Elitserieinfo 20090703
Säkert vet de flesta orienterarna i Luleå numera vad som väntar nästa sommar, men för övriga kommer
nedan en kort uppsummering följt av ett första informationsbrev från arrangemangskommittén.
Uppsummering
Elitserietävlingarna i Luleå sommaren 2010 kommer att arrangeras gemensamt av Bergnäsets AIK,
OK Renen och Gammelstads IF. Ett konsortium är bildat där föreningarna åtar sig att bidra med lika
delar arbetsbörda för att genomföra ett arrangemang med krydda. Tillsammans med Elitserien
arrangeras också 3-dagarstävlingen ”Luletrippeln” som är öppen för vem som helst att delta i.
Deltävlingarna är en medeldistans i Måttsund fredag 11/6 med första start 18.00, en långdistans i
Ersnäs lördag 12/6 med första start 14.00 och en sprint i Kyrkbyn söndag 13/6 med första start 10.00.
För Elitserien kommer öppen anmälan att gälla för de två första deltävlingarna där det under lördagen
blir en jaktstart på fredagens medeldistanstider. I övriga klasser är det intervallstart samtliga dagar.
TC kommer i Måttsund att vara just nedanför den branta pisten. I Ersnäs kommer vi att ha ett skogsTC i en södervänd remsa fantastiskt fin och högstammig tallskog. Kyrkbyn bjuder på ett mer stadsnära
arrangemang med TC på gräsytan mellan järnvägen och bebyggelsen. Under söndagen kommer
förmodligen mycket människor att röra sig i närheten då spelmansstämman hålls samma dag. Det ska
vi naturligtvis dra nytta av för att rama in vår tävling på bästa sätt.

Informationsbrev
För att kunna arrangera ett arrangemang av den här storleken och med den kvalitet som förordas krävs
en god uppslutning från våra medlemmar. Arrangemangskommittén har idag varit igång med sitt
arbete i drygt 3 månader och organisationen är nu spikad. Sånär som på en position är också alla
huvudfunktionärer tillsatta, finns det någon som är sugen på att ta på sig mediabiten så får ni mer än
gärna höra av er till Anders Bennitz eller Fredrik Holmgren. Vad det handlar om är att sköta kontakten
med media, förse dem med uppslag till artiklar och inslag samt under tävlingsdagarna stå för
presservice på tävlingsplatsen. Överhuvudtaget så ska du inte tveka att höra av dig om du vill hjälpa
till med något eller vet något som kan vara en tillgång för arrangemanget.
Under tiden fram till tävlingen kommer ledningen för arrangemanget att ha möten ca varannan månad
för strukturering, gränsdragning och kommunikation. Möten där emellan som respektive kommitté
behöver för att driva arbetet framåt tillkommer. Annars är tanken att minska på antalet möten för att
lätta på arbetsbördan för våra duktiga funktionärer.
Tre personer från SOFT har varit upp och tagit en titt på vårt koncept, responsen från dem än så länge
är mycket positiv. De tycker sig se ett ordentligt drag i organisationen och en stor vilja att göra något
bra. Samma känsla får vi som försöker hålla koll på helheten, visst är det mycket jobb men det mesta
sker under ganska lättsamma former. Delvis för att vi har kommit igång med förberedelserna i så god
tid och delvis för att vi är tre klubbar som gemensamt kan bidra med kunskap och personal. Mest jobb
ligger på tävlingskommittén, där man redan hunnit med fyra möten under våren. Samtliga kartor
kommer att revideras av externa kartritare, nya stämplingssystem (SportIdent) köps in och hela
sekretariatssystemet uppdateras.
För att locka löpare till Norrbotten är det från klubbarna aviserat att vi ska göra det så enkelt som
möjligt för orienterare söderifrån att ta sig hit. Det tänker vi göra genom att erbjuda samtliga
nödvändiga transporter i Luleå till ett rimligt pris, vi ska också se till att ordentlig lagad mat finns på
tävlingsplatsen varje dag. Under lördagskvällen arrangeras en pastabuffé öppen för samtliga deltagare.
Under den hålls prisutdelning för Elitserien och lättare underhållning bjuds. Dagarna efter tävlingarna
har vi en kommitté som jobbar på ett koncept för en längre vistelse och en möjlig semestertur för

familjer hit upp. I det kan ingå skärgårdsturer, några träningsorienteringar på kvällarna o.s.v. Mycket
är än så länge öppet för kreativitet och nya förslag.
Mer då…i söndags 28/6 hade vi en enkel träning med efterföljande grillning för samtliga
klubbmedlemmar i kvällsolen ute i Måttsund. Tack vare banläggare Per Ögren fick vi chansen att testa
på några av sträckorna som kan bli aktuella för eliten nästa år. Just Måttsund är en spännande
utmaning för löparna tack vare kuperingen och den skarpa skiftningen mellan småskuren bergsterräng
till kontinental orientering och det var mycket spännande orienteringsproblem som bjöds.
Tanken är framöver att ett nytt brev som berättar vad som händer inom arrangemanget ska komma
från arrangemangsansvarigs penna med viss regelbundenhet. Min målsättning är att få ihop dem efter
de möten som hålls varannan månad och då publicera dem på klubbarnas hemsidor.

Mvh Anders Bennitz

Glöm heller inte att kolla in hemsidan www.luletrippeln.se med jämna mellanrum för ytterligare info,
bilder och filmer!

