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Utvärdering VM Finländ 2013
Intryck och tankar från årets Världsmästerskap i Orientering i Finland
Till att börja med vill jag uppmana er att utnyttja er IOF-adviser och ha en kontinuerlig och tidig
kontakt med denna. Innan detaljplaneringen ska göras måste man försäkra sig om att det man tänkt
är OK eller lämpligt ur både regelsynpunkt och i övrigt. IOF:s adviser har oftast varit med vid tidigare
VM och kan alltså vara till stor hjälp.
Redan på plats i Finland så kände jag att detta var ett mycket bra och genomtänkt arrangemang.
Mycket trevliga funktionärer. Bra skyltning. Det enda jag kan komma på att skulle kunna förbättras
är flödet från parkeringen ute vid tävlingarna viktigt med flera utfartsvägar.
Som vanligt var preo i skymundan och det har du säkert fått mer insatta rapporter om än vad jag kan
lämna.
Foot-O:
TrailO

Svart text
Blå text

Ankomsten till VM…











Svårt att hitta skyltar vid vårt boende, trots utskickat material från Unneberg Resor. Att sen
pensionärerna vid incheckningsdisken knappt kunde prata engelska och inte hade riktigt koll
på hur man skulle göra, gjorde inte saken lättare.
Jag kom på söndagen den 14 juli via Kajana. VM var väldigt anonymt ända fram till ca 1 km
innan Voukatti där Event Center var beläget. Å andra sidan fanns det bra info via VMorganisationens hemsida på Internet för de som är inne i sporten. Senare i veckan fick
arrangören upp en större skylt efter vägen in till Voukatti med hälsning om VM. Hur det såg
ut från Sotkamohållet vet jag inte.
Både i Schweiz och nu i Finland så är det inte enkelt att veta var ackrediteringen sker. Borde
varit en tydligare förhandsinformation, kartskiss och tydlig skyltning.
Jag tycker att ackrediteringen av IOF folket bör ske på det hotell som IOF mötena äger rum.
Bra med reception. Allt smidigt och samlat.
Ingen information om VM vid avfart till Vuokatti längs stora vägen Kajaani-Joensuu.
Om oss brydde sig bara Mats, som var uppe mitt i natten och tog emot oss.
Lite reklam längs vägen om VM höjde tempen

Bemötande….



Överlag ett trevligt bemötande, volontärsarbetet verkar vara väl genomtänkt
Jag tycker att jag blev väl bemött när jag hämtade ut ackrediteringen vid event center.
Samma gällde resten av veckan i VIP-området. Något att tänka på är att de som jobbar ut
mot gäster och tävlande ska vara bra på engelska.
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Jag upplevde alla funktionärer som vänliga och dessutom engelskkunniga (vilket är ovanligt i
Finland).
Trevligt och bra. Det verkar som de kunde orientering och hade varit med vilket är viktigt.
Borde vara bättre förberett med boende för kommande arrangörer om man inte bokar på
IOF-hotellet.
OK
I huvudsak på arenorna; vänligt och sakligt bemötande, pratade i allmänhet engelska. Frågan
är vilka funktioner som behöver ytterligare språkkunskaper (ryska, franska, tyska??)
Bra kunde även svenska

Info, skyltning…














Vid Vuokatti satt stora reklamskyltar uppsatta så där gick inte att ta miste om att ett VM
pågick. Överlag går det att göra skyltar större och sätta dem högre an vad fallet var här.
Se ovan vid ankomst.
Vidare var skyltningen till de olika tävlingarna ganska sparsam. Spontanbesökare tror jag
hade svårt att hitta till tävlingarna.
Skyltning på en arena för 4-5 tusen personer är inte lätt. Frågan är hur mycket energi man
ska lägga på detta. En hederlig stor ”totempåle” med arenaskiss och som visar riktningarna är
kanske inte så dum
Igen bättre info i Bulletin 4 om VIP områdena på arenan, etc.
Väldigt tydligt och bra skyltat. Det kan nästan aldrig bli för tydligt. Bra med pilar redan från
boendet mot arenan.
Ganska spartanskt ibland, knappast något till VIP/Mediarace t.ex. Man fick gissa sig fram till
tävlingsplatsen.
De flesta skyltar var först och främst märkta på finska och inte på engelska, vilket gjorde det
svårt att ens förstå vad de betydde.
Dåligt
Info och skyltning helt OK. Förstås väldigt viktigt, bör kanske var någon övergripande
ansvarig, inte fördelat på resp funktion.
Dålig info om var tävlingscentrat var beläget för PreO tävlingarna, det borde ha klargjorts att
de låg vid Eventcentret redan i bulletinen.
OK för fot-ol, kunde varit lite bättre för PreO

