
 

 

 

Hej alla GSOK:are! 

 

I dagsläget har 38 personer från GSOK lämnat intresse att delta 

under O-ringenveckan 2015. Det är mycket trevligt och fler behövs… 

 

 … MYCKET SKA BEMANNAS… 
 

        Viltdrivning   Miniknat 

  Starter    Packa kartor 

Barnpassning  Kontrollanter 

  Transport       Bygge 

El          Material 

 Sjukvård                Dusch                       Kiosk 

  
Camping –Boende                     Ekonomi                              Miljö

   Vätska                   IT 

 

O-ringentorget –aktiviteter  Remförsäljning 

Service stationer  Bussning                   Trafikplanering

 Parkering                           Nummerlappar 

    

VAD ÄR DU BRA PÅ? VAD VILL DU GÖRA? 

ALLA BEHÖVS! 

 

 

 

 



Klubbarna har inte ännu fått någon specifik arbetsuppgift under O-ringenveckan 

men många av oss i GSOK har blivit tilldelade speciella uppdrag. Ledningen 

håller på för fullt att tillsätta rätt man/kvinna på rätt plats utifrån klubblistorna. 

Det är viktigt att Du som vill göra något speciellt meddelar mig detta. Jag har 

annars önskat att vi gärna tar hand om en start. Vi kommer inte att få välja 

arbetsuppgift men jag är övertygad om att det vi kommer att få göra kommer att 

bli hur bra som helst. Vi är bra på det mesta  

 

VIKTIG info från senaste mötet med funktionärsansvariga: 

 I skrivande stund är det 5019 deltagare anmälda till O-ringenveckan 2015. 

 Stor brist på boende då efterfrågan är stor speciellt på husvagnar. Har du 

stuga/lägenhet/husvagn att hyra ut så anmäl detta på www.hyrboende.se   

 Ansvarig för MTB-O sökes med ljus och lykta. Intresserad? Speciella 

kunskaper om MTB behövs inte. Tävlingsledarkunskapen räknas. Hör av 

dig till mig om du är intresserad. 

 Barnpassare sökes också om du är intresserad?! 

 Tävlingsexpeditionen söker lämpliga personer med sinne för service. Här 

är det lämpligt att kunna språk (engelska främst), vara datakunnig, 

serviceinriktad och ”kvicktänkt”. Är du lämplig? Hör av dig till mig omg! 

 Viktigt att få reda på om någon önskar göra något speciellt annars får vi 

var vi får i klubben. Personer behövs till kioskförsäljning, boendeservice, 

hygienstationer mm. 

 Har vi medlemmar som kan tänka sig hjälpa till före O-ringen med till 

exempel kartplock och annat. Kolla med släkt och vänner … Hör av er! 

 Viktigt att du hör av dig till mig om du ändrar mailadress och/eller 

mobilnummer så jag kan uppdatera GSOK:s funktionärslista. Saknar 

även mobilnr och mailadress från många av er. Maila mig omg! 
                                                                  

                                                                 Med vänlig hälsning funktionärsansvarig 

                                                                 Katarina Bonander Andersson 
                                                           katarina.bonander@tranemo.se  

                         
 

 
                

 

Boka redan nu  

lördagen den 24 januari!! 
 

ALLA funktionärer är välkomna på en 

fullspäckad heldag tillsammans med 

arrangörsklubbarna, även kvällsevent 

för den som önskar!! 
Mer info på O-ringens hemsida! 

 

 

http://www.hyrboende.se/
mailto:katarina.bonander@tranemo.se

