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Utmaning i skärgårdsmiljö!
10MILA Valdemarsvik 2021
Nu är det åter dags för information från Föreningen Tiomila 2021 med arena på Grännäs i Valdemarsvik. Syftet är
att lära känna arrangörer och följa med i förberedelsearbetet inför den stundande tävlingshelgen 1-2 maj. Passa
på att sprida informationen inom er förening och till nära och kära, vänner och bekanta så att vi blir många som
tillsammans genomför detta stora prestigefyllda arrangemang. Vi behöver redan idag boka upp oss som
funktionärer. Har Du inte gjort det ännu så gör det nu! Kontakta din funktionärsansvariga i din förening redan
idag! Du hittar namn och kontaktuppgifter längst bak.

Kickoff för huvudfunktionärer genomförd

Den 5 september samlades Organisationskommittén och delfunktionsansvariga på Grännäs för en kickoff.
Generalsekreterare Kjell Holmström gjorde en kort inledning och därefter följde information från ansvariga
i organisationskommittén om pågående arbete och med fokus fram mot tävlingshelgen.
Efter det följde en rundvandring på Arena Grännäs. För den entusiastiska fanns sedan möjligheten att
springa på Tryserumskartan, en av träningskartorna som finns.

Foto: Hannes Carlsson

Senaste informationen gällande arrangemanget och Coronaviruset!
Enligt Generalsekreterare Kjell Holmström fortsätter vi inom föreningen våra förberedelser inför
tävlingsdagar första helgen i maj 2021 med fokus på att det kommer bli av. Det finns inget utrymme för att
avvakta nya besked från myndigheter utan vi måste arbeta medengagemang och fokus på genomförande.

Ansvariga innehåll Anna Kullberg och Monika Lundqvist
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Ansvarig Mat och Logi
Jag som har fått uppdraget att leda arbetet med Mat och Logi heter Andreas Hellgren. Det är ett tufft uppdrag
vi har framför oss och Coronatiderna gör det inte lättare. Trots det är jag och min duktiga arbetsgrupp positiva
och tror oss kunna hitta många alternativ som blir gångbara för att genomföra tävlingen på ett bra sätt.
Själv är jag en hängiven orienterare även om jag inte tävlar överdrivet mycket. Mitt engagemang handlar
mycket om Hammarkinds OK och föreningens framtid. Breddidrott och socialt arbete i föreningslivet får mig att
gå igång. Att få förmånen att lära någon att ta de första stegen in i orienteringens värld är mycket roligt.
10MILA i Valdemarsvik är ett synnerligen bra tillfälle för oss att göra reklam för sporten och hitta nya
medlemmar!! Om jag får välja för egen del blir det en träningsorientering en vardagkväll (gärna natt) med en
lagom lång bana med riktigt kluriga kontroller.
/Andreas

Efterlysning!
Delfunktionansvariga inom IT för område
Nätverk och Datorer/Klienter
Nätverk: Ansvarar för planering,
uppbyggnad och drift av nätverk på
Grännäs. Nätverket består av en
kombination av trådat och WiFi nätverk
där publikt WiFi med största sannolikhet
upphandlas. Nätverken skall stödja
tävlingssystemet, betalterminaler och
internetåtkomst. Utrustning från O-ringen
AB planeras att användas. Kunskap inom
nätverk behövs.
Datorer och Klienter: Ansvara för
planering, konfiguration och drift av
datorer, skrivare, sträckkodsläsare och
liknande som används för främst
tävlingssystemet och resultatpresentation.
Utrustning från O-ringen AB planeras att
användas. Erfarenhet av datorer och
tillbehör samt helst även erfarenhet av
OLA är önskvärt.
Är du rätt person eller vet du någon som
passar in kontakta Lars Åke Classon för
mer information lars-ake@classon.se

För dig som är ansvarig för en arbetsgrupp/funktion glöm
inte registrera så kallade Lärgrupper!
För er som har möten påminner vi om att närvaroregistrera i så
kallade lärgrupper. Registrering ska göras vid sammankomster med
minst tre deltagare och minimum 45 min. Lärgrupper kan
genomföras både genom fysiska och digitala möten. Lämna in
sammanställningar en gång per kvartal så registrerar vi till SISU. Det
måste gå för registrering via Tiomilaföreningen dvs inte i den egna
klubben. Har du frågor om detta kontakta Monika Lundqvist!

Funktionärsansvariga i arrangörsföreningarna:
Björkfors GoIF

Karin Gustafsson rimforsa@gmail.com
Cecilia Björkhammer cissi.bjorkhammer@loopen.com

Gamleby OK

Christer Öberg christer.oberg@protonmail.com

Hammarkinds OK

Lina Engstrand lineng79@gmail.com

NAIS Orientering

Peter Hydén peter.hyden@telia.com

Skogspojkarnas OK

Monika Lundqvist monika.v.lundqvist@telia.com

Västerviks OK

Lennart Sturesson lennart@sturesson.nu

OK Denseln

Carina Kalered

Linköpings OK

Thomas Stenström ptv.stenstrom@gmail.com
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mollestad2@gmail.com