Logistik…



Inte så mycket erfarenhet eftersom vi mest åkte egen bil/buss. Detta var mycket bra att
färdas i ”vraket”. En nackdel var ändå att vi bodde 3,5 mil ifrån händelsernas centrum
Trafiksituationen var inte helt perfekt. Infarter och utfarter från parkeringar fungerade dåligt
tycker jag. Samma var det 2001 då VM gick i Tammerfors. 4-5 tusen gäster som de flesta ska
komma och ta sig därifrån i stort samtidigt innebär mycket trafik och detta måste man
planera noga. O-Ringen har nog bra erfarenheter att ta med sig.
2 (12)

2013-08-19 / Mats Blom








Hur trafiken funkade för de tävlande vet jag inte. Viktgast att se till att det funkar för VMdeltagarna så klart.
Använde inte arrangörens transporter fast jag köpt transportpaket. Bra med korta avstånd till
arenorna som gjorde man kunde promenera.
Bra med en karantän för alla distanser och bussning. Viktigt att väskorna är i tid tillbaks när
löparna är i mål.
Bussarna var ibland inte märkta med vart de skulle.
Busstrafiken lite rörig. Mer bilar än vad organisatören väntat sig. Trånga tillfartsvägar och
parkeringar
Rätt OK. Boende 3 mil från tävlingarna är ju inte helt optimalt. Vissa parkeringsbekymmer, 1
h att ta sig ut från parkeringen... Vi budgeterar för 2-3000 på publiktävlingen ekonomiskt.
Det är konservativt. För logistik etc är det konservativa åt andra hållet; 6-7000?

Invigning…








Pampig med alla människor som inramning. Dock tar det för lång tid med alla tal som ska
hållas, se till att dessa hålls korta. Musikunderhållning och dans är säkert trevligt men det får
inte bli för mycket. Intervjuer ska hållas på engelska och ev bildskärmar stod alldeles för lång
ifrån den stora massan på arenan
Ganska finsk men OK. Bra att tal hålls korta och att allt ska vara avklarat på 30-45 minuter om
möjligt.
Den där låten med Kari Sallinen som sedan spelades under veckan blev rätt pinsam. Trevligt
dock med lite förhandsinspelat. Kan vara en kul idé att göra mer förhandsinslag för storbilden
med fler än finska löpare.
Om det var den i samband med Sprint finalen så var den bra – även om de deltagande
länderna som paraderade kunde varit mera komprimerat och gått fortare.
Någon kändis vore bra att ha på invigning, typ en konsert eller så. Tråkig invigning i år.
Tidpunkt viktig.

 Invigning
1. Flagginmarsch. Ensamma barn kommer in med resp nationsflagga med ca 15 sek mellanrum.
Ödslig känsla och för långt mellanrum. 10-12 sek OK. Borde inte aktiva vara med?
Flaggorna placeras i hållare runt om läktarens överdel.
2. Tal av Timo Härkönen, ordförande i organisationskommittén (Björn Winberg?). EngelskaFinska. För långt!
3. Tal av Porteus, IOF:s ordf. Bra och bra längd. Engelska och avslutade med några finska ord till
publikens jubel. Förklarar WOC och WTOC opened!
4. IOFs flagga hissas under musik. OK
5. ”Clean Sport”-deklaration. Av vem och vilka?
6. Danstrupp till dragspelsmusik.
7. ABBA på dragspel och andra i ett potpurri. Några inledande ord specialskrivna för WOC. För
mycket dragspel!!
8. Tal av sport och kulturministern. Bra längd. Engelska och finska.
9. Finska nationalsången till dragspel och dans.
Finska teamsången (rap) medan 3 löpare springer i mål. Jag gillar den inte.
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Skulle velat ha mer engelska, dans/musik, lagom med talare

