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TÄVLINGSLEDNING 

Syfte och mål SM Lång 2021: 
 – att genomföra en tävling som står för ”högsta nivån” för oss som arrangör. Vi 

vill bli sedda och bli ihågkomna, i synnerhet för deltagare och tävlande inom 

svensk orientering, med ett gott bestående angenämt minne... 
 

Bakgrund 

Världsmästerskapen i orientering arrangerades i Strömstad/Tanum 2016. Efter VM väcktes 

tanken (Lasse Forsberg/Göran Olsson) att ”spara” terrängen för ett framtida arrangemang och 

värdetävling med hög status. 

Föreningarna i Norra Bohuslän Idefjordens SK och Kvillebyns SK träffades för första gången i 

mars 2019 och enades om att samarbeta och bildade sedan tidigt en gemensam organisation, 

tillsammans med hjälp av några nyckelpersoner inom distriktet för genomförandet. 

Arrangemanget SM lång tilldelades av SOFT klubbarna 2019-05-19. 

Arena för SM-tävlingen bestämdes ganska tidigt att förläggas vid Husebo gård, lite norrut från 

VM-arenan 2016. Detta var ett alldeles utmärkt val där positiva markägare hela tiden har stöttat 

projektet. Viss kartritning behövde kompletteras till befintlig VM-karta. 

 

Förberedelser 

När idén kom att arrangera SM och organisationen fått uppdraget, kom en aspekt in som 

onekligen har ställt till det under resan. Pandemi och covid-19 gjorde att tävlingen flyttades 

fram. Under våren 2020 präglades våra förberedelser mycket av att inte veta hur det kommer att 

bli. Att vara i händer på myndigheters beslut och påverkan på idrottsrörelsen, har onekligen gjort 

vår resa lite småkrånglig. Men det som varit tydligt var att vi inte kan påverka, utan bara hoppas 

på att pandemins avklingande, och att vi så småningom får arrangera tävlingen. 

Juni 2020 bestämde vi att vi flyttar fram tävlingen 1 år och hoppades att vi då kan genomföra 

SM 2021. Detta lyckades, trots att pandemin fortsatt fanns, men nu hanterbar tack vare alla 

vaccindoser som tagits i samhället.  

Organisation 

Roller och funktioner som skapades av ansvariga följer i stort sett slutrapportens huvudrubriker. 

Ledningsgruppen har haft 25 protokollförda möten. Tävlingsadmin gruppen har haft 15 

protokollförda möten. Förutom dessa möten har organisationen haft ett antal träffar för 

funktioner och alla andra möjliga inblandade, hur många står skrivet i stjärnorna… 

Funktionsansvar 

Inom ramen för organisationen bildades funktioner med olika ansvarsområden. Dessa ansvariga 

personer skapade sedan innehåll och upplägg, utifrån både givna och egna förutsättningar, 

tillsammans med funktionärer som kan skapa trygghet och vara lämpade för uppgiften.  

Att ta ansvar är att svara an, vilket man gör genom att lösa uppgiften som ligger inom ramen för 

uppdraget. Att be om hjälp, att ställa frågor, att själv ta egna initiativ, be om klargöranden, 

kanske fråga igen och igen, så att inget ramlar mellan stolarna är att svara an.  
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Kommunikation handlar ibland inte om hur vi ger varandra svar på frågor, eller verkligen försökt 

förklara, det handlar oftast om hur vi som mottagare uppfattat budskapet. 

Under en så här lång resa kommer det alltid upp frågeställningar som skav eller små gruskorn i 

skon, som måste hanteras. Genom att ta ansvar har funktionsansvariga löst alla dessa frågetecken 

och därigenom gjort resan mödan värd. Framgångsfaktorn har varit att viljan funnits och att vi 

inom organisationen haft föresats och ambition att vilja varandra väl. 

Swedish League 

I samband med SM ingick även deltävling av Swedish League. Eftersom pandemin påverkat 

länder i olika omfattning, fick vi enbart ett fåtal tävlande som inte var folkbokförda i Sverige. 

Planering fanns dock för SL prisutdelning, behövdes inte genomföras. 

Publiktävling SM 

Att arrangera ungdoms-SM i angränsande distrikt, samtidigt som SM lång påverkade 

publiktävlingen negativt. Vårt från början, vid ansökan budgeterade deltagarantal, underskreds 

tyvärr. Att dessutom ha en tävling med Sveriges elit, som är förbilder för ungdomar, som inte 

kan närvara och få se och heja på dem känns lite feltänkt.  

 

Kontaktperson tävlingsledning  

Tävlingschef Mats Blom 070-200 99 88 blom@matsblom.se 

Tävlingsadm chef Arne Långövik 070-227 44 30 a.langovik@gmail.com 

 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Storleken på ledningsgrupp kunde varit något annorlunda. Vi var tio personer, kunde 

bantats ner något och lagt mer och större ansvar hos funktionsansvariga, med 

rapportskyldighet till ledningsgrupp.  

• Bra med digitala möten, men ersätter inte helt och fullt fysiska möten,  

- kaffe tjöt är viktigt… 

• Upprätta personalplan för att få ”rätt person på rätt plats” 

• Kommunicera och förankra checklistor/tidsplan tidigt. 

• Planerade funktionärsträffar med info om arrangemanget bör göras fysiskt, kan funka 

digitalt, men dialog och frågor uteblir. 

• Låt ungdomar springa publiktävling vid SM. Lägg inte Ungdoms SM samma helg som 

SM för senioreliten.  

• Viktigt att ha en bra dialog med arrangörscoacher/tävlingskontrollanter.  

 

Nyckeltal 

Totalt antal funktionärer hela arrangemanget Ca 100 st 
Arrangörscoacher SOFT: Bo Månsson tävling, Lasse Forsberg 

karta bankontroll, Åke Larsson IT, Erik Berg IT ROC 
4 st 

Tävlingskontrollant BDOF Carl-Göran Strutz The one and only... 
 

  

mailto:blom@matsblom.se
mailto:a.langovik@gmail.com
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Strukturmall för slutrapporten 

 

Funktion 
Namn på ansvarig 

Intro till text, förslag på innehåll  

Beskriv din uppgift...  
• Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, mindre bra  

• Det här borde vi/jag ha tänkt på  

• Dessa lärdomar vill jag ge till kommande arrangörer  

• Detta har jag lärt mig om mig själv  

• Nyckeltal  

• Övrigt viktigt att tänka på… 

Skriv i fritext den egna reflektioner... 
----- 

Kontaktperson tävlingsadministration: 

Funktion Namn Telnr Mail 

 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

Skriv i fritext, gärna i punktform, dina egna reflektioner... 

• Lärdomar... 

• Att tänka på... 

