När O-ringen

kom till stan
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Vilken annorlunda sommar det
blev i år. Naturligtvis har vädret
varit annorlunda jämfört med
tidigare somrar, men det som
gjorde sommaren extra minnesvärd var att det kom 20 000
glada och trevliga människor
till stan. O-ringen Höga Kusten
2018 arrangerades i Ö-vik.
Det hela började med att jag fick ett
uppdrag av min Lionsklubb att ta kontakt med arrangörsstaben för O-ringen
Höga Kusten 2018. Vi i Lions har under
åren fått många uppdrag, för vilka vi får
ersättning och dessa pengarna kan vi
sedan ge till olika projekt; internationellt,
nationellt eller lokalt.
I början på maj blev vi erbjudna att bli
arrangörsförening och för varje timma
som vi arbetade skulle vi få ersättning
till vår Lionsklubb. Man hade då redan
1 150 funktionärer, men behövde cirka
250 till. Det var fem från vår klubb som
anmälde sig att arbeta under den här
speciella veckan.
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1994 var Örnsköldsvik också värd för
O-ringen och då beslöt man lägga hela
arrangemanget cirka 5 km utanför stan.
Där gick alla orienteringstävlingar och
där fanns även den stora campingen.
Nu hade arrangörerna beslutat att
göra på ett annat sätt. Man ville att
orienterarna och deras anhöriga skulle
vistas så mycket som möjligt inne i själva
stan och därför fanns O-ringentorget
med bland annat deltagarservice, utställare, scen för prisutdelning och uppträdanden i och utanför Fjällräven Arena,
som ligger centralt i stan vid hamnen.
En stor campingplats med 1 500 platser
fanns utanför stan, där tävlingen gick
1994. Inne i stan, på de flesta P-platser
som vi har i Ö-vik, fanns de centrala
campingarna med cirka 700 platser.
Det var där jag fick uppdraget att vara
campingvärd.
Jag arbetade under fem dagar i 8-timmarspass. Min första arbetsdag blev
den 19 juli, då vi skulle ta emot gäster
till campingplatserna. Söndagen den 22
juli startade tävlingarna och den 27 juli
avslutades tävlingarna.
Innan vi startade vårt jobb blev vi

inbjuda till flera informationsträffar. Jag
är verkligen imponerad av arrangörernas
effektivitet och organisationsförmåga.
Vilka förberedelser det har varit av alla
inblandade. Vilka glada och trevliga
människor vi mötte. Jag tror att alla som
väljer att orientera är trevliga.
Vi funktionärer fick också möjlighet att
gå igenom den interaktiva värdskapskursen Värdskapet i Höga Kusten, motsvarande en effektiv studietid på ca 1-1,5
timme. Varje avsnitt avslutades med
frågor om Höga Kusten.
Målet med kursen var att få ökad
kunskap om Höga Kusten och insikt i
hur ett gott värdskap utvecklar verksamheten och ger gästen en ännu bättre
upplevelse.
Inför varje arbetspass hade vi en
avstämning med vår arbetsledare, då
vi fick rapport om läget på de centrala
campingplatserna. Sedan gick vi två
och två, ibland hade någon av oss bil,
men vi promenerade mest. Under dessa
dagar kunde vi verkligen bjuda våra
gäster på jättefint sommarväder, det var
varma kvällar och inga myggor, vilket ju
uppskattades av alla campare.

Det var fantastiskt att röra sig på stan
och möta alla orienterare, som promenerade och cyklade. Jag har aldrig sett
så många på cykel i vår lilla stad. När
vi promenerade omkring i våra blåa
O-ringentröjor så hälsade alla på oss, då
man såg att vi tillhörde arrangörsstaben.
Lördag eftermiddag, dagen innan tävlingarna började, gick jag och Birgitta,
min arbetskompis den dagen, en runda
på campingplatsen vid södra infarten.
Järnvägsspåret går precis över platsen
där vi satt och tog en vätskepaus i värmen och vi såg att tåget från Stockholm
passerade.
Efter en stund kom en grupp campare
i olika åldrar gående med dragväskor,
väskor på ett barnvagnsunderrede och
ryggsäckar. Vi hälsade dem välkomna
och visade var deras tältplats var. De
hade alltså åkt från Stockholm på morgonen och kom till Ö-vik vid 16-tiden.
I deras väskor fanns tält, liggunderlag/
madrasser och annat som behövdes för
en veckas vistelse i Ö-vik.
Under de fem dagar som jag arbetade
så kom det endast en regnskur och då
fick vi ta skydd mot regnet i ett förtält

till en husbil. Samtidigt fick vi ett ganska
långt samtal med de två orienterarna
som bodde i bilen. Den häftiga regnskuren orsakade en hel del vatten i några
förtält, men det torkade snabbt upp, då
det var så varmt i luften.
Det var härligt att se gemenskapen
bland orienterarna. Oftast bodde
orienterare från en klubb på samma
campingplats och på kvällarna åkte campingborden fram och det blev middag
vid långbord. Från några långbord spred
sig i härlig doft (för oss norrlänningar i
alla fall). Det var surströmmingen som
kom fram på bordet. Vi såg en ung kille
som skulle prova sin första surströmmingsklämma, men vi kunde konstatera
att den föll honom inte i smaken. Men
vilken fin sammanhållning vi såg mellan
gamla och unga.
När vi besökte ett gäng som hade sitt
läger vid vår havsvik, så såg vi att många
låg i vattnet och svalkade sig. När vi kom
närmare fick vi se att de hade byggt en
stege för att lättare kunna ta sig i och ur
vattnet. Det gänget tyckte att de hade
fått den bästa campingplatsen, alldeles
nära havet och med kvällssol.

Inne i gymnasieskolan Nolaskolan
bodde cirka 120 orienterare. För att torka sina orienteringskläder och löparskor
så gör man det som är praktiskt. Man
drar upp en klädlina i träden utanför
skolan och hänger upp sina kläder där.
Mycket praktiskt!
Under tisdagen var de flesta orienterare lediga från tävlingar, men då
avgjordes i stället elitsprinten, som ingår
i Elittouren med deltagare från både
junior- och seniorklasserna. Banorna
gick i både stads- och parkmiljö och all
fordonstrafik i stadskärnan var avstängd.
Aldrig har jag sett så många människor
inne i centrala Ö-vik och det var härligt
att se alla aktiva bland hus och på gator
med slutspurt på torget.
Dagarna flöt på med bra tävlingar och
trevlig gemenskap. Många orienterare
passade på att stanna någon dag extra
för att se mer av vår Höga kust.
Jag är så glad att jag anmälde mig
till att jobba under O-ringen i Ö-vik och
jag är så tacksam för alla trevliga möten
med härliga människor från när och
fjärran.
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