Arenor…















Överlag väl genomtänkta och trevliga, egentligen inte särskilt stora. VIP-ytorna också trevliga
med volontärer och bra utbud på mat och dryck
Överlag OK. Speciellt sprintfinalens arena var bra. Dock var både lång och medelfinalen inte
helt perfekta. Det är så klart svårt att få till en arena för mer än 5000 besökare. Viktigt att
tänka på är att försöka få till nivåskillnader så att man får en naturlig arena där publik kan stå
och se löpare samtidigt se storbildsskärmar. Bildskärmarna var ganska små eller så var de
placerade långt bort. I vilket fall var det inte lätt att se grafiken och trackingen.
Hittar man inte en yta med nivåskillnader får man troligen kosta på sig att bygga läktare likt
Sprintfinalens arena i Sotkamo.
Kan man undvika att behöva bygga broar för löpare eller publik är det bra. Det var ingen
slump att VM i Trondheim genomfördes vid Granåsens Skidanläggning. Visst, terrängen var
kanske inte den allra roligaste, men den är trots allt lika för alla tävlande. Där hade man dock
allt som krävdes gällande infrastruktur för internet, mobiltäckning, parkeringar mm. Ett VM
där publiken uppmanas att stänga av mobiltelefoner ska vi försöka undvika.
Som jag upplevde det på sprint, medel och stafett bra arenor med mycket publik.
Bra med tighta arenor så publiken ser bra, både arena och storbild
Långdistans: Bra med sluttande arena men man var ändå hänvisad till skärmen p.g.a. allt folk.
Bör kanske vara mer än en skärm, en för bilder och en för grafik.
Sprintkval:
Mycket bra arena och produktion.
Lite farligt för löparna att ta sig fram bland åskådarna runt varvningskontroller. Vakterna
borde varit mer alerta.
Heldragna snitslar för förbjudet område tvärs igenom arenan som ingen brydde sig om.
Sprintfinal:
Trångt in och ut från VIP-läktaren.
För liten bildskärm
25 länder i damfinalen
Hur många länder deltar totalt?
Ingen grafik på skärmarna. Tekniskt fel.
För mycket finska hos speakern
Stora tomma ytor nere på plan
Lång och medel/stafett:
Bra för publiken men svårt att gå ifrån och handla mat. Lite försäljningsställen för mat och
man borde markerat gångvägar i publikhavet. (Även en säkerhetsgrej?)
Bra ordnat för sikt till löpare o storbilder
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Terrängval, publik – VM tävlingar…

















Varierande karaktär. TG tyckte t.ex. att långdistansen endast hade två svåra kontroller.
Sprinten hade mycket staket som tillfälliga hinder. Svår orientering på medel och stafett.
Området intill detta var i stort sett grönt och där gick publiktävling, vilket gjorde att tidigare
dagars lättlöpta storskog byttes mot fördubblad km-tid
Man har ju den terräng man har. Tycker att de löste banor och terräng bra. Blev lite
överraskad över att de fick låta publiktävlingar gå i samma terräng som VM gick i senare
(medel och stafett). Vidare att stafetten gick i samma parti som medel. Vet inte om
stafettlöparna som inte sprang medeldistansen fick besöka terrängen innan stafetten. Fick
VM-löparna springa publiktävlingarna föresten?
Ovanstående bör förankras ordentligt hos IOF:S adviser innan man börjar planera i detalj.
Ingen uppfattning, tycker man borde kunna starta damer och herrar blandat på
långdistansen och inte köra de separerade. Det blir långtråkigt och dålig TV sändning live
med endast en klass i taget.
Bra med varierande terräng. Utnyttja svår skogsorientering så mycket det går.
Sprintfinal i en ganska medioker stadsmiljö som dock spetsades till med en massa temporära
staket.
Långdistansen i mitt tycke i en alldeles för snabblöpt och enkel terräng o- tekniskt sett. En
TV-kontroll var ren transport i 6-700 m på tallhed, när man kunde lagt in en extra strax före,
och fick i stället s.k. förlorad km.
Medel och stafett däremot i riktigt bra terräng trots det begränsade utrymmet. Enl min
mening riktigt bra banläggning på medel.
Stor variation från lång till medel. Var inte långterrängen för lättorienterad?
En dag publiktävling vid medel mycket tråkig terräng (då sprang jag)
Terräng: Två ytterligheter... Båda lite enformiga. Jag tror att vi har mer varierande vilket
borgar för mer utslagsgivande banor.
PreOn kändes som att de fick ta det som blev över, banläggaren hade ändå lyckats bra.

