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Föreningen Tiomilakavlen - Årsberättelse för 2010 samt
verksamhetsinriktning för 2011
Styrelsen avger härmed följande årsberättelse för det 66:e verksamhetsåret.
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Tony Millbrant 1943-2010
Strax före det gångna årsmötet i mars 2010, nåddes vi av det tragiska budskapet att
en av Föreningen Tiomilakavlen och 10MILA:s största eldsjälar, Skogsluffarnas Tony
Millbrant, lämnat oss för alltid. Ett hårt och plötsligt slag för oss 10MILA-vänner och
Stockholmsorienterare. Tonys roll som kunskapsöverbryggare mellan olika
arrangörer kan inte överskattas. Under många år fanns Tony på plats på TC en-två
veckor före tävlingshelgen och åtskilliga dagar efter det att de sista löparna lämnat
10MILA. Allt för att säkerställa att arrangemanget skulle ges de absolut bästa
förutsättningarna. Tony lämnar ett stort och svårfyllt tomrum efter sig.
Då tidsförhållandena inför årsmötet var snäva, valde styrelsen att inte bemanna
Tonys befattning under verksamhetsåret 2010.
Möten
I och med att styrelsen inför 2010 har valt att pröva metoden att verka genom dels en
Ledningsgrupp, dels en Tävlingsgrupp, har mötesfrekvensen för det gångna varierat
mellan de båda grupperna.
Ledningsgruppen har från årsmöte den 18 mars 2010 till årsmöte 23 mars 2011
genomfört 6 möten varav 4 protokollförda och Tävlingsgruppen, å andra, sidan har
genomfört tre protokollförda möten.
Tävlingsgruppens arbetsformer och struktur överses och justeras kontinuerligt i syfte
att möta både kommande årsarrangörers krav likväl som Föreningen Tiomilakavlens
ambition att styrningen och kontrollen av arrangemanget 10MILA.
Ett öppet informationsmöte för alla 10MILA-intresserade, genomfördes i samband
med 10MILA 2011 i Finspång. Närvaron var hög och, av döma av både närvaro och
framförda frågor och synpunkter, är intresset för 10MILA inte bara stort utan vi kan
här även se en markant ökning jämfört med tidigare år..
Konceptet med att genomföra en fartygsburen 10MILA-konferens har visat sig falla
väl ut varför en ”10MILA-kryssning” även genomfördes 2010, måndag 13 september.
Ett 25 tal 10MILA-kännare, -förståsigpåare och -debattlystna deltagare,
representerande medlemsföreningar, Svenska Orienteringsförbundet, Stockholms
Orienteringsförbund och årsarrangörer, diskuterade bl a former för kvalitetsutveckling, huruvida damerna ska springa längre och under dygnets mörka timmar
mfl intressanta frågeställningar avhandlades.
Särskilt den inbjudne talaren, Anders Gärderuds syn på orienteringen i allmänhet och
10MILA i synnerhet, rönte stor uppmärksamhet och d:o intresse. Anders är i detta
sammanhang en utomordentlig resurs och ambassadör för föreningen.
Föreningens traditionella Höstmöte genomfördes 18 oktober och med representation
från samtliga medlemsföreningar.
Arrangörerna för 10MILA 2014 i Eksjö besöktes i oktober.
SOFT styrelse informerades sitt styrelsemöte 8 oktober rörande föreningens
pågående och kommande verksamhet av Gunnar Persson och Lars Gerhardsson.
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Viktigare beslut och utredningar
10MILA 2012 genomförs i Östergötland, Borensberg/Kvarn och med ett antal klubbar
med Tjällmo-Godegård OK i spetsen och som huvudansvarig arrangörsförening.
10MILA 2013 genomförs i Upplands-Bro och med Livgardets marker som
tävlingsområde. Tävlingscentrum är förlagd till Gällöfsta Kursgård. Tävlingen
genomförs i föreningens egen regi och Rotebro IS OK tillsammans med Turebergs IF
som huvudansvariga arrangörsföreningar.
Inför 2014 har Föreningen Tiomilakavlen och Smålands OF tecknat en
överrenskommelse om att genomföra 10MILA 2014 i Eksjö.
10MILA 2010 i Finspång
För tredje året i rad har 10MILA utlokaliserats till andra arrangörer än föreningens
egna. Efter 10MILA 2008 i Rosersberg och 10MILA 2009 i Skåne vände vi återigen
norrut och bjöds på Arena Grosvad och 10MILA 2010 på i det närmaste perfekta
förhållanden. Arrangörskadern med Arne Andersson från OK Denseln och Finspångs
SOK i spetsen, lyckades förtjänstfullt återknyta kontakten mellan ett synnerligen
väldisponerat TC och en utmanande och utslagsgivande terräng.
Föreningen svarade för ett medarrangörsskap inom områden som IT, kartplank,
tävlingsexpedition mm. En lösning som ger klara fördelar i form av kunskapsöverföring mellan arrangören och föreningen men som samtidigt ställer krav på
dialog, kunskap om respektive parts arrangörskultur osv. Modellen kan med fördel
användas även vid framtida tävlingar men kräver en tidig och noggrann analys av
förutsättningarna för samarbetet osv.
10MILA i Finspång bör lyftas fram av flera orsaker, bl a:
-

