Järla Orientering genomförde en digital enkätundersökning
bland sina medlemmar under perioden 2020-02-03 --19.
Här är frågorna och resultatet:

Enkät om O-ringen 2025
O-ringen arrangerades i Stockholm 1975. 50 år senare kan det vara dags igen, närmare bestämt 20 – 26
juli, år 2025.
Det är lång tid kvar, men eftersom många beslut behöver tas innan dess vill Järla Orienterings styrelse
redan nu undersöka hur medlemmarna ser på detta. Resultatet av enkäten kommer att presenteras på
årsmötet den 8 mars och kommer att vara vägledande för årsmötets beslut. Under våren kommer det att
bildas ett föreningsråd med de klubbar som vill bidra med funktionärer till O-ringen 2025.
Ersättningen beräknas bli 60 – 100 kr/timme till föreningen. Merparten av arbetskraften behövs v. 30,
2025, men det finns också många arbetsuppgifter som behöver utföras under lång tid innan dess. Sedan
ett antal år är det så att O-ringens arrangörsklubbar inte ansvarar för en specifik tävling eller funktion.
Funktionärer söker till olika ansvarsområden, fördelas och ersätts enligt ett poängsystem. Klubben
förbinder sig alltså inte att ansvara för ett visst område men behöver kunna göra en uppskattning av de
resurser man kan tillhandahålla före eller under arrangemanget.
Mer om O-ringen kan du läsa här: http://www.oringen.se/213/arsneutrala-sidor/om-oss/vad-ar-oringen.html
Presentation från O-ringen AB: http://www.jarla.com/wp-content/uploads/2020/01/o-ringen-abarrangorsort-sthlm-v191109.pdf
Presentation från Stockholms Orienteringsförbunds arbetsgrupp: http://www.jarla.com/wpcontent/uploads/2020/01/2019-10-28-Rapport-Ag-082025.pdf
och bilaga: http://www.jarla.com/wp-content/uploads/2020/01/2019-10-28-Bilaga-1-till-Rapport-Ag082025.pdf

Vi ber dig att senast onsdagen den 19 februari svara på enkäten.
Tack på förhand!
Järla Orienterings styrelse