Storbild, speaker och info ang tävling…









Svårt att följa när det mesta sägs på finska. Här bör IOF ställa högre krav på arrangörer, det är
väl okej att använda sitt lands språk, men här blev det lite väl mycket. Två storbilder var bra
men det hade räckt med bild på den ena och enbart resultat på den andra. Svårläst grafik
gjorde att när man väl kom på lite avstånd så var det svårt att följa med.
För mycket finska i speakerteamet och för mycket hemmafokus. Huvudspråket på ett VM bör
vara engelska. Man ska givetvis promota hemma nationens löpare, men någon måtta får det
vara.
Storbildsskärmen upplevdes som liten eller så stod den långt bort från publiken.
Anser att det behövs minst två helst 3 storskärmar. En skärm (1) med löpande live resultat,
en skärm (2) med gps tracking/bilder från skogen och en skärm (3) med TV bilder om de
avviker från skärm 2.
Viktigt att det är övervägande engelskspråkig speaker och en mindre del lokalt språk. Det var
allt för mycket finska i Finland.
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Bra med tidningen efter varje dag innehållande resultat, analyser och nästa dags startlista…..
För lite engelska i speakern. Finska ej ok att prata hela tiden. Forsberg eller Kjell-Erik K bra val
inför Strömstad. Väldigt viktigt att det blir någon som kan skapa drag.
Storbildsskärmen funkade inte bra för publiken på sprintfinalen, ingen grafik förrän på slutet.
Dessutom stod skärmen för långt bort för de som satt längst ifrån. Ingen visste resultatet
ordenligt förrän en stund efter tävlingens slut. Segerintervjuer borde även gjorts på engelska.
Dåligt. Se ovan
Arenor, storbild, speaker etc: Toppen tycker jag (var inte med på långdistansen dock). En
ännu bättre speaker skulle kunna vara killen som har varit på alla WMOC vi varit på; skiftar
utan problem mellan svenska, finska, engelska, franska, tyska och ännu fler språk. Annars
kanonfin produktion.
Mestadels bra, lite vaising

Försäljning och service…








Bra utbud av både sportbutiker och matställen. Stor restaurang med mat och glass och
korvstånd gjorde det hela lättillgängligt. Hyfsade priser ex vis tre korvar i pappmugg 3 euro
Mycket bra tycker jag. Lite av O-Ringenkänsla.
Av det lilla jag såg så var det bra, dock som vanligt köer till maten vid lunchtid, kunde varit
fler betjäningspunkter i rushtiden.
Långa köer ibland.
Makkara överallt i alla de former. Borde varit mattält med olika rätter.
För skojs skull, mer försäljning av supporterflaggor, inte enbart arrangerande lands flagga.
Dåligt, se ovan arenor
Stort utbud, flera platser bra

Event Centre…







Stor och rymlig plats, Lite trist inredd i gymnastiksal, men funktionell. Bra plats för TOM med
aula med plats för ganska många (betydligt mindre än Strömstads)
Bra. Besökte inte event center mer än vid ankomst.
Egentligen ingen uppfattning, upplevde det som bra………….
Tydligt och bra
Allt på ett ställe var bra men trist
Bra med att Eventcentret låg i anslutning till boendet vilket var exceptionellt bra.

Funktionärer…


Snyggt uppklädda och synliga. Vår volontär som tilldelades oss fick vi kontakt med men
lyckades aldrig träffa, han önskade oss i alla fall trevlig vistelse nu när solen skiner…
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De var lätta att identifiera. Kändes som de var många. Frågan är bara om de kunde hjälpa
gästande som inte kunde finska.
 Se under rubrik bemötande.
 Bra
 Lätta att identifiera med sina arrangörskläder. Viktigt att någon på varje grupp kan engelska.
 OK
 Hade behövt mer träning på ex. TK och fler engelsktalande