 

Nyckeltal, exempel... 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antal funktionärer... X st 
Antal banor... X st 
Osv...  
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TÄVLINGSADMIN 
Arne Långövik 

Mitt ansvarsområde var förutom ledningsgruppen också tävlingsadministrationen, där ingår 

samlingsplats, starter, tävlingssekretariat/IT, speakerfunktion, GPS, mål/mixed zon och resultat. 

Innan… 

Tävlingsadmin startade upp med möten januari 2020, 9 månader före den tänkta tävlingshelgen. 

Men som skrivits i inledningen så kom Covid 19 och kastade omkull den normala planeringen 

och vi fick nu pandemin att förhålla oss till. Juni 2020 ställdes tävlingen in och under hösten 

kom beslut från SOFT att arrangemangen flyttas ett år fram. Så i slutet av oktober gjorde vi en 

omstart och planerade utifrån förutsättningarna för SM Lång 2021. Då pandemiläget var så 

omfattande så var det svårt att göra en bra plan, hur mycket pandemi säkert arrangemang skulle 

vi planera för, då restriktioner från FHM och regering var strikta och pandemin kom tillbaks i en 

andra våg.  

I slutet av sommaren kom lättnader och vi beslutade planera för ”normal” tävling, eller 

åtminstone nästan. Några servicefunktioner togs bort och t.ex. inga resultat på arenan utan bara 

på nätet. Vi beslutade att använda munskydd och handsprit på samlingsplats, målområdet och där 

avstånd inte kunde hållas, servetter delas också ut till löparna vid målgång. 

Vid två tillfällen i sommar (2021) hade vi ”tävlings” träning där vi testade allt från 

samlingsplats, starter, sekretariat/IT, speaker till mål. Vi hade fyra korta banor där ”test” löpare 

fick springa, först en runda på fm sedan lite fika och slutligen en ny bana efter fikat. Jag tycker 

det var två viktiga träningstillfällen för att testa organisationen, där funktionerna fick träna och 

efteråt satt vi ner alla och reflekterade över dagens träning.  

Under… 

Under tävlingsdagarna fungerade det mesta som planerat. Lite småstrul med datasystemet/OLA 

mot speaker funktionen, detta redovisas under sekretariat/IT.  

Väldigt bra att ha IT coach Åke Larsson på plats och Erik Berg som fixade ROCar. 

Ljud Ola Fransson fixade allt ljud för oss. 

 

Inte en enda person till ”röd utgång” under två dagars tävlingar, visar på att allt fungerat utmärkt 

i skogen. 

 

Efter tävling… 

Efter avslutad tävling och prisceremoni så börjades avvecklingen av arenan. Det var många som 

hjälpte till och vädret har varit bra så det gick verkligen fort att packa ihop.  

Det som tar lite tid är att få in alla kontrollenheter från skogen och sedan se till att dessa blir 

återlämnade till respektive klubb. 

Sedan är det ett stort jobb för sekretariatet att skicka ut alla fakturor, sedan strulade Eventor för 

oss med tilläggstjänster mot faktura, detta redovisas också under sekretariat/IT. 
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Kontaktperson tävlingsadministration: 

Tävlingsadmin chef Arne Långövik 070-227 44 30 a.langovik@gmail.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Genomförande och eventuella lärdomar finns i beskriven text ovanför   

 

 

 

 

Samlingsplats, Start, Tävlingssekretariat, IT, GPS, och Mål/mixed zon  

Tävlingsadmins roll/funktion kopplat till Arne Långövik, redogörs mera under respektive rubrik.  

Där har ansvarig medverkat till, och mer beskrivet uppdrag och genomförande med erfarenheter. 

kontaktuppgifter och nyckeltal. 

 

 



 Slutrapport SM lång 2021 

  7 (30) 
 

Samlingsplats 

Carina Reichenberg 

Utifrån din roll i organisationen  

– hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något bättre 

Genomförande 

Vid ankomst till samlingsplatsen avsattes 1 person per klass att bocka av och lämna ut 

nummerlapp och bagagelapp. Totalt gick 6 personer åt till det. Deltagarna fick också munskydd 

att använda inne i samlingsplatsen, bra efterlevnad bland löpare och oss funktionärer. 

När löpare lämnar samlingsplatsen behövs 2 personer tidigt för att bocka av löpare till start, samt 

1 person för klädselkontroll när man lämnar platsen. På finaldagen så behövs det 2 personer för 

avprickning och utlämning av GPS väst. 

 

Service  

Två personer behövs till serveringen som bestod av kaffe, the, banan, chokladboll och vatten. 

Svårt att veta hur många tävlande som tex ville köpa bananer. Slutsumma blev att det gick bara 

åt en låda bananer, lite kaffe. Det verkade som löpare hade med sig tillräckligt för att klara dig 

fram till tävlingsstart. 

Sportförsäljning på samlingsplats var behövligt, där såldes typ energibar i flytande form, det är 

populärt inför långdistans. Fanns även tejp, kompasser, strumpor, definitionshållare. Alltid någon 

som glömt något. 

Samlingsplats  

Vi hade ett stort ridhus som samlingsplats, gott om utrymme där vi kunde sätta upp startlistor på 

flera ställen på väggarna, blir tydligt och bra samt ingen trängsel. Stor klocka med tävlingstid 

fanns också, vilket hjälper löparen att ha bra koll. Utanför ridhuset hade vi två rejäla och bra tält 

för ev allergiker. 

För märkning av bagaget använde vi en stor klisterlapp ca 15x10 cm, där vi redan vid 

nummerlappsutdelningen skrev klass o startnummer. Bara för löpare att sätta på väskan som 

lämnas vid bagageinlämning inför start. 

Inför planeringen inför tävlingen så fanns det olika alternativ var den ska placeras (alternativ var 

grusgrop 1,5 km från arena). Oron att samlingsplatsen låg för nära arenan visade sig vara helt 

obefogad. Allt fungerade alldeles utmärkt med närhet till allt... 

Kontaktperson 

Ansvarig Carina Reichenberg 076-837 09 09 carina.reichenberg@gmail.com 

 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på för samlingsplatsen… 

 

• Välj ut speciella personer som du vet kan sin uppgift och har rutin. 

• Håll kontakten och informera dina funktionärer under hela resans gång ända in till start. Att 

få info, gör att de är med på banan och känner trygghet. 

• Att få beröm från mitt gäng för bra ledarskap och struktur är ju alltid kul att höra. 
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Nyckeltal samlingsplats 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 14 

Avstånd från parkering till samlingsplats kval/final 50 m 

Antal toaletter kval/final 10 

Avstånd samlingsplats arena kval/final  Ca 200 m 

Antal munskydd som delades ut Ca 1 000 
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Start 

Ulf Björkdahl 
 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre 

Starterna har fungerat bra och personalen har utfört sina uppgifter enligt instruktioner.  

