Möte kring O-ringen
Tjalvegården 17 september 2014
Vid mötet deltog drygt 25 personer från orienteringsklubbar i Östergötland.
Johan Bergfalk från Norrköpings kommun inledde med att presentera områden som
kan vara aktuella för camping i samband med ett O-Ringen Kolmården, tänkt år 2018-2020.
Kommunen är intresserad av att O-Ringens centralort ligger i Norrköping.
Två områden kan vara aktuella: Bråvalla och Himmelstalund.
Bråvalla
Här arrangeras i slutet av juni en stor festival. Festivalen är årligt återkommande och man kommer
att förbättra området så att det bättre motsvarar de krav som ställs, t ex kommer vatten och avlopp
att byggas ut.
De flesta byggnader som finns på Bråvalla ägs av kommunen. Här skulle finnas byggnader för t ex
kansli. Alla byggnader är brandklassade.
Kan startbanorna användas för uppställning av husvagnar? (banorna är 47 meter breda, 2 ½ km
långa)
Himmelstalund
Området ligger närmare Norrköpings Centrum,1600 meter till stadskärnan. Här kommer en
friidrottsarena att byggas och vara klar till SM-veckan sommaren 2016.
Himmelstalundshallen finns att tillgå, liksom mässhallarna. Mycket faciliteter med duschar.
Nära till Ica Kvantum och spårvagn.
Kommunen har koll på att O-Ringen är ett bra arrangemang och vi vill diskutera mer kring
förutsättningarna. Viktigt att ha en hållbar budget.

Thomas Kleist informerade om att O-ringen AB har sagt upp avtalet med Sälen.
Dalarna håller på och diskuterar om man ska acceptera budet och arrangera 2016
Förfrågan har kommit till Östergötland om man kan tänka sig att arrangera O-Ringen i
Valdemarsvik 2016 enligt det koncept som tidigare inlämnats.
Det som brådskar är kartframställning.
OM Sälen tackar nej till O-Ringen 2016 behövs snabbt besked från Östergötland om man kan tänka
sig att arrangera O-Ringen 2016 i Valdemarsvik. Mötesdeltagarna bedömde att man inte kunde ge
besked från sina klubbar vid detta möte. Vi inväntar besked från Sälen.
Diskuterades kring att centralorten för O-Ringen Kolmården bör vara i Norrköping. här finns två
bra områden. Bråvalla bedöms vara bättre, men med en viss tveksamhet för om det har varit en
regnig festival. Håller området för orienterarna några veckor senare.
Vid mötet kom förslag på olika etapper, t ex i Finspång, Tors Klint, Strömsfors, kanske någon etapp
i Sörmland, mountainbike-orientering i Vrinneviskogen
Mötet beslöt att gå vidare med frågan om att diskutera ett O-Ringen med Kolmårdsanknytning
2018-20 i samarbete med orienteringsklubbar från Södermanland.
En arbetsgrupp utsågs för detta uppdrag:
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