Kringaktiviteter…












Hanns inte med så mycket, att turista får göras före eller efter ett VM. All ledig tid går åt till
möten, vara på plats, resa mellan olika arenor osv.
Bra med publiktävlingarna, i övrigt vet jag inte om det fanns så mycket. I vilket fall var det
inget som tog mitt intresse.
Tror man ska koncentrera sig på orienteringen som arrangör. Framförallt VM-tävlingarna.
Utmaningen 2016 blir att få dit svenska orienterare för att titta och tävla. Fundera på om ni
kan ta på er USM och Veteran-RM i samband med VM? Gör detta omgående och snacka med
SOFT!
Fundera även på hur upplägget ska göras för att skapa största möjliga publik och bästa
möjliga stämning vid ceremonierna. Svenska orienterare är svårflörtade… Kanske spela in
publikljud som körs ut i högtaleriet eller köpa en ”applådmaskin”? Hyra in cheerleaders från
USA?
Fanns det, dåligt marknadsfört i sådana fall ????
Deltog ej på några
Inte mycket vad jag lade märke till.
Vet ej
Utnyttjade inga; brukar inte göra det på typ O-ringen heller. Man är ju där för att orientera.
Känns i sådana här sammanhang som att det inte borde vara prioriterat av VMorganisationen

VIP…






Kräver en egen organisation, vem och vilka ska ackrediteras och hur ska inriktningen vara?
Mycket bra, men mycket VIP-folk. Kanske ska vara det? Tog nog en hel del kraft för
arrangören. Detta blir säkert bra nästa år också. Italienare kan sånt.
Man bör tänka igenom vad VIP är. Markägare, sponsorer, politiker (beslutsfattare), typ IOC
och RF är de viktigaste grupperna, sen kommer andra som IOF, kommande arrangörer, team
funktionärer, etc.
I Finland var det bra service avseende dricka och mat (inkl. varm soppa). Saknade sittplatser.
Det föregår en hel del informella möten under tiden man är på VIP arenan och saknade
bord/stolar att sitta på.
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När det gäller att följa tävlingarna från VIP området så saknade jag resultatskärm och
speakerljud, det fanns en liten skärm som visade det samma som ute på arenan (men utan
ljud och löpande resultat). I Frankrike och Schweiz var VIP området placerat så man direkt
kunde följa storbildsskärmarna på arenan och nära målet/upploppet.
Gör mera av sponsoraktiviteter – låt sponsorerna få full nytta av sin satsning. I Finland såg jag
inget till sponsorer eller sponsoraktiviteter.
Fungerade bra med kartor och starlistor.
Viktigt att VIP racet är genomtänkt, vilket jag tyckte det i högsta grad var i Finland. Vi fick
prova på touch free, banorna och terräng val var en väl balanserad mix av sprint, medel och
lång karaktär. Trevlig middag med prisutdelning efteråt.
Vakter som skötte sin uppgift vid ingång till ”Vippen”. Inga obehöriga släpptes in.
OK
VIP: Har inget att jämföra med. Har egentligen lite svårt att förstå poängen med vin och
ölservering på ett idrottsarrangemang där många dessutom kör bill till och från. Kanske
skulle fokus varit mer på tävlingsinformation, fler skärmar med olika kameror, möjlighet att
komma ut i skogen på nån kontroll under tävlingen etc.

Prisutdelningar…













Se till att flaggorna är i ordning innan de hissas
Prisceremonier är svåra. Arrangören måste ta hänsyn till protesttider mm så man kan inte
köra prisutdelningarna allt för nära inpå tävlingen. IOF har troligen någon form av anvisning
för hur detta ska gå till.
Vid tidigare VM har man kört prisutdelningen inne i en stadskärna på kvällen, typ Trondheim,
Västerås m.fl. då även allmänheten har ”drabbats” av ceremonin. Nu var VM på en ort som i
princip bara är en sportanläggning där det inte var några andra än orienterare på plats (och
knappt det), så det blev en ganska intern grej. Enkla men värdiga ändå.
Ska man ha en ceremoni inne i en stadskärna så behövs det nog mer som drar än
prisceremonin för att locka allmänheten.
Speciellt under stafetten kändes blomsterceremonin väldigt onödigt när de ändå hade
prisutdelningen ganska snart efter på arenan. Väldigt lite folk på arenan när utdelningen
skedde eftersom det hade varit en lång dag för publiken. Hängde tydligen samman med TVsändningen att publiktävlingen genomfördes innan stafetten.
Inte närvarande.
Var bra och korta vilket är viktigt. Så fort det går om det är på arenorna också bra så folk
stannar.
Såg endast blomsterutdelning på arenorna.
PreO skall vara före fot. så mer publik är kvar, var så i France
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Boende VM-deltagare…