4. Stockholms Orienteringsförbund har arbetat fram ett arrangemangskoncept (se länkar nedan).
Har du några synpunkter på konceptet som du tycker Järlas styrelse skall driva i eventuella
diskussioner med StOF?
Presentation från Stockholms Orienteringsförbunds arbetsgrupp: http://www.jarla.com/wpcontent/uploads/2020/01/2019-10-28-Rapport-Ag-082025.pdf
och bilaga: http://www.jarla.com/wp-content/uploads/2020/01/2019-10-28-Bilaga-1-till-RapportAg-082025.pdf
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Nej
Jag gillar inte konceptet. O-ringen för mig är en folkfest med fin terräng och klubbgemenskap. Det föreslagna
konceptet anser jag saknar båda dessa bitar och skulle inte locka mig.
Campingen. Jag tycker man bör försöka få till att folk kan bo ihop, om än på några olika platser. Även idag är
det KU uppdelat distriktsmässigt (om än på samma plats).
Det är ju intressant att läsa. Men jag kan inte se t ex något om ekonomin. Man kan ju fråga StOF hur mycket
inkomster som Järla får för detta. Om Järla skall ställa upp så bör vi veta ungefär hur mycket det ger.
Osäker på Kärrtorps kapacitet som TC för en eller två etapper.
Om det blir en etapp i Naturreservatet då skall det inte få påverka våra träningar och verksamhet i övrigt.
Jag gillar att det är ett tydligt miljöperspektiv
Avsaknad av O-ringen-stad samt de utspridda arenorna får mig att tro att ett O-ringen i Stockholm med detta
koncept mest kommer att handla om att åka kollektivt kors och tvärs från en massa boenden. Hur tänker man
sig att detta ska kännas som ett O-ringen och inte bara som "Stockholmssemester med orienteringsinslag"?
Jag skulle mycket hellre se ett O-ringen på Södertörn med möjlighet till flera etapper i området mellan
Tumba/Haninge/Nynäshamn. Arenan för 10-mila i Nynäshamn skulle t ex kunna husera flera etapper. Med
tyngdpunkten mot Haninge/Nynäshamn kan man också ha möjlighet att få till centrala funktioner på ett bättre
sätt. De som trots allt vill bo i Stockholm kan ändå åka kollektivt och SL kan ordna extraturer på pendeltågen.
Jag gillar inte tanken på ett o-ringen där skogarna har använts till 25-manna och 10-mila under åren (som
väldigt många utanför Stockholm redan sprungit i). Därtill är det närområdesorientering utan vildmarkskänsla
på merparten av skogarna. Det verkar heller inte gå att få till en "klassisk" o-ringen camping med centralort.
Jag läser också att prisutdelningar är tänkta att vara på olika ställen i sthlm (typ skansen). Jag tror en
konsekvens av detta är att deltagarantalet blir färre och en del av o-ringen charmen försvinner. Jag tror att
folk inte vill komma till Stockholm i juli för att springa urban skogsorientering och ta sig runt till etapper i
kollektivtrafik etc.
Det är viktigt att det finns en riktigt bra samlingsplats för alla åldrar.
Jag har väldigt svårt att se hur detta ska flyta. På ett vanligt o-ringen är transporterna nog så krångliga och
tidsödande. Att som i förslaget pendla mellan invigning på stadion, hämta nummerlapp i Älvsjö, bo hos släkt i
trånga lägenheter, ut till Kista/Haninge etc, sen 'njuta av sthlm' med dagens ol -utrustning och sen
prisutdelning på ytterligare ett annat ställe?
Jag skulle kunna tänka mig att jobba med ett O-Ringen jag själv skulle springa. Det som presenterats är inte
ett sådant. Främsta anledning är de områden man valt, t.ex. Nacka reservatet och inget jag kan känna mig
stolt över. Att man inte har en camping gör ju inte saken bättre. Så jag tycker Järla ska försöka driva att det
blir bättre områden samt camping. Blir det ingen förändring ska inte Järla vara inblandad.
Våga flytta etapper längre ut med pendeltåg t.ex Hemfosa. Och skippa stads-OL.
Jag skrev nyss ett svar, men jag ser nu att det i mailet står att Järla skulle få ersättning med 60 -100 kr/tim så
min synpunkt som stod innan bortfaller.
O-Ringen ska gå i bra orienteringsterräng.
Skippa lätta park-/stads-O

Gillar inte konceptet stads-medel istället för skogs-medel
Att Nackareservatet blir tävlingsområde känns som en förutsättning för Järlas närvaro. I övrigt att trycka på
det de redan skriver om miljövänlighet, kollektivtrafik m.m. Även om det inte planeras för en stor central
camping tror jag att det är viktigt med en tydlig centralpunkt för evenemanget, t.ex. det som skrivs om
Älvsjömässan.
De valda terrängområdena känns lite väl utsprungna, även för icke-stockholmsklubbar, i och med att
framförallt 25-manna men även 10mila hållits där ett flertal gånger. Kan man inte hitta intressantare områden
lite längre ut? (T.ex. Nynäshamn där 10mila gick 2018, Hemfosa osv.)
Inga synpunkter
Allt var inte bra, men det kan bli bättre ....
Jag avråder från att använda Kista-Akalla samt Liljansskogen för fotorientering. söder om Stockholm är
bättre. jag hinner inte läsa hela konceptet så har inga åsikter om det
Ingen synpunkt
Jag är tveksam till att det skall vara en etapp i Nackareservatet/Erstavik. Både ur ett tävlingsperspektiv men
också vad gäller kartägandet. Bättre med Hemfosa eller annan lokal längs pendeltåg.

