Anteckningar från O-Ringen-möte 20 oktober 2014
Vid mötet i LOK-gården deltog ca 25 personer från orienteringklubbar i Östergötland.
Thomas Kleist inledde med att hälsa välkommen. Ett särskilt välkommen till Jan Troeng (JT),
Stefan Blomgren (SB) och Eva- Lena Frick från O-Ringen AB.
Thomas Kleist gav en tillbakablick kring turerna kring O-Ringen, både från 2012 och från 2014.
Hur kunde det bli så här?
Stefan Blomgren gav därefter sitt svar på frågorna Vad hände och varför?
Han berättade om avtal som SOFT skrivit och som O-Ringen AB skulle skriva om. Man bedömde
att Sälenklubbarna hade ett avtal som gav dem orimligt hög ersättning, och hade svårt att komma
överens om ett nytt avtal.
O-Ringen AB tog i slutet av juli kontakt med Östergötlands Orienteringsförbund för att höra om det
fanns möjlighet för Östergötland att ta över arrangemanget.
Avtalet med Sälen sas upp muntligt i slutet av september.
Den 9 oktober kom O-Ringen AB och Sälenklubbarna överens och avtalet skrevs under.
Avtalet är av samma modell som Borås/Arvika när det gäller grundersättningarna till SOFT, AB och
klubbarna. Det är samma omfattning på uppdraget som Borås/Arvika. I avtalet ingår en tor-resa till
Sälen för samtliga funktionärer och att funktionärerna bor gratis i Sälen i samband med O-Ringen.
O-Ringen i Sälen beräknas ge klubbarna 7,3 MSEK och till SOFT 5,3MSEK
Stefan Blomgren säger till mötesdeltagarna att om ni vill ha O-Ringen i Valdemarsvik 2018 så är
det ert.
Det andra konceptet kring Kolmården har O-Ringen AB inte sett, så det är svårt att ta ställning till
det.
Stefan Blomgren får en fråga om resultatet i Skåne och svarar att man kommer inte att kunna betala
ut 4,8 miljoner som förväntat, kanske handlar det om hälften.
Hur kan ni motivera budgeten?
SB Det är en överenskommelse mellan klubbarna och SOFT. Vartenda års budget är mer precis än
föregående.
Är det bara några få föreningar i Dalarna som varit deltagit i diskussionen? SB menar har utsett en
förhandlingsdelegation på fyra personer. O-Ringen AB fick fick besked om att delegationen
kontinuerligt hämtade information från klubbarna. SB tror att det är en kärna av klubbar som
förhandlat.
Ska arrangörsföreningen ska stå för kostnaden för kartproduktion?
SB Kartan är en del av det värde som O-Ringen genererar efter tävlingen. Normalt sett betalar Oringen kartframställningen eller så köper man rättigheter till en gammal karta.
SB: Vi har varit tydliga mot andra kandidater om att Östergötland vill ha arrangemanget 2018 så ska
AB göra rätt för sig och ge Östergötland arrangemanget.

Angående uttalandet om att använda Östergötland som ett exklusivt verktyg.
SB: Jag lät mig intervjuas oförberett och sa att konflikten eskalerat. Det blev i pressen exklusivt.
SB: Fördelningen från 2017 är 50-50.
Borås och Arvika räknar med 62000 etappstarter – borde ge 9 MSEK.
Jan Troeng berättade därefter om ersättning till föreningar som arrangerar O-Ringen. Ersättningen
är i fyra delar:
grundersättning – enligt uppdragsplanen
deltagarersättning – 30 kr per etappstart
NPS-ersättning (Net Promoter Score) – deltagarnas uppskattning (som visat sig vara
väderberoende)
resultatersättning 50% till funktionärsföreningarna, 50 % till O-Ringen AB
Grundersättning 1,9 MSEK och deltagarersättning 2,250 MSEK (beräknat på ca 70 000 starter) går
alltid ut till klubbarna. Ersättningarna indexregleras.
Ansökan för 2018 ska vara O-Ringen AB tillhanda senast den 10 december 2014. En ansökan för
2019 lämnas in under våren 2015.
Avtal skrivs med klubbar av skattetekniska skäl, men man kan ha en paraplyorganisation som sköter
förhandlingarna
O-Ringen AB har inte diskuterat att distriktsförbundet inte får inkomster av O-Ringen, men
samtidigt blir det färre tävlingar i distriktet och minskade inkomster.
Jan Troeng avslutar din presentation med att ställa några frågor:
VAR?
Valdemarsvik? Kolmården?
NÄR?
2018? 2019? 2020?
VILKA FÖRENINGAR?
Vilka föreningar står bakom en eventuell ansökan?
VILKET KOMMUNSTÖD?
Ett gediget kommunstöd är nödvändigt för ett lyckat O-Ringen
Ordförande Thomas Kleist tackar O-ringen AB-representanterna.
Efter en kortare paus återupptogs mötet och en diskussion kring O-Ringen i Östergötland vidtog.
Argument för att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik eller Norrköping framfördes. Dessutom kom
argument för att inte alls arrangera O-Ringen.
LOK vill ordna Världscup med Silva League 2018 och anser sig inte beredd att jobba med ORingen samma år.
Några klubbar betonade att stora arrangemang tär på distriktstävlingar och klubbverksamhet. Det är
viktigt med bra arrangemang i distriktet som våra ungdomar och föräldrar kan åka på.
Mötet bestämmer att följa tidigare beslut om att arbetsgruppen ska ta fram underlag för O-Ringen
Kolmården. Vi ser inte att det brådskar med beslut kring val av ort för arrangera O-Ringen utan

träffas under jan-feb. Som ett alternativ finns att inte arrangera alls.
Antecknat av Lena Fröberg