Genomförande 

Sista veckan var intensiv med att packa och svetsa kartor, klippa kontrolldefinitioner. Och att 

bygga upp starter och snitsla till starter från samlingsplats mm. 

Jag skickar med mina dokument:  

• Arbetsgång på tävlingsdagarna och erfarenhet. 

• Tidsschema start (bifogas i Bilaga slutrapport). 

 

Arbetsgång på tävlingsdagarna och erfarenhet. 

 
Söndag. Finaldagen 

Förstarten. Minst 5 personer 

 

Person 1. Förstartchef. 

Leder verksamheten. 

Hjälper sent anländ löpare. 

Beredd lämna ut SI-pinne vid borttappad. Rapporterar in byte av SI-pinne. 

Hjälper andra funktionärer vid behov. 

 

Person 2. 

Bockar av löpare efter minutstartlistan. Kontrollerar SI-pinnen.  

Släpper iväg löpare till starten. 

 

Person 3. 

Hjälper löpare med GPS. Ansvarar för överdragskläder på platsen. Erbjuda plastpåsar till 

överdragskläder. Beredd svara på frågor från löpare. Ansvarar för startlista. 

 

Person 4. 

GPS ansvarig. Startar GPS. Lägger fram GPS vid förstarten. Ansvarar för GPS listan. 

Ansvarar för all GPS hantering. Tar emot GPS-utrustning från SOFT. Ser till att GPS-västarna 

finns vid samlingsplatsen. Ser till att målet är bemannat för insamling av GPS och GPS-västar. 

Samlar in, räknar över all GPS-utrustning. Tvättar västar, och skickar tillbaka all utrustning till 

SOFT. 

 

Person 5. 

Hjälper löpare med GPS och övrigt. 

 

Erfarenhet med GPS. Det behövs 2 personer för att hjälpa löpare med GPS. Löparen vill ha GPS 

så sent som möjligt. Det kan bli lite bråttom. En del löpare har egen väst med en annan 

konstruktion på GPS-fickan. 
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Kontaktperson: 

Startchef Ulf Björkdahl 073-097 02 97 bjorkdahlulf@gmail.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

Om man som jag inte var från arrangörsklubben: 

• Var noga med att ha en materialansvarig att vända dig till för att hitta byggmaterial mm. 

• Få tillgång till ett låsbart utrymme på arenan eller i närheten för att förvara kartor mm. 

 

Nyckeltal start 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 12 

Stämplingssystem Sportident 

Avstånd till förstart – tidsstart kval 100 / 600 m 

Avstånd till förstart – tidsstart final 2 400 / 250 m 

Avstånd till start B-X finaler 800 m 

Startdjup (min) kval – final 2 - 3 

Antal toaletter vid start, kval och final vid förstart 6 - 2 

Antal startande /minut Varierande 
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Mål och mixed zon 

Ragnar Johansson 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre 

Min uppgift var att vara målchef och ansvara för området runt målet tillsammans med några 

entusiastiska medhjälpare. 
 

Målgång 

Efter löparna målstämplat mötte vi dom med en servett och ett munskydd som delades ut. På det 

bordet som stod regnskyddat fanns även tillgång till handsprit. (Tittade man där löpare samlats 

bakom målet, såg man inte många som använde sina munskydd!) 

Kartinsamling 
På lördagen vid kvalet, efter utstämplingen, samlades kartor in vid nästa station. Dessa 

sorterades i plastlådor för dom olika banorna. Smutsiga, trasiga och blodiga kartor kastades och 

ersattes med nya. På söndag kunde löparna hämta ut sina kartor men det skedde inte vid målet 

utan vid info-boden. 

 

Efter kartinlämningen gick löparna förbi bordet med vatten. Bordet bestod av en ram som ett 

hönsnät var spänt över. Vattenmuggarna passade bra i nätets rutor utan att välta eller blåsa bort. 

Ramen hade vi placerat på två bockar. Det gick åt mer vatten än jag hade trott. Det fanns tillgång 

till vatten 300 m bort men det blev tungt att gå alla vändor med vattendunkar. Kanske skulle vi 

haft en skottkärra eller dylikt att köra dunkarna på. 

 

Vid målet fanns även området för mixed zon. 

 

Insamling GPS 
På söndag samlades inga kartor in. Däremot tillkom en ny station, insamling av GPS:er och 

västar från dom bästa löparna i varje klass. Här behöver man tänka igenom hur insamlingen ska 

organiseras. För att det ska flyta på bra bör det kanske finnas ett litet område där man kan ta av 

GPS:er och låta löpare utan passera vid sidan om. Jag tycker att man bör vara tre personer som 

samlar in GPS:er (det var lite ”pilligt” att plocka ut GPS:erna ur dom svettiga västarna) och två 

personer som prickar av. Damerna hade tillgång till ett litet tält för att kunna ta av sig 

tävlingsdräkt och väst ifall de var lite pryda. Jag tror en dam utnyttjade tältet. 

 

Personal 
Vi var sammanlagt tolv personer som servade målet. Två delade ut servetter och munskydd, tre 

samlade in och sorterade kartor på lördag, tre skötte vattenlangningen och två vid mixed zon. 

Resten var avlösning vid toabesök och matpauser. På söndag var vi tre som samlade in GPS:er 

och västar. Där borde vi varit ett par stycken till. 

I det stora hela fungerade målfunktionen bra. 

 

Kontaktperson: 

Målchef Ragnar Johansson 0706-23 00 11 johansson.ragnar@spray.se 
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Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Mycket arbete med att samla in alla kartor efter kvalet, sortera och dela ut dagen därpå  

- borde det tryckts upp nya kartor? 

  

Nyckeltal mål 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 12 
Målfållans längd från sista kontroll kval/final 200 / 210 m 
Antal munskydd som delades ut Ca 1000 
Antal kameror i mixed zon / webb TV 4 / 1 
Antal personer ceremoni 4 
Antal priser som delades ut 60 
Antal blombuketter 18 
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Tävlingssekretariat /IT 

Bengt Bivrin (Christer Bech) 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något 

bättre 

 

Genomförande - plusfaktorer 

- Det blev ju riktigt bra! I alla fall utifrån de tävlandes synvinkel. 

- Framgångsfaktorer var framför allt stödet från SOFT:s IT-coach Åke Larsson, särskilt under 

tävlingsdagarna och i samband med lottning av kvalet. Det visade sig också vara klokt att 

samordna publiktävlingen med SM, även personalmässigt. Hela hanteringen av SI-enheter 

gjordes gemensamt. Det var också gott att vi anlitade Erik Berg (Gotland) för 

radiokontroller/online-kontroller via ROC:ar. 