Mycket bra.
Viktigt att det finns bra möjligheter för de aktiva att komma ut och jogga eller träna.
Vet inte hur de aktiva bodde.
Boendet för IOF delegaterna på det rekommenderade hotellet var mycket bra och bra
mötesrum, men alltför dyrt.
Mycket bra att det var nära till allt och samlat
Samlat. i ÖVRIGT VET EJ
Se Eventcentret
Suveränt

Boende publik…







Att bo i ett studentboende har ju sina för och nackdelar. Det blir många människor på liten
yta som ska dela kylskåp, duschar, toaletter osv men med god vilja så löser sig det mesta. Det
goda är ju också att gruppen kommer varann närmare i samtal och diskussioner.
Stor spridning i området, de som bodde på Event Centre hade nära till allt.
Har inget att klaga på. Fanns många olika möjligheter och prisnivåer om man var ute i tid.
Studentboendet i Kajana var helt OK tycker jag.
Vet inte hur publiken bodde.
ok

Mat…






Hyfsat stort utbud
Bra. Även om finska språket inte är så enkelt att förstå vilket gjorde det svårt att veta vad
som erbjöds.
Egentligen ingen uppfattning, upplevde de restauranger som fanns som bra, VIP maten på
arenorna var bra.
OK. Viktigt med bra buffé restauranger för löparna. Kanske också möjlighet för lag att ta med
egen kock och få tillgång till kök att laga i..
Mycket att välja på Ok

Övriga tankar och funderingar…


Vädret gör att allt blir mycket lättare. En hel vecka i regn är inte kul, nu fick vi en dag enbart
och det var under vilodag för publiktävling och PreO:s första distans. Regnet här var nog en
lycka för arrangören med lite fastare underlag för rullstolar i sandvägar.
Vi bör nu ha en allt större trupp till kommande VM, tävling måste komma med och se hur det
här går till, även kommun och politiker bör ha en större representation
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Det finns många detaljer vid ett VM som inte finns vid vanliga tävlingar. Läs in er på
regelverket och starta snarast utbildningar för era kommande funktionärer. Ta hjälp av SISU.
Koppla upp er mot IOF:s adviser och skaffa er erfarenheter genom att besöka så många
värdetävlingar som möjligt under de kommande åren. Inför 2016 måste ni alltså snarast utse
huvudfunktionärer (kanske redan gjort). Planera redan nu för studieresor till Italien 2014 och
Skottland 2015. Huvudfunktionärerna kan med fördel även besöka SM-tävlingar och Silva
League, även O-Ringen. Kan tänka mig att de kommande VM-tävlingarna knappast kommer
att bli bättre arrangerade än årets. Men alla möjligheter ni kan för att skaffa er erfarenheter
kring det som är speciellt för ett VM eller en värdetävling.
Kanske ta hit huvudansvariga från Finland eller Norge (2010) för en helgutbildning?
En detalj som jag kommer på nu är träningsområdena och Model event. Träningsområdena
bör vara öppna hela VM-perioden och då måste man planera för parkeringar och toaletter
vid samlingsplatserna. Vad jag minns visar man hur kontrollerna ser ut, hur start, målgång,
tidtagning och stämpling går till vid ett tillfälle och då vid event center. Alla kontroller på
träningsområdena behöver alltså inte vara exakta kopior på hur VM-tävlingarna ser ut. Utred
detta med er IOF-adviser.
Det som är lite speciellt för ett VM är trycket från media och lagen. Även sekretessen kring
terrängen, banor och kartor. Förbered er redan nu på detta via ”kontrakt” där ni är överrens
om vilka och vad som för informeras och vilka som ska få information om vad.
Viktig med stor publik på tävlingarna som skapar en inramning och god stämning. Det i sin tur
kräver genomtänkta parkeringsutrymmen med korta gångavstånd.
Avgörande är att publiktävlingarna planeras så det väl passar in i VM programmet och att de
”tvingas” stanna kvar på arenorna som i Schweiz.
Endast 1000 utländska deltagare på publiktävlingarna (föranmälda?) varav 200 schweizare
och 200 ryssar. Borde gå att få mer.

