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Workshop ”Driftstörning/datahaveri 
vid orienteringstävling” (steg-3) 
Under helgen den 13-14 februari arrangerar Örebro Läns Orienteringsförbund 
en fördjupningsutbildning för tävlingsadministratörer med temat ” 

Driftstörning/datahaveri vid orienteringstävling”. Vi kommer att tillsammans i 
grupp att diskutera, analysera, riskvärdera och praktiskt försöka hantera olika 
typer ”katastrofscenarier” som kan uppstå inom ett orienteringsarrangemang. 
 
Utbildningen kommer att genomföras i IT-konsultföretaget Nethouse lokaler i centrala 
Örebro där det kommer att finnas tillgång till all typ av teknik som kan förekomma på ett 
arrangemang. Det kommer att ges möjlighet att själv laborera med olika typer av 
nätverksutrustningar, datorer, UPS:er mm. som kan användas för att förebygga vanliga 
störningar som kan uppstå i den tekniska infrastrukturen. Utbildningen sker i gruppform 
s.k. Workshop där alla deltagare förväntas att bidra aktivt med erfarenheter och 
kunskap. 
 
Gruppledare/mentorer under kursen är Erik och Oskar Berg samt undertecknad och 
kursen är en fördjupningskurs utifrån SOFT nya nivåindelade kursstruktur. 
 

 
 
”Workshopen” kommer att utgå från området ”tävlingsadministration/tidtagning” och 
det som vi inom detta område uppfattar som katastrofala. Benämningen ”katastrof” 
används ofta och en allvarlig driftstörning inom tävlingsadministrationen eller 
tidtagningen upplevs säkert som en ”katastrof” för de inblandade men den 
beskrivningen bör istället användas på händelser som riskerar liv och hälsa. 
 
Vi kommer att arbeta utifrån både verkliga och påhittade scenarier som vi identifierar 
som sannolika, dvs. att de uppstår frekvent. Även händelser som inte inträffar ofta men 
där konsekvensen för tävlingens genomförande är stor måste också kunna hanteras och 
det skall vi alltså prova under denna workshop 
 
Målgruppen är alla som har ett ansvar för området Teknik/Tävlingsadministration/ 
Tidtagning vid ett arrangemang samt övriga personer, t.ex. IT-coacher. 
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Plats och tid: 

Datum: 2016-02-13 tom. 2016-02-14 

Plats: Nethouse lokaler, Drottninggatan 2, Örebro (kartlänk) 

Tid: Lördag 11:00 – Söndag 15:00. 

Boende: Elite Stora Hotellet som ligger mitt emot utbildningslokalen har 
förmånliga helgpriser. Boende bokas individuellt HÄR 

Mat: Lunch och middag lördag, Frukost söndag (boende) och Lunch söndag 

 

Kurslokaler 

  
 

Anmälan och kurskostnad: 
Kostnaden för kursen är 1475 kr per person exkl. boende och anmälan kan göras via 
e-post enligt information på nästa sida. Andra alternativ för boende finns naturligtvis 
och allt boende bokas på egen hand. 
 
Tänk på att utbildningen kan subventioneras via respektive länsförbund och SISU. 
Utbildningen är öppen för alla deltagare oavsett länstillhörighet  
 
Välkommen med din anmälan via senast den 2015-02-07 och var med och medverka till 
Svenska Orienteringsförbundets devis ”Världens bästa arrangemang” 
 

Anmälan 
Anmälan till kursen kan göras via e-post eller telefon till undertecknad på: 

Mobil: 070-268 80 80 
E-post: bjorn.alpberg@nethouse.se 

 
 

Med vänlig hälsning 

 

Björn Alpberg 
Tävlingsansvarig 
Örebro Läns Orienteringsförbund 
  

http://kartor.eniro.se/m/ovFIT
https://www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/
mailto:bjorn.alpberg@nethouse.se
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Tidprogram 
Följande tidsprogram är preliminärt men det är ett omfattande område som kräver att vi 
även har ett kvällspass på lördag kväll (innan Pub) 
 

Lördag  Söndag 

11:00 Pass 1, Inledning 07:30 Frukost (- 09:30) 

12:00 Lunch 09:00 Pass 5 

13:00 Pass 2 12:00 Lunch 

14:45 Fika 12:45 Pass 6 

15:00 Pass 3 14:00 Fika, summering 

17:00 Egen tid 15:00 Avslut dag 2 

17:30 Middag  

19:00 Pass 4  

21:00 Avslut dag 1  
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