5. Övriga kommentarer/frågor om O-ringen i Stockholm 2025?
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Intressant att veta vad det skulle ge Järla i intäkt om vi är med.
Om O-ringen kom till Stockholm och Järla skulle vara med skulle jag självklart ställa upp som funktionär.
Dock bidrar konceptet till att jag inte skulle "brinna" för att ta någon tyngre post utan troligen bara engagera
mig i samband med tävlingen.
Någon gång måste ju vi också göra jobbet. Vart 50:e år känns inte som proportionerligt... Jag tycker alltid att
funktionärerna gjort en strålande insats på alla o-ringen och varit imponerad av dem. Vi får bjuda igen, helt
enkelt! Finns mänga spännande möjligheter med Stockholm dom storstad . Problemet blir troligen att hitta
gränserna för vad vi ska ta på oss. Låter kul spontant, förutom att man inte får springa …
Se ovan. Annars är en ju fråga också om Järla år 2025 är samma "storklubb" som idag med kanske 300
medlemmar som kan ställa upp. Det krävs ju mycket ideellt arbete som vi annars lägger ner på egna
tävlingar, ungdomar, julgranar och andra arrangemang. Alltså, en öppen fråga är om vi orkar med detta
tillsammans med det andra? Man skall ju vara positiv, men...
Har en del frågor om arrangörsupplägget som jag inte riktigt kunde utläsa när det gäller vilka ansvar som
trots den centrala organisationen ändå rimligen hamnar på klubbarna. Jag är beredd att lägga en del tid före
och under arrangemanget även om 'en vecka' känns i mesta laget under själva O -ringen-veckan.
Tycker upplägget av etapper är dåligt efter hur utbudet är i stan. Skippa dåliga norr alternativ.
Blir det bra eller blir det för utspritt och därmed ingen riktig känsla och gemenskap?
Det föreslagna konceptet funkar inte tycker jag. Se mina kommentarer på fråga 4.
Jag tänker också vad ett deltagande från Järla innebär för våra andra arrangemang. Vi är redan
arrangemanstyngda som det är. Sicklaloppet och julgransförsäljning tar mycket resurser. Därtill brantaste
och o-tävling på våren. Lägg till att det inte finns någon för mig synlig linje för vart klubben är på väg. Jag
tycker vi borde satsa mer på att stärka Järla Orientering och hitta vår egen väg innan vi hoppar in på stora
arrangemang där vi inte sätter agendan själv.
Mycket bra hållbarhetsprofil med spårbundna resor till etapperna.
Något som de nämner i sin presentation, som Järla ev kan hjälpa till med är arrangera en tävling i bra och fin
terräng i samband med O-Ringen.
Se mitt tidigare svar
Om jag är hemma då hjälper jag gärna till. Vanligtvis är jag ute och reser under O-ringen veckan.
Vill koncentrera mitt engagemang på Friska Nacka och julgranarna!
Ska vi vara med ska det vara som de gjorde i Östergötland. Alla arrangörstimmar registrerades. Efter
avslutat arrangemang, fördelades vinsten proportionellt efter antalet nedlagda timmar klubben gjort. Då kan
både stora o små klubbar vara med och hjälpa till. Då blir det heller inget gnäll i efterhand om
nettofördelningen.
Tycker inte Stockholm behöver ha O-ringen, 25-manna och 10mila finns redan här.
Det ska bli väldigt roligt!
Jag kommer inte kunna hjälpa till innan eller efter tävlingsdagar men borde kunna vara med under de 5
vanliga tävlingsdagarna. Problemet är hur järla kan också sköta allt annat samma år inkl julgransförsäljning,
Sicklaloppet, Stockholms brantaste, friska nacka osv. det måste vägas in när vi bestämmer hur mycket jobb
vi tackar ja till
Helt ointressant.

