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ATT STARTA UPP ETT O-RINGENPROJEKT 

O-Ringen AB söker aktivt efter arrangörsorter/regioner där O-Ringen kan tänkas genomföras i 
framtiden. I den processen är bolaget mycket intresserat av förslag och idéer från potentiella 
arrangörsorter/regioner. Här finns det ingen rätt väg att gå utan en förutsättningslös direktkontakt 
med VD är rätt väg att gå: www.oringen.se/kontakt. Ring eller maila! Tillsammans tar vi idén vidare. 
 
Varför ska man genomföra ett O-Ringen (i en region)? 
Det finns flera goda anledningar till varför man ska genomföra ett O-Ringen i en region. 
 
Drivkrafter för en kommun: 

• I genomsnitt ca 20 000 – 25 000 besökare i regionen i mellan 7-9 dagar 

• I genomsnitt ca 8 000 - 9000 kkr i ökade skatteintäkter (givet 118 000 kkr i turistekonomisk 
effekt, ”Robin Hood” exkluderat) 

• Marknadsföring av regionen (direkt: turism, medialt m.m.; indirekt: inflyttning, jobbsökande 
m.m.) 

• Anställningar (O-Ringen AB anställer personal, kartritning, kommunens sommarjobbare m.fl.) 

• Stimulerat idrotts- och föreningsliv i regionen och många ”nya orienterare” (upp emot 15 % av 
deltagarna är nya i sporten) 

 
Drivkrafter för lokalt näringsliv: 

• Ökad omsättning (118 000 kkr i turistekonomisk effekt) 

• Marknadsföring mot deltagarna (rekrytering, nya kontaktytor, m.m.) 

• Leverantörsuppdrag från O-Ringen AB (material, tjänster etc) 
 
Drivkrafter för funktionärsföreningarna: 

• Ekonomisk ersättning för ideellt arbete på mellan 60-100 kr/h (ca 4 500 kkr) 

• Ökad ideell verksamhet och ”nya orienterare” i alla åldrar med en potentiellt bestående effekt 

• Kartor som tas fram/revideras till ”internationell standard” (nivå 1) i och med tävlingarna 

• När O-Ringen AB har genomfört ett O-Ringen i regionen så har funktionärsföreningarna och 
dess medlemmar fått bestående kunskap i hur ett stort internationell arrangemang (nivå 1) 
genomförs. Det kan nyttjas framöver! 

• Ökat samarbete inom funktionärsföreningen och mellan funktionärsföreningarna i regionen. 
Arrangemanget knyter nya band inom och över klubbgränserna där erfarenheter utväxlas 

 
Hur utses en arrangörsort? 
O-Ringen AB:s ambition är att utse arrangörsorter fyra år i förväg. Arrangörsort för O-Ringen 2022 
utses alltså våren 2018, arrangörsort för O-Ringen 2023 utses våren 2019 osv. Det tar mellan ett till två 
år att gå från en idé till det att arrangörsorten är utsedd och projektet är initierat. Följande steg ska 
genomföras under denna period: 

• Koncept- och projektförutsättningar presenterade 

• Arbetsgrupp formerad 

• Konceptbeskrivning färdigställd 

• Tillstånd och avtal för O-Ringenstaden upprättat 

• Värdkommuns- och funktionärsavtal upprättat 

• Föreningsråd etablerat 
 
Det är O-Ringen AB:s ambition att inte ställa bra koncept mot varandra i en ”utslagningsprocess” utan 
att varje bra koncept som har arbetats fram tillsammans med O-Ringen AB kommer att genomföras. 
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Frågan är mest när. O-Ringen AB försöker därför sortera in bra koncept i lämplig tidsordning och hitta 
lämpliga år då de kan genomföras. Här finns en treårsplan, dvs bolaget jobbar under 2017 med koncept 
för åren 2022-2024. 

1 KONCEPT- OCH PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR PRESENTERADE 

När kontakt mellan potentiell arrangörsort/region och O-Ringen AB:s VD är initierad är nästa steg att 
O-Ringen AB kommer och presenterar ”Koncept- och projektförutsättningar”, dvs hur O-Ringen 
arrangeras och genomförs idag. Det är en dragning på ca 2 h där alla potentiella funktionärsföreningar 
i regionen bjuds in att lyssna. Det är fördelaktigt om representant(er) från potentiell värdkommun 
också kommer på mötet. 
 