- På plussidan ska också nämnas att vi hade tillgång till fiberanslutning för internet på arenan. 

Bra för webbsändningen. 

Genomförande - utvecklingsområden 

- Mindre bra: Att vi har haft en osäkerhet att hantera. Först som gjorde att tävlingen fick skjutas 

på ett år och sedan hur mycket coronaanpassning vi skulle behöva ha. Den osäkerheten gjorde att 

vi nog sköt upp en del förberedelser väl mycket.  

- Mindre bra: Att terminalerna låste sig för "nätverksfel" då och då. Påverkade egentligen bara 

speakerfunktionen märkbart. Vi kom aldrig fram till vad det berodde på under tävlingshelgen. Vi 

hade flera olika teorier och provade oss fram, men det blev aldrig helt bra. Påverkade aldrig det 

tävlingsmässiga, men våra speakrar. Efter att Åke Larsson och Samuel Henriksson grunnat på 

saken tror vi att problemet bottnade i att de nio Lenovo-datorer vi köpt in hade MacAfee-

virusskydd installerat. Trots att gratisperioden hade gått ut tror vi att detta övervakade TCP/IP-

trafiken, vilken var ganska avsevärd eftersom speakrarna hade sex datorer med 5-6 fönster öppna 

på varje. 

OLA / Eventor 

- Det är betydligt mer manuellt arbete att lotta kvalet i OLA än förväntat. 

- Det var också mycket mer efterarbete för att få fram tävlingsrapport och fakturering än väntat. 

OLA och Eventor samarbetar inte bra. Eller var problemet nu sitter. Ett problemområde är 

hanteringen av återbuden. IT-coach och Eventor-support fick lösa detta. Det finns ingen 

dokumentation i OLA eller Eventor som beskriver hur du ska gå tillväga. 

- Beställningar av fältmåltider via Eventor föll mellan stolarna. Oklart vem som skulle ansvara 

för att lägga upp detta i Eventor. Men eftersom de flesta anmälningarna sker sent tror jag ändå 

det inte påverkade SM-löpare och ledare.  

Speaker 

- Det visade sig att speakerfunktionen behövde sju datorer, inte tre som jag räknat med (som det 

var i Hälsingland 2019). Det klarade vi dock, delvis för att IT-coachen hade med sig två datorer 

som vi kunde använda. 
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Kontaktperson: 

IT/Sekretariatschef Bengt Bivrin 070-880 28 05 bengt@bivrin.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Lägg inte publiktävlingen i en egen organisation. Det mesta måste ändå samordnas och det 

finns en risk för att informationen inte sprids till alla berörda. 

• SOFT:s IT-coach är guld värd. I alla fall om han heter Åke Larsson. Han har dokumenterat 

hur lottning av kval och final görs – samt räddade faktureringen! 

• Sätt av tid för efterarbetet! Mer än du tror. Materialvård, återställning och återlämning av 

lånade SI-enheter, faktureringen. 

• Bestäm tidigt vilka som ska skriva PM och börja med det i god tid. Sista veckan har inte 

sekretariatet tid för detta. 

 

Nyckeltal tävlingssekretariat 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 7 st 
Antal datorer 15 st 
Dator prestanda Lenovo V145 m fl 
Antal skrivare 1 
Antal avläsnings stationer 2 
Sekretariatsutrymme (m²) 2 + 20 
Speakerutrymme (m²) 18 m2 

Speaker – antal personer 2 speakers, 3 funktionärer 
Speaker – antal datorer 7 
Antal löpare till röd utgång på tävlingsdagarna 0 
Ändrade SI-bricknummer: < 10 
Antal återbud (på 504 anmälda): 22 
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GPS 

Mats Hugoson 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre 
Min uppgift var att ansvara för GPS-enheter delades ut till löparna, och att de samlades in. 

Åtgärder innan... 

Förberedelserna med material fungerade bra, jag var lite osäker i början eftersom jag inte 

hanterat detta tidigare. Genom att höra mig för bland personer som haft uppgiften tidigare växte 

en plan fram, detta gällde även behovet av personal. Det fungerade bra på tävlingsdagen. 

Samlingsplatsen 
I samlingsplatsen delades GPS-västarna ut, jag sorterade dem i plastbackar (en back per storlek). 

Ett bord i samlingsplatsen avsattes till detta. Personalen i samlingsplatsen bockade av vilka som 

lånat väst i GPS-listan, det var 2 personer som utförde detta. Den ifyllda listan lämnades sedan 

till målpersonalen, mål och samlingsplats var inte så långt ifrån varandra. 
 

Utlämning GPS - förstart 
I förstarten delades GPS-sändarna ut, jag lade sändarna i nummerordning i plastbackar (en back 

per klass), startade upp enheterna 5st per klass åt gången var 15:e minut och ca 30 minuter innan 

starttid. Backarna stod på ett bord och de uppstartade enheterna lades på bordet framför varje 

plastback. En person lämnade ut enheterna och bockade av på GPS-listan, samt dubbelkollade 

noggrant att rätt löpare fick rätt GPS-nummer. 2 personer hjälpte löparna att placera GPS-

enheten i fickan på GPS-västen, det var ganska tajt att få i dem så löparna behövde verkligen 

hjälp och 2 personer behövdes för att det inte skulle bli stressigt. 
 

Mål 
I målet (i anslutning till utstämplingen) samlades västar och GPS-enheterna in, de lades i backar 

och prickades av mot GPS-listan som lämnats från samlingsplatsen, en back för västar och en för 

GPS-enheterna. Här hade jag planerat en person till insamlingen, de var 2 personer och det var 

ändå lite stressigt emellanåt. Det hade varit bra med en fålla att samla löparna i efter 

utstämplingen innan de får möjlighet att vandra iväg. Vi hade ett litet tält för de som skulle ta av 

sig västarna, detta tält användes bara av ytterst få löpare. 

Kontaktperson: 

GPS-ansvarig Mats Hugoson 070 469 40 24 mats.hugoson@hotmail.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 
• Mats Hugoson som ansvarig, hade bra hjälp av Henrik Skoglund SOFT – han är viktig!  

• GPS-tckningen i skogen för att visa ”spåren” fallerade emellanåt, för de som satt hemma vid 

datorn -var det för många löpare med GPS? 

Nyckeltal GPS 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen (2+4+3) 9 
Antal GPS som användes 110 
Antal GPS i klass H/D21 25 
Antal GPS i klass H/D20 15 
Antal GPS i klass H/D18 15 
Antal västar (185 varav 60st XS, 60st S, 50st M och 15st L) De flesta lånade västar. 
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KARTOR / BANLÄGGNING 
Göran Olsson  

Utifrån min roll i organisationen – så här bra blev det...  

