljöforskning på SMHI. 
 

Vi skulle behöva vara fler som jobbar 
med boende redan nu. Den som är 
intresserad hör gärna av er till 
lena.stromback@oringen.se. I första 
hand behövs just nu någon som är 
intresserad av att planera boende på 
hårt underlag i Mässhallarna. 
 
RESA 
 
Det känns att arrangemanget börjar 
närma sig, då frågor och 
utmaningarna som ska lösas är högt 
som lågt. Boendeinformation ska ut 
till dem som bor i närheten av 
camping, starter, trafikleder, etc och 
där går första utskicket ut nu i 
februari och sedan ytterligare i maj 
och början på juli. Vi ser fram emot 
att träffas vid utbildningstillfället 31/3 
på Kolmården för att informera och 
svara på era frågor för er som 
kommer att arbeta inom resa. 
 
 
UPPLEVELSE 

De tre stora arenornas, dvs. Grosvad, 
Yxbacken samt Vrinnevis innehåll, 
funktioner och layouter är nu på 
plats. Små förändringar kommer säker 
att ske men arbetet går nu in i ett mer 
fokus på detaljer samt lösningar 
istället för flöden och utrymme mm. 
Delar inom arenorna så som 
miniknat och barnpassning följer 
planerna väl. Ceremonigruppens 
arbetat har verkligen intensifieras för 
att väva samman önskemål mot 
förutsättningar och den närmaste 
månade är kritisk för att får till en så 
unik upplevelse som möjligt. Målet är 
att utnyttja Himmelstalund på bästa 
sätt.  
 
 

 

SÄLJ 

Arbetet med att skaffa partners har 
pågått en tid och fortsätter ännu 
några månader. V kan nu välkomna 
den sista i raden av tävlingspartners, 
nämligen i form av ett samarbete 
mellan E.on och Nodra som nu är 
klara som tävlingspartner för MTBO. 
Just nu pågår mycket arbete på det 
lokala och regionala planet. Det är 
intressant att få träffa företag och 
organisationer och få berätta om vad 
som väntar v 30.  På O-Ringentorget 
har vi tillsammans med Region 
Östergötland skapat ett ”skyltfönster” 
i form av East Sweden Arena (= ett 
fint stort tält) för alla företag som vill 
visa upp sig och vår region och vi är 
just nu på god väg att sälja platser där 
inne till de intresserade företagen.  

 

Ett viktigt område för våra gäster är 
de kiosker vi bygger upp för köp av 
wok, hamburgare, dricka, glass m.m. 
Här går planeringen framåt men vi 
behöver fortfarande ha flera som kan 
ställa upp som säljare i kioskerna. Så 
vill du vara i händelsernas centrum 
och träffa mycket folk skicka en signal 
till oss genom din 
funktionärsansvariga. 
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