
                              Hej alla GSOK:are 

Vi minns O-ringen 1986 i Borås. Snart är det dags igen … O-ringens 5-dagars tävling i 

Borås 2015 kommer allt närmare. Det är dags att börja planera mer detaljerat och få en 

struktur på våra uppgifter och få funktionärer på alla platser.  Ledorden för 

arrangemanget är Nyfiken - Stolt – och Lycklig. 

Att få vara med och arrangera en tävling av denna storlek är en stor upplevelse. Borås kommer 

tillfälligt att öka med kanske 25%. Målet ligger på omkring 20 000 deltagare som skall springa i fem 

dagar på fyra olika platser .   

Etapp 1 Fritsla. 

Etapp 2  Länghem 

Etapp 3 Kransmossen 

Etapp 4 Kransmossen 

Etapp 5 Rya Åsar med mål på Borås Arena 

 

En O-ringenstad med förläggning och affärer skall byggas upp på Nordskogen i Borås. Ligger vid 

Firestones gamla fabrik.  Nya förbifartsvägen för Sjöbo byggs nu, men kommer delvis att stängas av 

under arrangemanget. Världseliten kommer också att ha en tävling i Borås Centrum. 

Det är 17 orienteringsklubbar i bygden som står som huvudarrangör. Vi är en av dem. Planen är att det 

kommer att behövas 1400-1500 funktionärer och det är här DU och alla andra GSOK:are kommer in. 

Det finns en uppgjord tidsplan på allting, när olika fördelningar och funktioner skall dras igång. 

Tävlingarna genomförs söndag 19 juli till fredag 24 juli (v. 30) med aktivitetsdag på tisdagen. O-

ringenstaden har öppet 15-25 juli. 

Vi behöver ställa upp mangrant från klubben och vi hoppas att alla har möjlighet, vill och kan detta. 

Det blir en upplevelse som man bär med sig hela livet. 

Viktigt är att du redan nu i din planering har med dig 5-dagarsveckan i Borås 2015. 

Har du speciella önskemål om vad du vill arbeta med, vill du ta någon form av lite större ansvar skall 

du tala om det i ett tidigt skede. 

Vi kommer att ha ett stort behov av byggfolk, elektriker, snickare, rörmokare mm., men man 

behöver inte vara proffs, det viktiga är att man har handlag och kan bygga.   

Så GSOK:are planera redan nu in 5-dagars i Borås 2015 i din almenacka. Skicka gärna ett mejl till 

mig som är personalansvarigför klubbens räkning inför O-ringen eller till någon annan i styrelsen 

redan idag och/eller måndagen den 28 april då vi ses på Skogsbo, där får du mer info.  

Eftersom vi är en liten förening behöver vi rekrytera fler funktionärer 

utanför föreningen, ”ute i byn”, så meddela även dessa att komma den 

28 april för att få info. Alla kan hjälpa GSOK! 

                                                                 Nyfiken,  stolt  och  lycklig-hälsningar 

                                             från personalansvarig i Gällstadbygdens skid- och orienteringsklubb 

Katarina Bonander Andersson    tel 0321-71339, 070-3408873 

katarina.bonander@tranemo.se 
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