Karta 

Pandemin innebar ett års framflyttning av arrangemanget. Detta fick till följd att kartan fick 

genomgå ytterligare en översyn och revidering. Bland annat hade en del ungskogsbestånd 

ändrade karaktär och blev grönare och nya huggningar utförts. 

Dessutom fick en extra omgång kontakter med markägare och skogsentreprenörer genomföras 

för att hålla koll på eventuella skogsbruksåtgärder. 

Banläggning – TV/Webb 

Banläggningen planerades för TV-sändning i SVT men under försommar kom beskedet att det 

istället skulle bli en webb-sändning för alla klasser. Av denna ”bidde det bara en tumme”. SOFT 

var inte ihop-pratade kring ekonomin vilket till slut resulterade i att det blev endast en kamera 

vid arenapassage/målgång, inget i terrängen. Tråkigt då banorna lagts om i ett sent skede för att 

tillmötesgå önskemålet om webbsändning i terrängen för alla klasser. Två skogskontroller med 

öppen fin terräng hade förberetts för kamerapositioner men några kameror blev det inte. 

Banlängder 

Med facit i hand kunde banorna ha varit en aning längre för några av klasserna med tanke på hur 

segrartiderna blev. Trots tidigare SM 2009 och VM 2016 i liknande terrängtyper lyckades vi inte 

beräkna segrartiden rätt. Detta får i huvudsak tillskrivas de extremt torra markerna på 

tävlingsdagarna. Från juli månad fram till veckan efter SM-tävlingarna den 18-19 september 

kom knappt något regn överhuvudtaget i norra Bohuslän vilket gjorde terrängen mer 

lättframkomlig än vad fallet var vid VM 2016. 

Spridningsmetod 

Fjäril / diamant diskuterades som spridningsmetod, men i samråd med arrangörscoachen och 

bankontrollanten beslutades att avstå denna. Variation i terräng, tempo och teknik prioriterades 

(banläggningens mål enligt banläggarboken). Erfarenheterna från senaste årens VM är att 

spridningsmetod inte bidrar till spridning av löparna. Dessutom hade vi inte nått de båda nyritade 

områdena i ytterkanterna av VM-kartan 2016 från tillgänglig arena och med de fastställda 

banlängderna/segrartiderna, samt anpassning till TV och webbsändningar.  

Det hade alltså inte funnits någon oanvänd terräng att bjuda SM-löparna på, eftersom VM-kartan 

2016 till delar är känd sedan tidigare. Vidare menar banläggaren och bankontrollanten att nyttan 

av spridningsmetod kan diskuteras. Erfarenheterna från tidigare och senaste årens VM är att 

spridningsmetod inte bidrar till någon avgörande spridning av löparna.   

Med 3 minuters startmellanrum, en terrängtyp som ger bra förutsättningar till vägvalsmöjligheter 

samt att regelverket följs av löparna, kan man uppnå ”självvald väg i okänd mark”. Hängning 

och samlöpning är inte tillåtet enligt tävlingsreglerna 6.2.8, likvärdig tävlande. Här kan både 

aktiva, arrangörer och SOFT:s centrala funktionärer göra insatser för att få bättre 

regelefterlevnad i framtiden!  
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Kontaktperson: 

Ansvarig karta/banläggn. Göran Olsson 070-5776094 unneberg@telia.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer 

• Förhoppningsvis kommer framtida arrangörer inte hamna i samma situation som 2021 års 

arrangör. Coronapandemin ställde till det ordentligt och osäkerheten med TV-

webbsändningar har ställt till det i banläggningen.  

• I framtiden får man hoppas att beslutade datum och upplägg är fastställt i god tid innan 

tävlingarna.  

• TV/Webb skapar många krav på banläggningen som i teorin är enkelt men i verkligheten är 

komplicerat.  

• Banorna fick läggas om tre gånger under 2021, till slut fick det bli som det blev, dock inte så 

bra det skulle kunnat bli. 

• Försök att göra alla banorna likvärdiga oavsett klass. Vi försökte få till lika utmanande och 

varierande banor för DH18 som för DH21. 

 

Nyckeltal karta-banor 

Kartritare  

 
Maths Carlsson, Per Bengtsson (VM-
kartan 2016). Nyritning och revidering 
Göran Olsson 

Banläggare Göran Olsson, Rune Kristiansen 
Tryckeri IT Grafiska 
Tryckmetod Offset, brunt för höjdkurvor i egen 

färg, i övrigt 4-färg 
Antal banor (totalt lördag-söndag (inkl. 

publiktävlingen) 
18 kval, 30 final 

Tävlingsområde (km²) 15,6 
Storlek på karta Stående A4 på kval och liggande A3 

final för alla 
Antal kontrollvakter och personer vid vätskekontroller 33 
Antal kontroller 58 kval, 112 final 
Antal SI-enheter Ca 200 
Antal radiokontroller (ROC) 1 på kval och 3 på final 
Snitsel förbjudna områden (m) 250 kval, 410 final plus 250 på väg till 

start 
Antal vätskekontroller 2 kval, 5 final (även B-D finaler) 
Antal muggar 300 per dag men åtgången var ca 200 
Planerad vätskemängd / deltagare 25 l vatten och 25 l 

sportdryck/vätskekontroll 
Verklig vätskemängd / deltagare Okänt, sval väderlek 
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ARENA  
Rune Sandin 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre? 
 

Planering / uppbyggnad /genomförande 
 

Vi hade ett flertal möten med tävlingsadmin för planering på arenan.  

Arenan var utformad på ett sådant sätt att den var lätt att arbeta med, allt fanns på nära håll. 

Överskådlig och uppskattad av tävlande med närhet till allt från parkering till sista kontrollpunkt. 

 

Planering av arena och byggnation med många synpunkter inblandade, gjorde att några små 

justeringar fick göras. Byggnation med tält genomfördes snabbt utan några större konstigheter. 

 

Tillgång till traktorer/maskiner gjorde det lätt att flytta saker, bygga om, transportera material, 

grusa upp osv. Även start och bagagetransporter fick hjälp med ”fyrhjuling”. Traktor med 

betesputs sköttes förnämligt med varsam hand av Bayern.  

 

Tävlande har svårt att ta till sig vägvisning, läser inte PM eller inbjudan ordentligt. Till 

söndagens finaler var det väl skyltat, framgick tydligt att man var på väg till ett svenskt 

mästerskap i orientering. 

 

10st tält och en låsbar byggbarack för IT. 1st tält med toalett för ev dopingkontroll. 

 

Bra väder och att inte bygga upp duschar på arenan underlättar. 

 

Det fanns fiber på arenan som hade räckt till direktsändning i SVT. 