Om intresse uppstår i och med mötet fortsätter arbetet med att en lokal arbetsgrupp formeras. För att 
göra det är det viktigt att först få indikationer från tilltänkt värdkommun och tilltänkta 
funktionärsföreningar. 

2 ARBETSGRUPP FORMERAD 

En arbetsgrupp formas bestående av ”eldsjälar” som brinner för ett O-Ringen i regionen. 
Arbetsgruppen bör bestå av 3-5 personer från de tilltänkta funktionärsföreningarna. Det är klokt att ta 
med en representant från tilltänkt värdkommun i arbetsgruppen. 
 
Arbetsgruppen ska utse en sammankallande som löpande håller kontakten med VD. Arbetsgruppens 
uppgift är att ta fram en konceptbeskrivning och i och med det säkra de tre viktigaste byggstenarna för 
ett lyckat genomförande av O-Ringen i regionen: 

• Tänd ideell glöd. Innebär att ett tillräckligt antal funktionärsföreningar med den ideella glöden 
tänd finns. Med tillräckligt menas att de kollektivt är beredda att bidra med >1 000 
funktionärer och 50 000 - 75 000 timmar 

• Engagerad värdkommun. Innebär en värdkommun som har förstått och accepterat sina 
åtaganden och som vill ha O-Ringen i regionen (och tänker dra nytta av det) 

• Hållbart koncept. Innebär att platser för O-Ringenstaden och O-Ringentorget har identifierats, 
samt att förslag på potentiella arenor, för samtliga sju tävlingar, har listats inom rimliga 
avstånd 

3 KONCEPTBESKRIVNING FÄRDIGSTÄLLD 

Arbetsgruppen ska (med stöd av VD) ta fram en konceptbeskrivning som ska innehålla: 

• Vilka funktionärsföreningar som är med samt deras antal aktiva respektive passiva 
medlemmar 

• Hur ”O-Ringen <namn> 202X” är tänkt att genomföras med som minst följande information: 
o Boende löst för ca 75 % av det tilltänkta deltagarantalet motsvarande ca 13 500 

deltagare (utöver det löser ca 10 % av deltagarna sitt boende på egen hand; hos 
släkt, familj och vänner). De 75 % brukar fördelas så här ett normalår: 

▪ Ca 55 %-enheter: På en camping som rymmer ca 2 500 campingplatser 
motsvarande 10 000 personer. En campingplats är 9 x 9 meter och varje 
campingplats ska kunna nås av en (enkelriktad) väg som är 5,5 meter bred; 
beroende på mark så innebär det att mellan 120-160 kvm markyta behövs 
per campingruta. Notera följande för campingen: 

• På gångavstånd ska ett vägnät med utrymme för etappbussars på- 
och avstigning finnas 
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• Arrangemanget ska ha nyttjanderätt av marken enligt följande 1) 
iordningställa (markberedning, dra rör m.m.) från 2-3 år i förväg, 
2) använda som camping from lunch onsdag vecka 29 till lunch 
lördagen vecka 30 året för arrangemanget och 3) återställa under 
vecka 31-34 direkt efter arrangemanget 

▪ Ca 20%-enheter: Lista på bäddar i professionella aktörernas boende 
(hotell, stugor, vandrarhem) 

Observera: koncept utan camping är möjlig om annat boende med rätt känsla av 
”gemenskap” och ”pris” kan erbjudas som alternativ. Deltagare som normalt bor 
på campingen kan tänka sig dyrare boende mot högre standard (som i Sälen 2016 
i stugor), men de kan inte tänka sig att tumma på gemenskapskänslan (att bo 
ihop/samlat med klubbkamrater, familjer och vänner). För denna grupp är 
gemenskapen en av huvudanledningarna till att åka på O-Ringen 

o Ett fastställt område för O-Ringentorget, som: 
▪ Är på ca 200 x 200 meter (ca 40 000 kvm), gärna centralt belägen eller i 

direkt anslutning till det största boendealternativet (ofta campingen) 
▪ Kan inhysa mässa, restaurang, tävlingsexpedition, knallare/utställare, 

radio O-Ringen, scen, tävlingsexpedition, sporttält, tvättstuga, aktiviteter 
av olika slag, food trucks m.m. 

