En typisk cykelparkering under O-Ringen Höga Kusten 2018.
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O-Ringen satsar på miljöanpassade
transporter
När O-Ringen väljer arrangörsort i framtiden är klimatsmarta transporter en
viktig förutsättning. Under pågående O-Ringen i Höga Kusten satsar vi på att
deltagarna ska ta sig med buss eller cykel till tävlingen. Sortering av avfall
och särskilda skräpplockare är andra åtgärder som det miljömärkta eventet
genomför.
– Det är så kul att O-Ringen tar miljöfrågorna på allvar och verkligen
genomför åtgärder som gör tävlingen mer miljöanpassad som helhet, säger
Malin Larsson Salo, ansvarig för Miljömärkt Event på Håll Sverige Rent.
O-Ringen vill lyfta fram cykel som ett transportalternativ att ta sig till

tävlingen från närmaste stad eller boende. Det finns i princip ingen
bilparkering på arenorna under O-Ringen Höga Kusten, men gratis
busstransport dit och tillbaka från camping och centralort ingår i
anmälningsavgiften.
Förutom transporterna har O-Ringen arbetat mycket med avfallsfrågan och
med inköp av material och produkter. Vi uppmanar alla deltagare att inte
skräpa ner och under veckan påminner en speaker om detta och berättar var
man kan göra av sitt skräp.
– Det finns så mycket att göra för att miljöanpassa eventet, och det är både
roligt och meningsfullt att arbeta med detta, säger Sofia Gyllenswärd,
Logistikchef på O-Ringen AB.
För ytterligare information, kontakta:
Sofia Gyllenswärd, Logistikchef (inklusive Miljö) O-Ringen AB, Mobil: +46
(0)79-334 02 78Malin Larsson Salo, ansvarig Miljömärkt Event på Håll
Sverige Rent, Mobil: +46 (0)73-230 47 95

O-Ringen är världens största orienteringsäventyr med deltagare från hela
världen. Det genomförs alltid vecka 30 med varje år på en ny plats i Sverige.
2018 går arrangemanget i Örnsköldsvik och Höga Kusten, den 21-27 juli. ORingen är en mötesplats och en folkfest för i snitt ca 18.000 orienterare som
tillsammans under tävlingsveckan gör runt 80.000 starter. Deltagarna
kommer från hela världen och ett 40-tal nationer brukar vara representerade.
Från världseliten till motionär deltar i de över 100 klasser, från de yngsta i
10-årsklasserna till de verkliga veteranerna 95 år och äldre.
Vill du som journalist eller fotograf bevaka O-Ringen söker du ackreditering
här.
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