 

 

Kontaktperson: 

Arenachef Rune Sandin 0703342058 lommeland@gmail.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Bra kontaktnät är viktigt. Goda exempel detta är elföretag, kommunen, tältinnehavare mm.  

• Markägarna på Husebo Gård var guld värda. Har ställt upp och bidragit i stort som smått 

under hela resan på ett suveränt sätt. Ellen och Henrik avtackades vid prisutdelningen och 

fick beröm för bemötande och stöd. 

• Med bra och vältrimmad stab som varit med förr - inga problem… 

• Planera för doping med eget tält och enskild toalett för ”ändamålet”. 
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Nyckeltal arena 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 8 
Antal toaletter 30 
Antal tält 10 
Storlek på tält (m²) 40,32,32,32,24,24,16,9,9,9,9 
Antal soptunnor Många 
Antal klubbtält Ca 5 
Snitselåtgång på arena (m) 1 500 m 
Varvningsfålla (m) 130 m 
Dusch Nej 
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SERVICE 

Torbjörn Hansson 

Tankar/ funderingar från Servicefunktionens ansvarig Torbjörn Hansson  

Mitt uppdrag som ansvarig för service var ett skiftande uppdrag. Mycket av det som inte direkt 

kunde härledas till någon annan funktion, hamnade där. Uppdraget blev/bestod framförallt att 

säkerställa fältmåltidens beställande och servering.  

Fältmåltid 

När deltagarna i SM skulle anmäla sitt deltagande, skulle de även anmäla att de önskade 

fältmåltid. Vid anmälan framgick att fältmåltiden skulle vara en vegetarisk kall pastarätt. Då 

började frågorna hagla över vad denna rätt innehöll, om den var laktosfri, glutenfri, fri från en 

mängd olika delar som löparna av olika anledningar inte kunde äta. Då bestämdes det att vi 

tillhandahåller en vegetarisk kall pastarätt som grund, med ett glutenfritt eller laktosfritt 

alternativ. Kunde någon inte äta något av dessa alternativ, kunde vi tyvärr inte stå till tjänst med 

flera alternativ. De flesta höll till godo med denna meny.  

Mitt förslag är att framtida arrangörer av SM där fältmåltid av tradition ingått slopar denna 

”service”, helt enkelt av det skälet att fenomenet överkänslighet för olika maträtter, och 

innehållet i dessa är det tilltagande fenomen i vårt samhälle. Slopar man denna tradition undviker 

man för framtiden en mängd svårigheter. Dessutom får deltagarna ta med sig den mat just den 

enskilde kan äta utan några komplikationer. 

Servering 

Att ha eller inte ha servering, det var frågan vi funderade länge på med hänsyn till pandemin. Det 

bestämdes sent och nära inpå tävlingen att ordna servering och då i ett enkelt utförande. 

Vi serverade bara kaffe, te, kalla drycker och lite fikabröd, frukt och godis. 

Det var flera kunder som efterfrågade lite ”riktig” mat som smörgåsar mm. 

Myndigheter 

Funktionen hade också i sin arbetsbeskrivning att svara för kontakten med polismyndigheten för 

att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd inhämtades. Länsstyrelsen hade också ett finger med i 

spelet om tävlingarna. Kontakten med Länsstyrelsen svarade i vårt fall tävlingsledningen för.  

Parkering 

Funktionen hade också ansvaret för att ordna så att tävlande och åskådare kunde parkera sina 

fordon. Vi hade vid tillfälle där banorna korsade allmän väg, för detta uppdrag anlitades 

”särskilda resursgruppen” (Strömstad kommun) som gärna och tryggt kunde se till att löparna 

passerade vägen utan problem.  

 

Genomgående i organisationen levde vi efter devisen...  

- alla hjälper till efter behov och förmåga där det för tillfället behövs! 
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Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på 

• Fundera på om fältmåltid ska ingå som en del av utbytet till tävlande och ingå i 

anmälningsavgiften. 

• Tydliggör Servicefunktionens uppgift tidigt i organisationen. 

  

Kontaktperson: 

Servicechef Torbjörn Hansson 0708-99 37 97 hlthansson@telia.com 
 

Nyckeltal service 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 2 
Antal funktionärer parkering 6 
Antal bussar / husbilar / bilar 0 / 2 / ca 350 
Storlek bilparkering (m²) 15 000 m² 
Parkeringsavgift publik (SM löpare ingår i startavgift) 30 kr 
Antal fordon för bagagetransport  1 
Förbeställda fältmåltider Ca 1400 
Sålda fältmåltider via Eventor 102 
Sålda fältmåltider via Swish 31 
Antal matpaket till funktionärer 150 
Servering – antal funktionärer 4 
Förbrukade kaffepaket 9 
Såld dricka/läsk/vatten 160 
Såld sportdryck 20 
Dricksvatten åtgång arena (m3) ca 1 m3 
Besök sjukvård 15-20 st 
Genomförda dopingprover 0 st 
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INFORMATION / MARKNAD 

Magnus Danielson 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra 

- vad kunde gjorts något bättre? 
 

Uppdraget har omfattat: 

• Att sammanställa och vidarebefordra information till externa intressenter, så som 

partners, kommuner och andra berörda. 

• Att marknadsföra arrangemanget bland Sveriges orienterare och till lokalbefolkningen. 

• Att hitta och få kontakt med partners för att stärka arrangemangets ekonomi och 

funktioner. 

Bakgrund 

I och med att tävlingen sköts fram ett år p.g.a. covid-19 och detta även gjorde det osäkert om hur 

tävlingarna skulle kunna genomföras har det varit svårt att informera om och marknadsföra 

tävlingarna i förväg. 

Företagen i Strömstad har varit extremt hårt drabbade av Covid-19-epedimin. Detta har försvårat 

arbetet med att hitta partners. Möjligheten att presentera arrangemanget har varit starkt reducerat 

då vi inte har vetat hur vår ”produkt” skulle komma att se ut. 

 
Kontaktperson: 

Marknadschef Magnus Danielson 073-940 02 42 hej@magnusdanielson.com  
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Önskar alla kommande sponsorer att slippa verka under en pandemi... 

• Sök upp lokala sponsorer och låt dem ”verka i det tysta”. 

• Sponsorer som sa JA till medverkan året innan, ville fortsatt vara delaktiga. 

• Materiel sponsring är viktigt för att få budgeten att gå ihop 

• Även små smulor är berikande... 

 

Nyckeltal information-marknad 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 1,5 
Antal tidningsartiklar lokalt inför tävling 8 
Antal mediarepresentanter tävlingsdag 4 
Antal sponsorer ekonomiskt bidrag 7 
Antal sponsorer materiellt bidrag 5 
Antal företag som samarbetat 10 
Besök sociala medier, Facebook, Instagram Se nedan 

  

mailto:hej@magnusdanielson.com
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Sociala medier 

 
Instagram 78 inlägg 132 följare 

Facebook : 268 följare 

Nedanstående sammanfattning gäller10 sep – 7 okt 
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PUBLIKTÄVLING 

Håkan Baatz 

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, kunde gjorts bättre? 
 