▪ Lätt kan bli bevakas (eller inhägnas) 

• En presentation av ett tillräckligt antal arenor som täcker behovet för alla sju  tävlingar (valet 
av arenor ska inte vara klart, endast möjliga områden ska listas - desto fler desto bättre). 
Arenorna får inte ligga mer än 35 minuter med buss från O-Ringenstaden och 5-dagars-
tävlingens sista arena bör ligga på gångavstånd. Ett tilltänkt koncept med fler arenor än tre 
stycken för tävlingen 5-dagars är inte aktuellt 

• Skriftliga indikationer från värdkommun, markägare och andra viktiga intressenter (t ex 
länsstyrelsen) rörande O-Ringenstaden och O-Ringentorget 

• Muntliga indikationer från kommun, markägare och andra viktiga intressenter (t ex 
länsstyrelsen) rörande de tilltänka arenorna 

• Avvikelser från ett normalår värda att lyfta fram. T ex extra kostnader, speciellt/avvikande 
boende, begränsat antal campingplatser på O-Ringenstaden, kommunsatsningar etc. 

• Rapporten ska vara indelad i O-Ringens tretton ansvarsområden (ledning, tävling, resa, 
boende, upplevelse, IT, service, ekonomi, funktionär, marknad, sälj, miljö och hälsa samt 
deltagarcenter) 

 
Exempel på konceptbeskrivningar från tidigare år: 

Konceptbeskrivning 

O-Ringen Uppsala 2020.pdf

Konceptbeskrivning 

O-Ringen Kolmården 2019.pdf
 

4 TILLSTÅND OCH AVTAL FÖR O-RINGENSTADEN UPPRÄTTADE 

Det är viktigt att alla tillstånd och avtal för O-Ringenstaden kommer på plats. Ett avtal som inte kommer 

på plats i inledningsskedet av projektet kan i stå oss dyrt i slutändan. Se därför till att bottna frågan om 

alla tillstånd och avtal kring O-Ringenstaden in i minsta detalj. 

 

Varje år har sina unika förutsättningar, men här följer en checklista på vad som förmodligen behöver 

göras: 

• Markägaravtal för alla områden vi nyttjar i och intill O-Ringenstaden (campingen, O-
Ringentorget, uppställningsplatser, av- och pålastningsplatser, toaletter, gångvägar, 



Dokument: Att starta upp ett O-Ringenprojekt 

Version: 2017-03-02 

Utskriftsdatum: 2018-06-07 

 

Denna handling är O-Ringen AB:s egendom och får inte användas, spridas till obehöriga eller ändras utan O-Ringen AB:s skriftliga medgivande. 

 
Sid 4/6 

parkeringsområden etc.). Tänk på att vi behöver komma åt vissa ytor redan 2-3 år i förväg för 
förberedande arbete 

• Ev. samråd med vägföreningar och privata ägare av mindre vägar som vi behöver använda på 
och intill O-Ringenstaden 

• Ev. samråd (ibland tillstånd) med Trafikverket och Polisen om ev. avstängningar av vägar 

• Ev. samråd (ibland tillstånd) med Trafikverket och Polisen om bil, cykel och busstrafik till och 
från O-Ringenstaden 

• Ev. ansökan om tillstånd gällande terrängkörningslagen för att få framföra motorfordon på i 
och intill O-Ringenstaden 

• Ev. samråd med Miljöförvaltningen i berörd kommun (hur gråvatten får hanteras, duschar får 
placeras, miljöpåverkan etc.) 