Det här ska vi inte göra om när vi arrangerar vårt eget VM…









Fundera på om inte VIP ska ha en annorlunda inriktning, nu var det nog mer
”funktionärsklädda” än sponsorer och honoratiores. Ordna fler bildskärmar med resultat.
Orientering är en tuff sport att göra perfekt i alla delar. Det viktigaste är att det
tävlingstekniska fungerar perfekt. Hitta inte på nya grejer som ni inte har full koll på idag eller
om tidigare VM-arrangörer gjort och löst. Det finns självklart mycket roligt man kan göra via t
ex storbild, men tänk på att det ska funka i fält i dåligt väder. Ta tidigt kontakt med SOFT och
SVT för att hitta bästa möjliga lösningar för TV-produktion. Lägg inga banor innan ni vet hur
och var TV vill ha sina kameror och hur ofta de vill visa bilder från skogen.
Trafiklösningen under tävlingarna var inte riktigt bra.
Speakerfunktionen snackade för mycket finska
Eftersom VM 2013 genomfördes i samband med semestertider och stora publiktävlingar, så
kommer troligen mycket av det som upplevdes som problem i år att försvinna 2016. Den
stora utmaningen 2016 blir att få svenska orienterare att komma till Strömstad/Tanum och
titta på VM.
Att inte ha en storskärm som visar löpande live resultat. Att visa publikbilder i TV i väntan på
att det ska hända något i skogen. Att ha en för stor andel inhemsk speaker.
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Ha för få infarter till parkeringsområdena. Flera infarter hade undvikit kilometerlånga köer.
Bättre information på flera språk. Tänk på att alla inte förstår svenska.
Samla all information till ett fåtal dokument. Nu var det utspritt för många.
PreOn var dåligt arrangerat, mycket saknades, små men viktiga saker var inte skyltat
tillräckligt.
Inga ”slumpkontroller” och svåra nästan felaktiga tidkontroller På PreO, tror Bosse fixar
detta

Detta var särskilt bra …














Vädret och resultatet för oss som svenskar. Att det fanns ett program avsett för kommande
arrangörer, att vi sen bara plockade delar ur detta är rätt givet när det är så omfattande.
Förhållningssättet och kommunikationen mellan oss som var där var väldigt trevlig.
Lärdom: Möta alla med ett leende och en känsla av att du vill hjälpa till, få personerna att
känna sig viktiga och betydelsefulla
Det mesta var väldigt bra.
TV-sändningarna. Finnarna är bra på detta (har inte sett allt men hört från bekanta).
Boendet för de aktiva
Stafettbanorna
Kul att ett runtvägval kunde löna sig på långfinalen. För mycket rakt på orienterande i dagens
orientering
Vädret var nog perfekt för löparna. Lite kyligt för soldyrkarna.
Korta avstånd mellan event center och arenorna, omväxlande terrängtyper.
Arrangörströjor/kläder; man såg vem man skulle fråga om man behövde hjälp
Arenaproduktionen förutom att bildskärmarna var små.
Det mesta var jättebra

…för övrigt tycker jag att…








…det var trevligt att få vara tillsammans med er vid årets VM i Voukatti.
…att Sprintfinalen var för mycket av labyrintorientering där det var väldigt intensiv
orientering. Detta menar jag inte stämmer med hur sprintbanorna ska vara utformade enligt
anvisningarna. Ta upp detta med IOF så att ni får veta hur de vill ha det.
TV produktionen, kamerapositioner och tävlingsprogram måste planeras så det är attraktivt
och intressant att följa orientering på TV.
Gör något av att det är ett kustnära arrangemang – vilket borde vara intressant för alla
landkrabbor och inte minst icke nordbor. Erbjud valsafari, säljakt, havsfiske, tillagning och
servering av egen fångad fisk, räkfrossa, örnsafari, båtutflykt, etc.
…för övrigt tycker jag att vi jämfört med VM i Finland har följande som skiljer när det gäller
terrängval:
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Sprint: Där har vi det betydligt bättre förspänt med oregelbundet gatunät, bitvis kraftig
kupering samt terräng inne i stadsmiljön.
Långdistans och stafett: Vi har betydligt mer omväxlande terräng med flera terrängtyper och
mera kupering.
Medel: Vår arena kan bli en som både tävlande och publik inte glömmer i första taget.
Terrängen dessutom riktigt tuff i början av planerad sträckning och lite skonsammare på
slutet.
Vuokatti var ett ganska trist ställe för publiken. Vi måste satsa på att publiken har en rolig
vistelse i Strömstad och Tanum förutom högklassig orientering.

12 (12)