Som helhet upplevde jag att tävlingen uppfyllt mitt förväntade mål. Som tävlingsledare för första 

gången för denna typ av tävling var stöttningen från föreningen och andra deltagare i 

organisationen för SM tävlingen mycket god. För egen del skulle jag dock framöver önska att jag 

fått mer utbildning och praktik i rollen som tävlingsledare. Mina tidigare erfarenheter efter det att 

jag varit biträdande arenachef under VM 2016, kände jag att jag ändå vågade hoppa på mitt 

uppdrag. Min kunskap om orienteringens regelverk och rutiner är viktigt att känna till vid 

planering, detta ska jag skaffa mig mer kunskap om till framtida arrangemang. 

Planering 

Det som jag upplevde som svårt, var att i vilka olika mötesformer jag förväntades delta. På grund 

av att tävlingen flyttades, kändes det som om planeringen inför var extra lång. Det har inte varit 

lätt med alla turer fram och tillbaka med tanke på pandemin, exempel på detta är: 

- ska vi ha / inte ha publiktävling / får vi ha publiktävling? Hur ska den genomföras? 

Startstämpling / fri starttid / enbart motionsklasser / fullständig klassindelning / SOFT:s 

regelverk kopplat till covid / myndigheters beslut osv. Planeringen inför tävlingen var påbörjad 

över 1 år innan, oavsett hur det skulle komma att bli med genomförande eller inte. 

Ledning 

Att ha Mats Blom och Arne Långövik från tävlingsledningen som sammankallande och 

”ordningsmän” för SM organisationen var mycket lyckat. Strukturerat, planerat och genomfört 

på ett bra sätt. Längden på mötena kunde dock ibland ha kortats ner, men fyller ändå sitt syfte för 

alla att komma till tals. Digitala möten är ett mycket bra alternativ. Jag anser att det för oss oftast 

blev en effektiv mötesform. 

Organisation 

Då SM tävlingen och publiktävlingen ”delade” på vissa funktioner, så som IT och tävlingsadm, 

kände jag att jag inte helt hade koll på delarna som gällde mitt ansvar. Ibland fick jag känslan av 

att det inte uttalades klart, men man räknade med att även hantera publiktävlingen. Kände ibland 

viss oro, och kunde emellanåt inte för egen del bocka av ”check på den”, att vissa funktioner var 

hanterade även för publiktävlingen pga osäkerheten under hela resan om det blir någon 

publiktävling.  

Att tidigt få kontakt med startansvarig för SM var bra, då publiktävlingens start skulle vara på 

samma ställe som SM B-X finaler. Att ha Startchef (Arne Goksöyr) som ansvarig för starten 

kändes tryggt och funkade bra. Dock uppfattade jag att vissa saker mellan dessa två ansvariga 

(SM/publiktävling), kanske kunde ha lösts med mer kommunikation dem emellan. 

Under tävlingsdagen uppkom frågor till mig som ansvarig, uppgifter som jag inte helt kände att 

jag kunde hantera själv. Då min kunskap är begränsad om regler och annat så visste jag inte vem 

jag skulle ställa frågan vidare till. Borde kollat mer med tävlingsledning och ansvariga (se ovan). 

Lärdomen om mig där är att, vad viktig tydlighet och bra beslut är inom organisationen, kopplat 

till förståelse för de beslut som jag ger.  
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Karta / banor (publiktävling) 

Det som kändes tryggt var att kartritning och banläggning var elit inom svensk orientering. 

Kartan var ritad till stora delar inför VM 2016 av Maths Carlsson och Göran Olsson. Revidering 

och nyritning genomfördes av Göran Olsson.  

 

Banläggare på VM 2016 var Göran Olsson. Han var även nu ansvarig för både publiktävling och 

SM lång. Görans banläggning var uppskattad. 

 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Börja planera minst ett år innan tävling, även om det är oklart om det blir tävling eller 

inte. 

• Digitala möten fungerar.  

• Vi hade två skilda organisationer SM/publiktävling som plan från början. Jag hade då 

ingen åsikt om detta. För egen del kan jag anse att man kanske sparar personal med att ha 

det som vi hade det med gemensamma funktioner, framför allt på IT-sidan. 

• Träna på organisationen innan IRL. Mycket värdefullt att som vi genomförde två 

tillfällen med tester och genomförande (genrep). 

Kontaktperson: 

Tävlingsledare Håkan Baatz 070–5147504 hakan.baatz@telia.com 

 

Nyckeltal publiktävling 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 14 dedikerade till publik, 
övriga gemensamt SM 

Stämplingssystem Sportident 
Antal klasser 24 
Antal banor 15 
Antal anmälda 145 
Antal startande 129 
Avstånd till start 800 m 
Utbrutet mål, avstånd till utstämpling arena 150 
Priser (utlottad stugweekend Lagunens camping) 1 st 

 

 

 

  

mailto:hakan.baatz@telia.com
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EKONOMI 
Bengt Bivrin  

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något 

bättre? 

Budget 

Jag fick aldrig fram en detaljerad och genomarbetad budget. Det var för stora osäkerheter att 

hantera, pga pandemin. Sedan tog jag mig aldrig tid till att ta den hjälp som erbjöds. Tror dock 

den var tillräckligt noggrann för vårt behov. Den var byggd på erfarenheten från vårt SM-

arrangemang 2009 och den mycket bra rapporten från SM i Småland 2018. 

Naturligtvis gjorde pandemins effekt på det lokala näringslivet sponsorjakten svårare. Jag tror 

dock jag har rätt i att vi inte har någon person liknande SOFT:s marknadschef som kan och gillar 

att etablera samarbetspartners. Det är det nog inte många klubbar som har, egentligen. Inget 

typiskt för en orienterare. Sponsorintäkterna blev betydligt lägre än budgeterat.  

Kommunen 

Vi fick heller aldrig till något möte med kommunen för att klargöra vad de kunde göra med 

avseende på att ta fakturor eller ge bidrag. Det arbetet återstår. 

Avtal  

Att få till avtal är viktigt för arrangemanget i olika former. Tidsplaner för detta är svåra att hålla 

och processer tar tid. VI fick klart vårt avtal med SOFT 20 april 2020, dvs endast 5 månader 

innan vi skulle arrangera 2020, och ca 1 år efter att vi tilldelats arrangemanget. 

Flera kostnader avtalades aldrig före tävlingen, t ex Ljud-Ola.  