• Ev. ansöka om Polistillstånd för arrangemang på allmän plats. Gäller framförallt om O-
Ringenstaden ligger centralt 

Alla tillstånd för O-Ringenstaden ska vara skriftliga. Alla eventuella försök till genvägar här kommer, 

med stor sannolikhet, återkomma i ett senare skede och då kosta mer tid och kraft. Ta det därför lugnt 

och metodiskt i den här fasen och få ner alla överenskommelser skriftligen. Notera att det är långt ifrån 

omöjligt, utan t.o.m. rimligt, att intressenter byter ägare, tjänstemän byter jobb, politiker byter 

inriktning eller tom att politiker hinner bytas ut (val) och oppositionspolitiker tar över. Förlita dig därför 

inte på muntliga överenskommelser med specifika personer utan säkerställ skriftliga avtal. 

Alla ev. avtal som behöver tecknas, tecknas av O-Ringen AB. Arbetsgruppen får vända sig till VD om så 

är aktuellt. 

Hur bör man gå till väga? 

Varje region är unik. Varje O-Ringenstad har sina unika förutsättningar. En historiskt gångbar väg, 

oavsett O-Ringenstad eller regionens förutsättningar, är att via landshövdingen bjuda in alla 

intressenter (värdkommun, landsting, länsstyrelse, polis etc.) till en informationsträff om O-Ringen. 

Syftet med träffen är att dels 1) beskriva vad som komma ska och dels 2) samla in namn och 

kontaktpersoner från de olika organisationerna. Att gå denna väg brukar underlätta då alla, tidigt, får 

en samlad bild om vad som är på gång. Det gör att respektive organisation kan föra upp ämnet på den 

egna agendan. Detta kommer underlätta genomförandet markant då O-Ringenorganisationen vid 

senare tillfälle söker kontakt i viss fråga. O-Ringen är en stor händelse för en region och det kräver att 

nämnda organisationer samarbetar. Ett första steg här är denna informationsträff. På träffen brukar 

även ev. "stötestenar" kunna lyftas/listas som respektive organisation finner viktig att lösa före det att 

arrangemanget kan utses. 

5 VÄRDKOMMUNS- OCH FUNKTIONÄRSAVTAL UPPRÄTTAT 

Med en konceptbeskrivning på plats ska värdkommuns- och funktionärsföreningsavtal tecknas. 
Avtalen tecknas parallellt och efterföljs av en presskonferens (lokalt genomförd på arrangörsorten). 
 
Värdkommunsavtalet 
En av de viktigaste uppgifterna i genomförandet av O-Ringen är att värdkommunsavtalet kommer på 
plats och att det kommer på plats på ett adekvat sätt. Värdkommunsavtalet ska reglera hur medel om 
miljontals kronor kommer in och används i arrangemanget. Att genomföra ett O-Ringen utan en 
värdkommuns helhjärtade stöd är mycket svårt. Det är därför mycket viktigt att en god dialog med 
värdkommunen etableras, odlas och underhålls rakt genom hela genomförandet. 
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Dialogen med värdkommunen tar sin utgångspunkt från bifogad avtalsmall. Avtalsmallen är generell, 
men ger en bra grund att stå på inför den kommande dialogen med kommunen. Det är VD som för den 
formella dialogen med värdkommunen. 
 
Exempel på värdkommunsavtal: 

Avtal O-Ringen AB - 

Värdkommun v170213.pdf

Bilaga 1; 

Försäkringsbrev v161031.pdf
 

 
Funktionärsföreningsavtalet 
O-Ringen AB och respektive års funktionärsföreningar tecknar ett avtal för genomförandet. Avtalet 
består sju dokument; ett huvudavtal med sex bilagor: 

• Avtal O-Ringen <namn> YYYY 

• Bilaga 1; Projektorganisation 

• Bilaga 2; Uppdragsplan 

• Bilaga 3; Föreningsråd 

• Bilaga 4; Tidsplan för funktionärer 

• Bilaga 5; Ersättning Funktionärsföreningar 

• Bilaga 6; Försäkringsbrev 
 
Avtalet skickas ut av VD till arbetsgruppen (när aktuellt/på förfrågan) och reglerar i stort hur allt arbete 
i samband med O-Ringen ska organiseras, allt ansvar ska fördelas och alla beslut ska fattas.  
 
