
 

Till Österåkers Kommun                                                             2021-09-27 

                                            

Nytt datum för att genomföra Natt SM i orientering. 

Nu har arrangörerna OK Österåker och Vaxholms OK fått ett nytt datum från  

Svenska orienteringsförbundet (SOFT) att genomföra årets natt SM i orientering! 

Tanken är nu att vi genomför tävlingen fredagen den 5: november 2021. 

  
Tävlingsområde är liksom tidigare i ”Trastsjöskogen” där samlingsplatsen och 
parkering kommer vara runt på skolgårdarna intill Tråsättra- och 
Margretelundsskolan. Förhoppningsvis kommer vi nyttja delar av skolans lokaler. 
(samtal har inletts med rektorn på Tråsättra) 

Vi går nu ifrån grundtanken med att ha mål inomhus i Åkersberga sporthall där vi 
istället kommer nyttja friidrottsarenans lokaler och område. 

Utifrån kommande nya riktlinjer från FHM vill vi att även kommunen står bakom detta 
arrangemang då nya lättnader genomförts. 

OK Österåker söker även ett arrangemangsbidrag på 17000 kr för detta arrangemang. 
(Vaxholms kommun har bidragit med denna summa till Vaxholm OK) 

För detta kommer Österåkers kommuns logga synas på bl.a. på nummerlappar, 
inbjudan, banners på arenan mm. 

Vidare skulle vi önska att någon representant från kommunen vill vara prisutdelare. 

Bakgrund: 

OK Österåker tillsammans med Waxholms Orienteringsklubb skulle ha arrangerat SM i Nattorientering fredagen den 
17/4 2020. Då Corona satte stopp för de flesta arrangemang detta år beslöt Svenska Orienteringsförbundet att skjuta 
på arrangemanget till våren 2021 Men även då satte Corona stopp för det tänkta datumet 16/4 2021. 

Vi fick då i uppdrag att undersöka om vi kunde genomföra ett ur smittspridningssynpunkt så säker tävling som 
möjligt och tog då fram en plan som kändes smittsäker och väl genomtänkt.  

En plan som vi då presenterade för kommun och orienteringsförbund. 

Utifrån dessa ingångsvärden utgick vi arrangörer från att Natt SM 2021 borde kunna genomföras som planerat med 
mottot: Kom – spring – åk hem 

Orienteringen har i sig själv en spå hur andra evenemang kunde genomföras social distansering då den genomförs i 
skogen med mottot ”Självvald väg i okänd mark” och det är start av deltagare varannan minut. Detta gör att 
orienteraren oftast springer helt ensam i skogen och inte har kontakt med andra deltagare.  
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