
Förklaringar till olika     

funktionärsroller

Vad gör man som funktionär?



Tävling

Elitservice, service till deltagare som tävlar i Elittouren

Elitsprint, funktionär vid elitsprint i centrala Åre 210728.

Går bra att kombinera med annat uppdrag.

GPS, hantera GPS-uppföljning

Inre expedition, arbetar med tävlingsadministration i programmet OLA.

Kontroll ut och in, sätter ut kontroller innan tävling och plockar in dem efter.

Kvar i skogen, arbetar med lista över deltagare som varit ute i skogen länge och inte 

stämplat ut.

Mark- och viltavdrivning, driver bort vilt från tävlingsområdet.

Mtbo, funktionär vid mountainbikeorientering 210726-28 i Järpen och Östersund.

Preo, funktionär vid precisionsorienteringstävlingar i Vålådalen och Järpen.



Tävling

Start, funktionär vid startplats

Träningsområden, kontrollutsättning på träningsområden som går att 

nyttja innan O-ringen

Går bra att kombinera med annat uppdrag.

Träningsrace, funktionär vid träningsrace 210724. 

Går bra att kombinera med annat uppdrag.

Tävlingsadministration, funktionär för tävlingsadministration för etapp 

1-5

Ungdomsstafett, funktionär för Ungdomsstafett i centrala Åre 210725. 

Går bra att kombinera med annat uppdrag.

Vätska, funktionär vid vätskekontroller i skogen, på väg till start och vid 

arenor



Boende

Ansvarig boende, områdesansvarig inom boende

Boendeanskaffning, funktionär på privat boende och hårt underlag



Resa

Bussning, funktionär vid på- och avstigning på etappbussarna

Parkering, funktionär vid satellit- och etapparkering

Trafikledning, funktionär för trafikledning av bil, buss och cykel



Upplevelser

Barnpassning, funktionär vid barnpassning på arenorna 

Ceremonier, funktionär vid invigning och/eller prisutdelningar

Labyrinten, funktionär på labyrintorientering vid O-Ringentorget. 

Bra uppdrag för ungdomar som tävlar.

Miniknat, funktionär vid planering och/eller genomförande av 

Miniknatorientering för små barn på etapparenorna.

Orienteringsskola, funktionär vid orienteringsskola för vuxna och barn på 

etapparenorna

O-Ringentorg, funktionär på O-Ringentorget vid Holiday Club

Priser, anskaffning av priser till vinnarna, både etapp och totalt

Ungdomsaktivitetshus, arbete med det ungdomshus som skapas för O-

ringen



Marknad

Presservice, stöd till press och media

Skapa och distribuera, skapa innehåll till tidning, hemsida och media

Skyltar och skyltning, skapa skyltar för i första hand O-Ringentorget och 

arenorna



Ekonomi

Kassaflöden, hantering av alla kassaflöden



Sälj

Kiosk, stå i kiosker på arenan 

Sponsorer, arbeta med att knyta partner till O-Ringen



IT

Klienter och hårdvara, servrar, klienter och support. Hantera datorerna 

som kör OLA och övriga tjänster samt hantera de bärbara datorerna.

Nätverk, dra nätverk på arenorna och O-Ringentorget

Stämplingssystem, hantering av stämplingsenheterna.



Service

Bygg, bygga upp etapperna

Dusch och VA, bygga upp och sköta etappduscharna

El, elkunniga funktionärer som stöd för elinstallationer

Fordon och utrustning, transporter av olika material till och från arenor och 

O-Ringentorg. I flera fall krav på körkort för olika typer av fordon.

Logistik och transport, materialtransport mellan arenor.

Markarbete och röjning, praktiskt arbete med markarbete och röjning. 

Behöver utföras före vecka 30.

Material och godsmottagning, hantering av gods till utställare på O-

Ringentorg och arenor.



Miljö och hälsa

Sjukvård, bemanna sjukvårdsstationer i skogen

Avfallshantering, hålla ordning på avfallshantering och källsortering.

Radiosamband, upprätta radiosamband på etapperna.



Deltagarservice

Deltagarservice, deltagarservice till alla deltagare vid O-Ringentorget på 

arenorna och digitalt. Även nummerlappsutskrivning.



Det spelar ingen roll var jag arbetar

Sist men inte minst