Exempel på funktionärsföreningsavtal: 

Avtal O-Ringen 

Uppsala 2020 v160615.pdf

Bilaga 1; 

Projektorganisation v160603.pdf

Bilaga 2; 

Uppdragsplan v160603.pdf

Bilaga 3; 

Föreningsråd v160603.pdf

Bilaga 4; Tidsplan 

för funktionärer v160603.pdf

Bilaga 5; Ersättning 

Funktionärsföreningar v160609.pdf

Bilaga 6; 

Försäkringsbrev v160603.pdf
 

 
Avtalet tillämpar en ersättningsmodell framtagen för att ge funktionärsföreningarna skälig ersättning, 
SOFT avtalad licensavgift och bolaget ett hållbart projektresultat för att kunna utveckla arrangemanget 
över tid. För att säkra O-Ringens attraktivitet för alla parter på sikt krävs ca 8 500 kkr att dela på i 
genomsnitt kommande år, fördelat enligt följande: 

• Funktionärsföreningarna: ca 4 800 kkr (ca 56 %) 

• O-Ringen AB: ca 1 300 kkr (ca 15 %) 

• SOFT: ca 2 400 kkr (ca 29 %) 
 
Bolagets uppgift (i detta avseende) är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och 
att, med eget kapital, kunna parera för eventuella ekonomiska svackor vissa år. Vid avvikande resultat 
från 8 500 kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och funktionärsföreningarna, där 
bolaget tar störst risk och därmed också vinst. 
 
Hur tecknas avtalet? 
Processen inleds med att arbetsgruppen går igenom avtalet. Ett möte sker därefter mellan VD och 
arbetsgruppen där avtalet gås igenom ”rad för rad”. O-Ringen AB presenterar på mötet tanken bakom 
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varje formulering. Arbetsgruppen ställer ev. frågor. Om så behövs görs justeringar i avtalet vid sittande 
möte. Ett möte av denna natur tar normalt 3-4 h. 
 
Det är viktigt att arbetsgruppen förankrar arbetet med att teckna funktionärsavtalet löpande med 
ordförande i funktionärsföreningarna. Det är trots allt de som i slutändan ska skriva under avtalet. Vid 
dessa förankringsmöten är O-Ringen AB inte med, om så inte specifikt efterfrågas från arbetsgruppen. 
 
När arbetsgruppen och VD är överens om avtalet skickas det på slutgiltig remiss till alla ordförande. 
Därefter sätts en presskonferens samman, som föregås av att funktionärsförenings- och 
värdkommunsavtalet undertecknas, där O-Ringen AB, funktionärsföreningarna samt värdkommunen 
möter pressen och annonserar arrangörsorten. 

6 FÖRENINGSRÅD ETABLERAT 

Funktionärsföreningarna ska under hela projektet upprätthålla ett föreningsråd där gemensamma 
angelägenheter, med avseende på avtalet parterna emellan kan diskuteras och beslutas. Det är via 
föreningsrådet som parterna formellt kommunicerar med varandra efter det att avtalet har 
undertecknats. 
 
Varje funktionärsförening har rätt till att ha en representant med i föreningsrådet. Om en 
funktionärsförening väljer att avstå detta avstår funktionärsförening även möjligheten att påverka de 
beslut som tas i föreningsrådet. Föreningsrådets representanter ska på konstituerande möte välja en 
sammankallande och upprätta en röstlängd. Föreningsrådet ska som minst bestå av tre personer. 
 
Det är arbetsgruppen som säkerställer att föreningsrådet kommer på plats. Vanligt är att delar av eller 
hela arbetsgruppen fortsätter som föreningsråd men att gruppen kompletteras med representanter 
från fler föreningar. Det är rekommenderat att alla föreningar har en representant i föreningsrådet. 
 
När föreningsrådet är på plats går projektet in i en ny fas. Fram tills nu har ansvaret för att starta upp 
projektet delats mellan (delvis tilltänkta) funktionärsföreningar och O-Ringen AB. Men i och med att 
värdkommuns- och funktionärsföreningsavtalen är signerade och föreningsrådet är på plats är 
projektet initierat och därmed tågordningen satt. Från och med nu är det O-Ringen AB som leder 
arbetet och har det fulla ansvaret för projektets planering, genomförande och uppföljning. Bolagets 
första steg blir att rekrytera en projektledare (Generalsekreterare) att leda den lokala organisationen. 


