
Funktionsansvariga Tävling

Övergripande kan man säga att ansvaret för tävling börjar när en deltagare lämnar arenan på väg
till start och slutar när deltagaren har målstämplat och lämnat måltältet.
Allt som behövs och sker däremellan ligger under området Tävling

Deltävling
Funktion OL MTBO PreO Elitsprint Ungdomsstafett Träningsrace Träning
Banläggning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Mark & vilt Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja
Start Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Vätska Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Elit Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Tävlingsadministration Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Verifieringsstation Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Funktionsansvarig - deltävling Funktionsansvarig deltävling viktigaste roll är att koordinera
de olika områdena inom tävling så att deltagarna ges förstklassiga tävlingar

Funktionsansvarig - OL Tävlingsansvaret inom OL innefattar följande tävlingar och klasser:
Elittour: 6 klasser
Hududklass, Kortklass, Motionsklass ca. 125 klasser
Etappstart 18 klasser

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Tävling OL
Information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga
Ansvariga och funktionärer inom OL finns i tillräcklig volym



Funktionsansvarig - MTBO Tävlingsansvaret inom MTBO innefattar följande tävlingar och klasser:
Huvudklass 30 klasser
Etappstart 6 klasser
Öppen klass 3 klasser

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Tävling MTBO
Att de funktioner där stöd från funktionsansvariga inte ingår, ska lösas inom
 deltävlingsorganisationen (t.ex. Start
Att det löpande ges information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga
Ansvariga och funktionärer inom MTBO finns i tillräcklig volym.

Funktionsansvarig - PreO Tävlingsansvaret inom PreO innefattar följande tävlingar och klasser:
Tävlingsklass 4 klasser
Etappstart 3 klasser

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Tävling PreO
Att de funktioner där stöd från funktionsansvariga inte ingår, ska lösas inom deltävlingsorganisationen
Att det löpande ges information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga
Ansvariga och funktionärer inom PreO finns i tillräcklig volym.

Funktionsansvarig - Elitsprint Tävlingsansvaret inom Elitsprint innefattar följande tävlingar och klasser:
Elitsprint 6 klasser

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Tävling Elitsprint
Att de funktioner där stöd från funktionsansvariga inte ingår (Mark och vilt och Vätska), 
 ska lösas inom deltävlingsorganisationen.
Att det löpande ges information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga
Ansvariga och funktionärer inom Elitsprint finns i tillräcklig volym.



Funktionsansvarig - Ungdomsstafett Tävlingsansvaret inom Ungdomsstafetten innefattar följande tävlingar och klasser:
Ungdomsstafett Antal klasser 1 (4 sträckor)

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Tävling Ungdomsstafett
Att de funktioner där stöd från funktionsansvariga inte ingår (t ex Start och Vätska), 
ska lösas inom deltävlingsorganisationen.
Att det löpande ges information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga
Ansvariga och funktionärer inom Ungdomsstafett finns i tillräcklig volym

Funktionsansvarig - Träningsrace Tävlingsansvaret inom Träningsrace innefattar följande tävlingar och klasser:
Träningsrace - OL 9 klasser

Säkerställa att:
Funktionsansvariga är införstådda med behoven inom Träningsrace
Att de funktioner där stöd från funktionsansvariga inte ingår (t ex Start och Tävlingsadministration),
ska lösas inom deltävlingsorganisationen
Att det löpande ges information om förutsättningar och beslut till berörda funktionsansvariga.
Ansvariga och funktionärer inom Träningsrace finns i tillräcklig volym.

Funktionsansvarig - Träning Träningsansvaret innefattar följande:
Träning OL Ca 3 träningsområden
Träning MTBO 1 träningsområde



Funktionsansvarig - Banläggning O-Ringens alla deltävlingar ska genomföras på förstklassiga kartor och banor, 
 och som ger deltagarna en mycket bra orienteringsupplevelse.
Banläggningen är en central funktion inom O-Ringen som för många av deltagarna tydligt avspeglar 
sig i deltagarnasintryck av arrangemanget, och därmed också på NPS-värdet.

