Norrköping 2019?
Till OL-klubbar i Östergötland
Sedan 2014 arrangeras O-Ringen med O-Ringen AB som arrangör. Hur påverkar det att ett
aktiebolag står bakom arrangemanget istället för en alliansförening utav orienteringsklubbar?
Med O-Ringen AB som arrangör ska det uppstå en positiv momseffekt. O-Ringen AB:s
kostnader då (anställda, kontor, resor, etc)? De kostnaderna ska täckas utav respektive års
arrangemang. Å andra sidan förhandlar de flerårsavtal både med sponsring och leverantörer för
att öka intäkter och minska kostnader åt arrangemanget. Kommer allting bestämmas av ORingen AB? O-Ringen AB är juridiskt ansvariga för arrangemanget på uppdrag av sin ägare
SOFT och har därmed slutlig beslutanderätt. Vi är en del av SOFT, påverkansmöjligheten är
svårare att sia om. O-Ringen AB och klubbarna kommer signera ett avtal som reglerar hur
ansvar och uppgifter fördelas. Avtalet reglerar både parters rättigheter och skyldigheter. Det är
essentiellt för O-Ringen AB att upprätthålla fungerande relationer med orienteringsklubbarna år
efter år.
Respektive organisationsform (AB vs alliansförening) har sina för- och nackdelar men det som
verkligen spelar roll är vilka personer som finns i organisationen och ekonomiska
grundförutsättningar. Det är det som till största delen kommer påverka resultatet för
arrangemanget.
Vilken ekonomisk ersättning är rimlig? O-Ringen AB:s standardkalkyl är baserad på de senaste
10 årens snitt. Avvikelsen är kraftig ibland, t.ex. Sälen 2008 (+) och Mohed 2011 (-). Vid 65,000
etappstarter, 75,000 arbetade timmar, och kontrollerad budget ska det vara möjligt att nå en
ersättning på 60kr/h till klubbarna. Borås 2015, Värmland 2017 och Höga kusten 2018 siktar på
60kr/h och Sälen betydligt högre. Är det bara att ställa ut skorna för att nå det? Nej! Det är inte
lätt garantera 65,000 etappstarter. Det är inte lätt att komma ner i endast 75,000 arbetade
timmar. I Mjölby hade vi 104,000 arbetade timmar. Vi måste arbeta smart med antal Arenor och
O-Ringenstad. Ekonomisk styrning har vid tidigare O-Ringen i Östergötland varit av yppersta
klass.
Ni har säkert läst att Skånes resultat inte ser så positivt ut i avseende ersättning kr/h. Detta trots
ett mycket högt deltagarantal. Informationen vi har fått från O-Ringen AB är att det finns 3
poster i Skånearrangemanget som kraftigt översteg budgeterade belopp (totalt ca 6 miljoner kr).
Dessa är O-Ringenstaden (ingen befintlig infrastruktur), bussningen alla dagar (flera 40-50
minuter enkel resa), 4 st utspridda Arenor, varav O-Ringenstaden var den klart enskilt största
orsaken. Både antalet Arenor och O-Ringenstaden drev antalet arbetade timmar kraftigt uppåt.

Under hösten diskuterades O-Ringen vid flera möten. En grupp bildades som fick i uppgift att ta
fram ett förslag till ett O-Ringen med Kolmårdsanknytning. Detta för att klubbarna vid ÖOF:s
årsmöte 12 mars 2015 ska kunna ta ställning till om klubben vill vara med och arrangera ORingen Valdemarsvik, O-Ringen Kolmården-Norrköping eller att i dagsläget inte verka för att
arrangera O-Ringen. Gruppen som har tagit fram detta utkast består av Jonny Karlsson, OK
Denseln, Mikael Andersson, Linköpings OK, och Lena Fröberg, GoIF Tjalve. Gruppen har haft
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möten tillsammans med representanter från Sörmlandsklubbar, representanter från Upplev
Norrköping, och Henrik Boström O-Ringen AB.
Norrköpings kommun är starkt positiv till arrangemanget och kommunstyrelsen tog 19:e januari
ett beslut att stödja arrangemanget inom de begärda ramarna från O-Ringen AB.
Klubbarna i Södermanland har inte arrangerat O-Ringen sedan 1992. De har årsmöte 11:e
mars där de ska ta beslut om vilka som är intresserade av Kolmården Norrköping konceptet.
Beroende på utfallet vid ÖOF:s årsmöte kommer intresserade klubbar sedan ta slutligt beslut.
Hittills är det framförallt OK Hällen som visat intresse.
Tidigare har distriktsförbund slutit avtal med SOFT för att arrangera O-Ringen. Nu är det klubbar
som skriver avtal med O-Ringen AB. Östergötlands Orienteringsförbund kommer alltså inte att
driva frågor kring arrangemanget utan det är i fortsättningen upp till klubbarna att arbeta vidare
om vi vill genomföra arrangemanget i vårt område.
Gruppen ser att det finns tre alternativ för klubbarna att ta ställning till:
1. Verka för att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik
2. Verka för att arrangera O-Ringen Kolmården-Norrköping
3. Inte verka för arrangemanget just nu
Om röstningsresultatet blir 1 eller 2 enligt ovan ser vi följande fortsatta arbetsplan:
● Lista klubbarna (med kontaktansvarig) och antal arbetsföra medlemmar
● Samordna resultatet med Sörmlandsklubbarna
● Utse arbetsgrupp (3-5 personer) som ska ta fram:
○ Formell konceptbeskrivning med acceptans från O-Ringen AB
○ Gå igenom kontraktsförslag inklusive budget
○ Huvudfunktionärer
Tidsmässigt scenario är nästkommande 6 månader. Notera att varje enskild förening ska
acceptera och signera kontraktet och är därmed ansvarig för dess uppfyllande. Ingen förening
är juridiskt bunden till arrangemanget innan dess signatur finns på kontraktet.
Väl mött den 12:e mars vid ÖOF:s årsmöte i OK Denselns klubbstuga. Om några frågor uppstår
angående Kolmården Norrköping-alternativet kontakta gärna Jonny Karlsson på
jonnykarlsson@hotmail.com eller 070-229 32 86.