en välstrukturerad och kompetent tävlingsorganisation,

-

en tävlingsledning med goda kontakter hos lokalt näringsliv, kommun osv,

-

ett väl disponerat TC med angränsande tuff, svår och utslagsgivande
tävlingsterräng,

-

en kraftfull satsning på att olika kringarrangemang, t ex Partyfaktorn och
Utmanarlag syftande till att få klubbarna att anmäla fler lag,

-

en riktad satsning mot den finska orienteringsvärlden, t ex i form av
kvalitetssäkrade översättningstjänster osv,

-

en genomtänkt och väl genomförd satsning på webbkommunikation och
liknande åtgärder.

Att arrangemanget får mycket beröm ska ses mot bakgrunden att arrangörerna i god
tid skapade förväntningar hos de tävlande, sponsorer, supportrar, ortsbefolkning och
inte minst hos funktionärerna med en väl genomtänkt marknadsföring. I
genomförandet levererades förutsättningar så att dessa förväntningar gick i
uppfyllelse.

Föreningen Tiomilakavlen

4 (8)

2011-03-23

Styrelsen

Sammanfattningsvis svarade arrangörerna för ett utomordentligt väl genomfört
10MILA! Att sedan det ekonomiska utfallet nästan nådde upp till högt satta mål gör
inte arrangörsbedriften sämre.
Arrangörens erfarenheter har sammanställts i en omfångsrik och uttömmande
slutrapport vilken har delgivits föreningens medlemsföreningar. Dragna erfarenheter
kommer även att inarbetas i den kommande (2:a) utgåvan av Anvisningar 10MILA.
10MILA 2010 kommer på årsmötet att slutredovisa tävlingsekonomin. Prelminärt gick
tävlingen med 1,65 miljoner i vinst.
Till tiomilaföreningen är tävlingsrätten på 200 000 kr samt en delbetalning av den
rörliga ersättningen på 165 000 kr utbetalad.
Antal anmälda lag 2010 (2009)
Anmälda

Startande

Fullföljde

Herrar

359 (349)

351 (340)

286 (290)

Damer

361 (333)

350 (321)

320 (298)

Ungdom

302 (271)

292 (259)

264 (221)

83 (73)

75 (67)

73 (62)

