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Ordförande Thomas Kleist hälsade välkomna till diskussion om intresse för ansökan om O-
Ringen i Valdemarsvik alternativt Kolmården–Norrköping 2019 eller de närmaste åren därefter. 
 
Inför årsmötet hade styrelsen skickat ut dokumenten ”Norrköping 2019?” och ”Enkel 
konceptbeskrivning O-Ringen Kolmården Norrköping”, båda författade av den arbetsgrupp som 
tillsattes vid ordförandekonferens 17 september i Tjalvegården och bestående av Jonny Karlsson, 
OK Denseln, Lena Fröberg, GoIF Tjalve, och Mikael Andersson, Linköpings OK. 
 
Styrelsens hade därvid föreslagit att klubbarna tar ställning till följande alternativ kring O-

Ringen: 
1. Invänta det ekonomiska utfallet från O-Ringen i Borås för att därefter ansöka om att arrangera 

O-Ringen i Valdemarsvik. 
2. Invänta det ekonomiska utfallet från O-Ringen i Borås för att därefter ansöka om att arrangera 

O-Ringen i Kolmården. 
3. Avvakta ett antal år med tanke på de oklarheter som råder omkring O-Ringen AB och 

tveksamheter beträffande förväntat ekonomiskt utfall. 
Thomas Kleist rekapitulerade vad ansökningen för Valdemarsvik innebar. De ändringar som 
skett är att det inte ingår en etapp på Ekö, på grund av transportsvårigheter. I stället fem etapper 
med gång och cykelavstånd till campingen. På grund av oklarheter om ekonomin bör man 
avvakta med ansökan till efter Arvika 2017.  
Thomas klargjorde också att efter kvällens möte är det inte längre ÖOF som driver frågan. 
Jonny Karlsson kommenterade arbetsgruppens rapport. Den framför tre alternativ enligt ovan. 
Om det finns majoritet bland klubbarna bör gruppen fortsätta att förbereda för ansökan efter 
Borås 2015. Lämpligast O-Ringenstad är Himmelstalund. Flera alternativ till arenor har tagits 
fram utifrån tidigare kända förhållanden, alla kräver bussning varav den längst bort ger 30-40 
min enkelresa och närmsta 10 min enkelresa. Jonny räknar med att ett överskott på 40kr per 
nedlagd arbetstimme blir resultatet vid sämre förhållanden (färre deltagare än förväntat/dåligt 
väder/dåligt med sponsorintäkter /dålig kostnadskontroll) och vid bättre förhållanden O-Ringen 
AB:s mål om 60 kr.	  Mjölby 2007 gav 50-55kr. 
Sörmlands OF hade årsmöte 11 mars, 5–6 klubbar var klart positiva till Kolmården–Norrköping. 
En diskussion följde, där det bl a togs upp frågor om ekonomi för klubbar och för ÖOF, inverkan 
på verksamheten inkl. tävlingar i övrigt i distriktet och de två alternativens för- och nackdelar. 
Därefter redovisades klubbarnas ställningstaganden. Därav framkom att  
• 3 klubbar var för alternativ 1 Valdemarsvik (Björkfors, OK 64, Mjölby); 
• 10 var för alt. 2 Norrköping (LOK, Finspång, Tjalve, OKS, Kolmården, IFK Linköping, 

Denseln, IFK Norrköping, NAIS, Matteus). 
• 3 klubbar kunde tänka sig vilket som (Boxholm, TGOK, Skogspojkarna, OK Motala). 
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• 1-2 klubbar ville avvakta längre med ansökan dvs tidigast efter Arvika 2017  (Motala AIF, 
också ett möjligt alternativ för OK Motala). 
• 4 klubbar tog inte ställning (Hammarkind, LAIK, Stjärnorp, Roxen).  
Thomas Kleist sammanfattade med att ”Norrköpingsklubbarna” nu kan arbeta vidare med 
Kolmårdsalternativet men avvakta utfallet av Borås före ansökan. 
Thomas tackade för visat intresse och förklarade även denna del av mötet avslutat 
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