Banläggningsarbetet i stora drag:
Rekrytering av banläggare och bankontrollanter
Grundläggande banläggningskoncept fastslaget, utifrån valda arenor, startplatser, 
 markägarförhållanden, m.m
Genomförande av banläggning utifrån rådande förhållanden
Bankontroll och provlöpningar
Kvalitetssäkring med avseende på tryckprocessen och samarbete med O-Ringens karttrycksleverantör
Utförande av aktiviteter under tävlingen som rör banläggningen, som t ex:

Kontrollutsättning, kontrollintagning och kontrollvaktning
Snitsling av t ex förbjudna områden
Tillverkning av eventuella nya stigar
Framtagande sent framkommen information som rör banorna

Funktionsansvarig - Mark och Vilt Funktionsansvarig för Mark och Vilt ska hantera markägarkontakter och föra dialogen med berörda
jaktlag och i och med dessa kontakter säkerställa att O-Ringens samtliga banor kan genomföras 
med minimerade risker för efterspel i mark- och viltfrågor. Mark- och Vilt-funktionen ska om 
 om inget annat anges arbeta mot nedanstående deltävlingar:

OL
MTBO
PreO
Träningsrace
Träning



Funktionsansvarig - Start Startorganisationen ansvarar för att alla deltagare kommer till rätt startplats och att 
startproceduren genomförs korrekt.
Organisationens ansvar börjar efter verifieringsstationen på respektive arena
och slutar vid startpunkten. 
Övergripande startansvarig ska tillsammans med funktionsansvariga för respektive deltävling
säkerställa att nedanstående deltävlingsorganisationer planerar, genomför
 och avvecklar respektive startplats.

Startfunktionen kan i stora drag sammanfattas enligt följande:
Rekrytering av startansvariga för de olika deltävlingarna
Planering och besiktning av startplatser och säkerställande av markägarförhållanden
Uppackning och inventering av material i materialsatsen samt eventuella materialkompletteringar
Utbildning av startansvariga och startfunktionärer.
Förberedande karthantering (kontroll, istoppning).
Uppbyggnad och logistik kring förflyttningar.
Genomförande under tävlingarna.
Avveckling och packning till materialsatsen

Funktionsansvarig - Vätska Funktionsansvarig för Vätska ska på ett logistiskt smart sätt säkerställa följande på deltävling OL
Att samtliga vätskestationer (i terrängen enligt banläggningen, på väg till start 
och efter målgång) har tillräcklig mängd vätska, och av rätt sort (vatten/sportdryck)
Att tillräcklig mängd vatten och sportdryck (för elitlöpare) kan tappas upp, 
 transporteras och fördelas inför varje tävling.
Att ha tillräckligt antal funktionärer för att fördela och bemanna samtliga 
vätskestationer i terrängen, på väg till start och vid mål

Funktionsansvarig - Elit Deltagare i Elittouren ska få extra service och stöd i samband med tävlingarna. 
Detta sker av två huvudsakliga anledningar:
För att få maximal exponering av Elittouren i media och bland övriga deltagare och publik.
För att nå hög deltagarnöjdhet bland Elittourens deltagare, så att ett gott rykte gör att både de
och andra elitlöpare får en positiv inställning till O-Ringen och gärna återkommer.



Funktionsansvarig - Tävlingsadmin Tävlingsadministrationen är den funktion som är navet för all tävlingsteknisk information. 
Ansvarig för tävlingsadministrationen arbetar mot alla deltävlingar (dock ej träning), 
och det är viktigt att hänsyn tas till att bemanna samtliga deltävlingar, 
och helst utse ”platsansvarig” för respektive deltävling.

Tävlingsadministrationen har kontaktytor mot många andra funktioner under arrangemanget
 och kan delas in i följande undergrupper, som var och en ska ha en ansvarig person:
Inre expedition
Mål/Utstämpling
Röd utgång
Kvar i skogen
Start- och Resultatlistor

En övergripande beskrivning av tävlingsadministrationsansvarigs uppgifter i projektet är att:
Göra studiebesök vid de två arrangemang som föregår eget arrangemang.
Följa utvecklingen av OLA och om möjligt vara funktionär vid tävlingar som använder OLA
Genomföra rekrytering, introduktion och utbildning av OLA-handläggare.
Vid behov och möjlighet avlasta anlitad expert i förberedelseaktiviteterna.
Se till att schemalägga funktionärer och genomföra O-Ringens samtliga deltävlingar.
Utföra efterarbete för att slutföra alla tävlingsadministrativa aktiviteter.

Funktionsansvarig - Verifieringsstation Verifieringsstationen har som syfte att kontrollera följande på väg till starten:
Att deltagaren har den löparbricka som finns inlagd i OLA (verifieringsstation)
Att ge deltagaren möjlighet att koppla felaktigt eller ej kopplad löparbricka (röd start)
Att deltagaren bär nummerlapp och därmed har rätt till start
Att deltagaren har korrekt klädsel enligt tävlingsreglerna