Öppna kavlen
Segrare 2010
Herrkavlen

Kalevan Rasti

Finland

Damkavlen

IFK LIdingö

Sverige

Ungdomskavlen

Raumar Orientering

Norge

Öppna kavlen

IF Sturla

Norge

Ekonomi
Föreningen Tiomilakavlens intäkter blev 382 330 kr och kostnaderna 116 977 kr.
Årets vinst har uppgått till 265 353 kr.
Likvida medel i kassa och bank var tillsammans vid årsskiftet 370 235 kr.
Skulder till medlemsföreningarna efter 10MILA 2007 i Eskilstuna har under året
slutreglerats.
Sponsorer
Föreningen har tyvärr avslutat uppdragsavtalet med Sales & Marketing Knut Nord
avseende att på föreningens uppdrag göra affärsöverenskommelser. Knut har under
året anställts av C 2 Vertical Safety, bl a generalagent för Petzl i Sverige, varför han
har varit tvingad att tacka nej till fortsatt uppdrag för föreningens räkning.
Sponsorfrågan är fortfarande en klartbegränsande faktor för föreningen. På den nivå
där 10MILA befinner sig inom svensk idrott, krävs en i det närmaste på heltid
arbetande sponsor- och marknadsansvarig. En kompetens som tyvärr inte växer på
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träd likväl som att vederbörande med automatik kommer att gå i samma riktning och
mot samma mål och aktörer som förbundets motsvarighet. Häri ligger ett
motsatsförhållande som ännu inte är fullt ut dialogiserad med Svenska
Orienteringsförbundet.
Avseende föreningens och Tjugofemmannaföreningens samarbetsavtal med Jober
Evenemang AB avseende sportförsäljning på 10MILA och 25manna har ett tidigare
avtal prolongeras till och med 2012.
10MILA 65 år 2010
I samband med 10MILA 2010 firade Föreningen Tiomilakavlen och 10MILA sitt 65års jubileum. Ett jubileum som uppmärksammades i samband med tävlingshelgen i
Finspång men även i form av en jubileumstävling, 12 maj, i samma marker som sista
sträckan genomfördes vid den första 10MILA-budkavlen 1945. En sträcka som gick
från Löttingekullen i Täby kommun till Enebybergs IP. Det senare arrangemanget
genomfördes i regi av bl a Göran Hyttfors, Sverker Tirén och samverkan med
Luffarligan, Stockholms Skogskarlar och med värdefullt stöd av bl a Stellan
Fehrnström i Enebybergs IF. Jubileumstävlingen genomfördes på originalkartan och
med egen inritning efter att start. Tävlingen lockade ett femtiotal deltagare och
pristagare utsågs, inte bara för genomförda löpprestationer, utan även till löpare med
tidstypisk klädsel.
Under tävlingsdygnet genomfördes ett speciellt jubileumsprogram för särskilt
inbjudna 10MILA-veteraner; tävlingsledare, styrelsemedlemmar, legendariska löpare
och andra honoratiores med rötterna och intresset i 10MILA. Ett trettiotal legendarer
hörsammade inbjudan. Utöver en genomgång av representanter för styrelsen och
arrangörerna bjöds det på middag och ett sedvanligt besök vid en av herrarnas
nattkontroller. För arrangemanget genomförande svarade Eva Stenehall-Lindberg.
10MILA-boken – 10MILA 65 år
Under Göran Hyttfors redaktionella ledning och med benäget bistånd av bl a Sverker
Tirén, har föreningen samlat de gångna 65 årens 10MILA-historik i ett praktfullt
bokverk. Göran & Co har grävt djupt ner i arkiven, eftersökt kartor och avgörande
vägval, intervjuat de som stod för vägvalen och fyllt boken med 65 uppslag, vart och
ett för de genomförda tävlingarna. Utöver detta redovisas omfattande statistisk
dokumentation, foton och 10MILA-anekdoter ur Skogssport, Årsboken Skärmen,
klubbtidningar osv.
Boken har gått att förhandsbeställa under 2010 och med en första leverans i
samband med 10MILA 2011.
10MILA-boken avses att tryckas i ca 1500 exemplar och med ambitionen att
försäljningen ska täcka produktionskostnaderna.
Samarbetet 10MILA och 25manna
Knappt hade vi börjat återhämta oss efter förlusten av Tony Millbrant då beskedet att
en annan av svensk orienterings stora ledarprofiler, Hans Edvall, Järfälla OK, för
alltid hade lämnat oss. Ett extra hårt slag för oss i 10MILA-kretsen detta då Hans och
hans skötebarn 25manna, varit en viktig källa till nytänkande inom sporten i
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allmänhet och inom ramen för samarbetet mellan 10MILA och 25manna i synnerhet.
Ännu en stor förlust för orienteringssporten.
Samarbetet med 25manna har därför under året gått på en lägre växel än vad som
normalt har varit fallet. Under hösten har Olle Blomgren klivit fram och formellt axlat
rollen som kontaktperson från 25mannaföreningens sida. F n (mars 2011) sker ett
samarbete kring den gemensamma materielsatsen, upphandling av
översättningstjänster m m. Det är styrelsen uttalade förhoppning att samarbetet kan
fördjupas under stundande verksamhetsår.
Samarbete 10MILA och SOFT
Samarbetet och dialogen med Svenska Orienteringsförbundet har under
verksamhetsåret tyvärr tappat fart. Detta då Jan Gredeskog, hastigt och lustigt, under
sommaren lämnade jobbet som förbundschef och överlämnade uppdraget till Tom
Hollowell från O-Ringen. Efter detta är dialogen, bortsett för några trevande
diskussioner kring startavgiftsfrågan, i praktiken vilande. Förhoppningsvis kan
dialogen ta ny fart under det kommande året.
På posten som adjungerad ur SOFT i föreningens styrelse ersattes vid årsmötet
Tommy Nilsson av Patrik Karlsson med rötterna i IK Hakarpspojkarna.
Ett möte mellan föreningen och förbundets nye ordförande, Lena Larsson,
genomfördes under hösten.
10MILA 2011 i Riksten - Botkyrka
Med 10MILA 2011 i Riksten – Botkyrka vänder 10MILA åter hem till Stockholm och
till klassiska 10MILA-marker. Med en arena på gamla F 18 i Tullinge skapas mycket
goda möjligheter till en rationell arena och med tillgång till synnerligen utslagsgivande
tävlingsmarker.
Arrangemanget, orkestrerat av Tullinge SK och Skarpnäcks OL, bjuder på ett
traditionellt 10MILA men med några nya grepp. Exempelvis utgår den Öppna kavlen
vilken ersätts med öppna banor i en terräng i direkt anslutning till tävlingsområdet.
Banor som öppnar redan på fredagseftermiddagen och har öppet långt in på
söndagen.
En ny leverantör, CLT; har valts för att svara för arenaproduktionen inkluderande
webbproduktion och storbild på TC osv. Förhoppningen är att kunna erbjuda samma
utbud och service som tidigare år men till en lägre kostnad och ett minskat behov av
kostnads- och arrangörsdrivande infrastruktur.
Arrangörer för 10MILA 2015-2018
För perioden 2015-2018 har styrelsen påbörjat planeringen och har nu att överväga
ett antal intressanta alternativ. I detta nu är ambitionen att ett av de tre åren
genomförs i Stockholmsområdet, av Föreningen Tiomilakavlens medlemsföreningar,
och de övriga ”någonstans i Sverige”. Det är vår förhoppning att kunna presentera
arrangörer för ett eller alla tre åren i samband med 10MILA 2011.
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Konkreta diskussioner har påbörjats med arrangörsaspiranter för 10MILA 2015 och
2016. Härutöver har ytterligare aspiranter anmält intresse, bl a Dalarna, Medelpad,
Skåne och Blekinge.
Det är mycket glädjande att konstatera att det mycket stort intresset från olika
aktörer, enskilda föreningar, arrangörsallianser likväl som distriktsförbund.
Verksamhetsinriktning 2011
Svenska Orienteringsförbundets vision kring Offensiv orientering innebär att svensk
orientering ska
•