Utförlig ekonomirapport finns i SM Dropbox, för personer inom organisationen med access.   

Kontaktperson: 

Ansvarig Bengt Bivrin 070-880 28 05 bengt@bivrin.com 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Den som ansvarar för ekonomin kan inte också ha ansvaret för tävlingsadministration. Det 

krävs mer tid för att ge stöd till övriga funktioner och för att följa upp att avtal träffas.  

• För att ta emot Swish-betalningar – förbered med separata QR-koder för parkering, 

fältmåltider, startavgifter publiktävling, servering etc. Underlättar för bokföringen och 

snabbar upp betalningen.  

• Gör klart arrangemangsavtal betydligt tidigare än vad vi gjorde. 

Nyckeltal ekonomi 

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen 1 
Antal tryckta kartor Ca 1700 (20 extra/heat) 
Fördelning ekonomi mellan klubbarna 47/47/6 
Prognos överskott 2021-10-10   Ca 100 000 kr 
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TRÄNING 
Lars-Åke Winblad 

Tankar/ funderingar från ansvarig ”Träning” Lars-Åke Winblad inom organisationen för 

arrangören av SM Lång 2021. 

Då tävlingen blev uppskjuten 2020 pågick kartförsäljning både under 2020 och 2021.  

Under våren och sommaren 2020 var det i huvudsak klubbar som köpte filer, medan under 2021 

så var det vanligare med papperskartor till enskilda löpare.  

Försäljningen av kartor har fungerat bra, lite struligt med olika versioner av OCAD-filer. 2020 

hade vi fyra träningskartor att erbjuda. På grund av markägare och jägare försvann en av 

kartorna (Kornbyberget Tanum) vilket innebar att för 2021 fanns tre träningskartor tillgängliga. 
 

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på… 

• Vi erbjöd inga ”träningspaket” utan bara ”blanka” träningskartor. Detta underlättar för 

arrangörens funktionärer en hel del, då det är mycket jobb med att lägga banor, sätta ut 

och ta in kontroller mm. 

• Det gäller att vara flexibel då många klubbar och löpare har väldigt liten framförhållning. 

• Många frågar om boende, upprätta därför tidigt god kontakt med den lokala 

turistbyrån/boendeanläggningar - mycket bra att ha. 
 

Kontaktperson: 

 Lars-Åke Winblad 070-575 78 47 lars-ake.winblad@telia.com 

 

Nyckeltal träning 

Totalt antal funktionärer på funktion/tävlingsdag 1 p / Andra arb uppgifter tävlingsdag 

Tillgängliga kartor för träning 4 st 2020, 3 st 2021 

Försålda kartor som pdf-filer 14 st + några gamla gratis 
Försålda kartor som OCAD-filer 25 st + några gamla gratis 
Anmälda från kommande arrangörer till studiebesök   1 (en) person från Bjursås 
Försålda papperskartor 103 st + några gamla gratis. 

60 st kartor från WOC 2016 
 

 

Ad Notam: 

Mänskliga behov på grupparenan handlar mycket om att bli sedd, hörd och bekräftad. Om vi 

känner oss inkluderade, kompetenta och omtyckta, då finns vilja och lust att ta ansvar och 

påverka. När klubbarna fick förtroendet att arrangera SM 2021, så var bara det en delikat 

framgångsfaktor och bra förutsättning för ett gott värdskap för arrangemanget.  

– det är i stort sett alla ansvariga under SM 2021 ett levande bevis på…   

mailto:lars-ake.winblad@telia.com
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BILAGOR / LÄNKAR 
 

Via Eventor finns länkar med Inbjudan / PM / Startlistor / Resultat / Covid protokoll, Livelox, 

Kartor, Banor osv. 

Eventor - Tävlingsinformation SM lång 2021 

SOFT - Digitala arrangörshandboken 

SOFT - SM sidor 

Bilagor SM Lång 2021 (bifogar dokument) 

Tidsplaner tävlingsledning.  

Tidsplaner start.  

SOFT tidsplan 

Organisation 

 

Feedback - kommentarer i urval från arrangemangscoacher / kontrollanter 

o Ett stabilt och bra arrangemang. Fin placering av arenan med samlingsplatsen och 

parkering på nära avstånd 

o Banläggning, karta och terräng var bra och utslagsgivande, lämpade sig utmärkt för SM 

Lång. Lagom gafflade banor som ändå var utslagsgivande. 

o Vägvisning till Parkering kan förbättras då många aktiva inte läser PM utan kör bil till 

markeringen på Eventor. 

o Lösningen med att en foodtruck serverade fältmåltider var utmärkt. 

o En del saker valdes bort ur smittskyddssynpunkt, så som dusch, resultat på Arenan. 

o Publiktävlingen kunde arrangeras med kort varsel. 

o Kan vara känsligt med 1 person som ansvarig för i stort sett all banläggning, backup bör 

finnas med ett gott team runt ansvarig. Kan även gälla nyckelpersoner i stort.  

o Borde nog varit fler personer med adm kunskap i sekretariatet. 

o Kändes trist att inte arrangören fick igenom sitt upplägg med webbsändning även från 

planerade skogskontroller, togs bort i ett för sent skede, vilket påverkade banläggningen. 

o Sällan varit med om en tävling där allt rullade på så bra, tävlingen gick perfekt, inget som 

hakade upp sig, inga fel på banor! 

o Regelverket kopplat till hängning löpare emellan under tävling, kan arrangören inte 

mycket påverka. I efterhand bör SOFT (regelgruppen?) kolla upp och eventuellt dela ut 

varningar (avstängning) till löpare som sätter detta i system under värdetävlingar.   

o SM-tävlingen var i händerna på ett rutinerat team, "härdat" på högsta möjliga nivå. 

o Karta och banor höll världsklass, inramningen likaså utifrån givna möjligheter. Jag har 

överhuvudtaget inte hört något negativt om tävlingarna. 

 

FOTON: 
Terje Berget, Magnus Danielson, Lasse Forsberg, Carina Reichenberg, Mårten Lång, Mats Blom 

Ansvarig slutrapportens sammanställning 

Tävlingschef Mats Blom, 070-200 99 88 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/31907
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet-orientering/03_dokument/arrangera/digitala-arrangorshandboken/ah_01_-_ah06_arrangorshandboken.pdf
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/SM/
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SPONSORER 
 

Senior partners 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Partners och supporters 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pandemin ställde till det på olika sätt... 

https://braxel.se/
https://sotenastra.woody.se/
https://magnusdanielson.com/
https://www.lagunen.se/
https://www.tegab.se/
http://www.granplantor.se/
https://www.benders.se/
https://www.graniten.com/
http://www.mgns.se/
https://www.tedacthuset.se/

