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PROJEKTLEDAR-RUTAN
Imorgon är det inte bara Midsommarafton, det
är också exakt en månad kvar tills vi inviger vårt
O-Ringen med pompa och ståd på Studenternas
den 24/7. Äntligen! Men tiden fram till dess
(och en liten tid efter) innebär inte bara massa
jobb och slit, utan är också en del av den
upplevelse som du förhoppningsvis ska minnas
med lika stor glädje efteråt som själva
O-Ringenveckan. Det kan komma en massa
yttre faktorer som vi inte inte styr över som
påverkar resultatet, men något vi har makt över
är hur vi ska uppleva vårt arbete tillsammans.
Uppmuntra, uppskatta, och dela glädjen!
De flesta frågor som kommer upp nu när vi
går från sagt till gjort handlar inte om Vad och
Hur, utan om Vem och När. Ni har koll på det
som ska göras, men ibland uppstår frågor om
ansvarsfördelning. Bäst löser ni den frågan
genom att prata med varandra och se dig själv
som en del av lösningen även om det från
början inte var tänkt så. Hjälp varandra!
Tänk också på att många saker är beroende av
att andra blir klara. Skjut därför inte upp något
du kan göra idag. Det är skönt att ha det gjort!
Sist men inte minst, var snäll mot dig själv och
varandra genom att lägga ribban lagom högt.
Lite mindre är ofta mer än nog. Och dessutom
lättare att lyckas med!

Fullsatt på funktionärskickoffen

Ta fler pass om du kan

Över 700 av er funktionärer fyllde norra
läktaren på Studenternas på vår kickoff
den 1/6. Fantastiskt! Nästa gång vi ses på
Studenternas då är det invigning den 24/7!

För att nyttja våra gemensamma krafter så
effektivt som möjligt hoppas vi att du som har
möjlighet att ta fler pass inom andra
arbetsuppgifter hör av dig till
funktionar2022@oringen.se. Dina arbetspass
ser du i vårt funktionärssystem Mobilise:
https://oringen.mobilise.se. När du är
schemalagd får du ett mejl. Du behöver inte
tacka Ja, utan bara svara om du inte kan ta
något av dina pass.

Utdelning av funktionärskläder
Om du inte var på kickoffen och fick dina
funktionärskläder så kan du hämta ut dem i
Deltagarservice onsdag till fredag den 20-22/7
kl 17.30-19.30 och söndag 24/7 kl 10.00-12.00

Boka plats på funktionärscamping
Det finns fortfarande gott om platser på vår
fina funktionärscamping som ligger nere vid
Fyrisån på gräsytorna vid den gamla
fotbollsplanen. Boka din plats här:
https://forms.gle/FBJAKvv9TFpfktiv6

Läs Funktionärsguiden
Praktisk information om vad som gäller för dig
som funktionär finns nu samlad i en
funktionärsguide som alla funktionärer måste
läsa och ta till sig innan arrangemanget. Du
hittar den på www.oringen.se under
Funktionärssidorna.

Hjälp oss finna funktionärer
Glad midsommar!
/er projektledare, Jens Lindquist

Vi är nu 1200 funktionärer, men det skulle vara
bra om vi blev 50-100 till. Övertala vänner och
bekanta och skicka namn, mejl, mobil och
födelsedatum till funktionar2022@oringen.se.

Lovande anmälningssiffror
Det är i dagsläget 13 700 anmälda. Det är
knappt 1 000 deltagare färre än till Kolmården
2019 och där blev det till slut 21 200! Många
orienterare har nära hit och med lite hjälp av
finväder räknar vi dessutom med många
deltagare som pendlar hit över dagen/dagarna.

Håll dig frisk och kry
Vi saknar funktionärsreserver så om någon blir
sjuk får färre göra mer. Så håll ut, håll avstånd
och håll dig frisk och kry
.
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