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Arrangörsbulletin 3
Nu bygger vi SM-organisationen!
Fram till mitten av augusti kommer vi att bygga en 140 personer stark SM-organisation. Redan
nu är nästan hälften av arrangörsnamnen på plats, så det är 75-80 arrangörsroller kvar att
bemanna.
Om du ännu inte fått någon fråga om att hjälpa till så kan du kontakta någon ansvarig i den
funktion där du vill vara med eller så kontaktar du personalkoordinatorn Janne så fördelar han ut
en lämplig uppgift åt dig.

Janne Svensson koordinerar bemanningen
Alla har vi olika förmågor och intressen. För att vi
ska få rätt kvinna och man på rätt plats så har
tävlingsledningsfunktionen en roll som
personalkoordinator. Janne Svensson har den
rollen.
Redan nu är det tydligt att en del medlemmar fått
förfrågningar att hjälpa till i en rad olika funktioner.
Så kan det bli.
Det är tre tävlingsdagar med för- och efterarbete.
Därför är det viktigt att varje person i
organisationen får en rimlig arbetsbörda, inte
minst för att orka med och tycka det är roligt. Vi vill
redan från början få med hela den 140 personer
starka organisationen i förberedelserna.

Bana/karta/mark hänger kontrollappar
Skogengänget är igång med att hänga ut kontrollmarkeringslappar i terrängen och förbereda för
tryckning av alla tävlingskartor. Men de behöver också snickra lite kontrollställningar, förbereda
för vätska och vägpassager på banan och så ska det provspringas. På tävlingsdagen ska
stämplingsenheterna sättas ut, vaktas medan tävlingarna pågår och plockas in efteråt.
Vill du hjälpa till i denna funktion så prata med Pontus Petersson, Patrik Sjökvist, Rikard Sager
eller Niklas Bratt. Vi räknar med att de behöver vara ca 25 personer.

www.sm-2016.se
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Arenafunktionen planerar utformningen av arenorna
Clas Lindell och Karl-Axel Engström behöver
hjälp av 28 personer med att hämta, bygga,
flytta och riva arenamaterial.
Det handlar om tält, fållor, skyltar, dusch, el,
toaletter, pyntningar och annat på arenorna.
Mycket av detta arbete görs före och efter
tävlingarna. Men det är mycket material så det
är viktigt att det finns friska krafter att tillgå, allt
för att de ska vara roligt och lagom
betungande.
Känner du att du kan backa med ett släp, svinga en hammare, spetta ett hål i marken eller resa
ett tält är detta kanske funktionen för dig?

Trafik/parkeringsfunktionen behöver några ungdomar
Leif Sjögren och Lennart Nilsson har redan bemannat denna funktion så när som på några
ungdomar som kan ta upp parkeringsavgifter på parkeringarna. De räknar med att det behövs 4
st per dag under de tre dagarna för att lösa den uppgiften.

Pive håller i allt ätbart
Alla tävlande, studiebesökare och VIP-gäster ska bjudas på lunchmåltid samtliga dagar, så det
ska lagas och serveras en hel del mat.
Dessutom ska det finnas en sedvanlig kiosk.
Det är beräknat att det behövs 19 personer till denna funktion. Så om du drömt om att driva kafé
eller restaurang så finns här ett fint tillfälle att se in i den världen.

Start/karantän/förstart/växling/kartbyte
Ska du vara med här gäller det att vara kvick. Lars Carlsson och Tommy Mattisson har redan
bemannat sina 20 roller, men kanske finns det någon omplacering eller öppning om du känner
att din styrka är att ha direkt kontrakt med löparna innan start och tycker om att hålla reda på
kartor, växlingsnycklar, startklockor och kartplank.

www.sm-2016.se
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Tävlingsadministrationen uppdaterar klubbens IT-utrustning och program
Sekretariatet behöver ytterligare datorer.
Har du någon kontakt där vi kan låna 1015 datorer så säg till.
Det behövs människor med datorvana
också, 18 st räknar vi med varav ungefär
hälften är besatta nu.
Här finns all teknik. Gillar du teknik så är
detta platsen för dig. Prata med Johan
Jakobsson eller Anders Leopold.

Gunilla håller i information och media
Denna funktion behöver 10 personer.
Funktionen handlar om att hjälpa och visa VIP och media, samt guida kommande arrangörer på
studiebesök. Men också att packa deltagarkuvert, lagkuvert och kartutlämning, svara på frågor
och ta emot anmälningar och protester. Det innebär en del jobb före tävlingsdagarna och en del
under. Man får träffa mycket människor.
Gunilla behöver förresten en funktionskompis, en att dela detta ansvar med. Vill du jobba med
Gunilla så har du chansen nu.

Marknad har hand om ceremonierna
En SM-dag börjar med att man sjunger/lyssnar på
nationalsången och den slutar med prisutdelning och fanfar
för segrarna. Vi vill också att sponsorer och utställare är
nöjda och att allt fotograferas och filmas och skrivs om på
hemsidor och i sociala medier.
Låter det spännande är marknadsfunktionen något
för dig! Här får du jobba nära speakern (som tillhör
tävlingsadministrationen) men också information
och media.
I marknadsgruppen blir du en officiell representant
för klubben under några dagar. Det behövs 8
personer.
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Tisdagsmöten i Orionstugan från augusti
Varje tisdag kl.19.00 med början tisdagen den 16 augusti kommer vi köra SM-möte i
Orionstugan. Det är många som vill "koordinera", "kontrollera", "förklara" och "säkerställa" olika
saker. Alla med den goda föresatsen att det ska bli bra arrangemang för alla parter. Vi ser
dessa möten som tillfällen att prata samman oss om dessa olika frågor som kommer upp.
 Tisdagen den 16/8 kommer handla om medeldistanskvalet.
Vi går igenom alla tider och procedurer för kvaldagen och hur vi ska hantera olika
situationer som kan uppkomma.
 Tisdagen den 23/8 kommer handla om medeldistansfinalen.
 Tisdagen den 30/8 kommer handla enbart om stafetten.
Vi får besök av SOFT-coach Bo Månsson från OK Löftan och han vill gärna träffa
arrangörer och kontrollanter för att förmedla sin bild av vad som är viktigt för oss att
tänka på gällande stafetten med några veckor kvar till tävling.
Programmen för tisdagarna den 6/9, 13/9 och 20/9 återkommer vi till längre fram.
Alla arrangörer är välkomna till dessa träffar. Vi pratar kring frågor som förklarar, förenklar och
förbättrar arbetet med SM-förberedelserna. Se dessa möten som en möjlighet, en träffpunkt för
att vi ska nå Orions målsättningar med SM-tävlingarna.

Orions målsättningar med SM-arrangemangen 2016






Samla klubben en gång vart 10 år.
En klubb är medlemmarnas samlade
engagemang. SM-arrangemangen är en
chans att knyta gamla och nya
medlemmar till klubben.
Vi medlemmar ska ha roligt
tillsammans under arbetet.
Rimligt ekonomiskt överskott i
förhållande till nerlagd tid.
Kvalitativt bra arrangemang för alla
inblandade parter.

Tjuvkika på SM
Vi är inte den enda föreningen i Blekinge som har fått förmånen att arrangera svenska
mästerskap i orientering i år. Helgen före "våra" SM-tävlingar avgörs lång-SM på Ryssberget.
Det kommer att finnas publiktävlingar. Åk dit och titta eller spring själv!

Våga ha roligt!
www.sm-2016.se