erbjuda en idrott där alla kan vara med på sina egna villkor.

•

utveckla vår idrott i en offensiv anda som tar hänsyn till våra egna
förutsättningar och omvärldens förändringar.

•

skapa världens bästa landslag över tid samt att

•

växa genom att attrahera fler.

Vi inom Föreningen Tiomilakavlen bidrar under 2011-2012 till detta genom att:
•

öka det nationella likväl som internationella deltagandet, t ex genom
paketering av logi- och resor, träningsläger, information på flera språk,
samarbete med O-Ringen och 25manna osv,

•

överse och utveckla omfattning och genomförande av nuvarande
tävlingsklasser, i första hand Damkavlen,

•

utveckla disciplinen Nattorientering,

•

fortsätta utvecklingen av metoder och rutiner för kvalitetssäkring, t ex i form av
anvisningar (Anvisningar 10MILA), checklistor och samarbete inom ramen för
SOFT:s system för arrangemangscoacher,

•

utveckla klubbarnas långsiktiga engagemang och arbetsinsatser inom
föreningen i allmänhet och i styrelsen i synnerhet,

•

utvärdera och utveckla styrelsens organisation och arbetsformer, både
strategiskt som operativt,

•

fortsätta fokusering på marknads- och sponsringsfrågor,

•

öka miljömedvetenheten inom 10MILA:s alla områden och funktioner samt

•

utveckla och fördjupa samarbetet med SOFT, StOF och 25manna.

Men även genom att
•

slutföra avtal med arrangörer för 10MILA 2011-2014,

•

påbörja diskussion med arrangörer för 10MILA 2015-2018.
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Avslutning
Under det gångna året har Föreningen Tiomilakavlen tagit ytterligare ett antal viktiga
steg i utvecklingen av 10MILA. Under 2010 har:
•

avtalsmodellen mellan föreningen och respektive arrangör börjat finna sina
former,

•

en första utgåva av Anvisningar 10MILA publicerats på hemsidan,

•

10MILA i Finspång 2010 visat på betydelsen av att återuppta och utveckla
samarbetet med våra finska vänner, t ex genom nyheter på finska på
hemsidan, finsk speaker osv,

•

ett flertal arrangörsaspiranter har anmält intresse för att genomföra 10MILA
under perioden 2015-18. Särskilt glädjande är att även distrikt ”norr om
Dalälven” återfinns bland de intresserade samt inte minst

•

föreningens ekonomi har stabiliserats.

Styrelsen vill därför tacka alla medverkande föreningar och funktionärer för ett
kvalificerat arbete inför och under 2010 års tävling samt under förberedelser inför
10MILA 2011 då Föreningen Tiomilakavlen genom Tullinge SK och Skarpnäcks OL
bjuder in till en tävling i klassisk 10MILA-terräng; Riksten - Botkyrka.
Styrelsen vill även framföra ett varmt tack till övriga medverkande såsom
samarbetspartners, sponsorer, media och övriga företag och organisationer.
Stockholm 23 mars 2011
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