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Der er sket meget siden sidste nyhedsbrev 

Som tiden nærmer sig bliver opgaverne flere og flere. 

Den 1. august blev Dorthe Rosenvinge ansat som 

sekretariatsleder til at holde snor i opgaverne til hverdag 

– særligt på det administrative område. Dorthe overtager 

Susannes opgaver i WOC Office (økonomi, intern 

kommunikation m.m.) mens Susanne fortsætter i 

stævneledelsen med fokus på ’External Relations’ 

(marketing, VIP m.m.).   

Dorthe Rosenvinge er bosat i Vejle og løber til daglig i OK 

Snab. Dorthe kommer fra en stilling som kultur- og 

fritidskonsulent i Hedensted Kommune, så opgaven som 

projektmager er ikke fremmed for hende. Dorthe er 

ansat 37 t/u og har kontorplads to dage om ugen i hhv. 

Kolding og Vejle. Man er altid velkommen til at kontakte 

Dorthe på dorthe.rosenvinge@woc2020.dk  

 

Mange har sat kryds i kalenderen i uge 28 næste år 

Over 250 er allerede involveret i VM eller har givet tilsagn om at hjælpe i løbet af VM-ugen 

fra 4.-12. juli. Mange andre har fortalt, at de gerne vil være med, men endnu ikke har 

afklaret hvornår og hvordan de kan hjælpe. 

Tak for alle disse tilsagn, dem er vi meget glade for. Samtidig håber vi, at endnu flere har tid 

og lyst at være med til at lave VM-fest. For vi skal være rigtig mange: på de to travleste dage 

(torsdag og lørdag) regner vi med, at vi skal være ca. 500 hjælpere.  

Du kan melde dig via det skema, der blev sendt ud på mail i starten af september, eller via 

det skema, du finder her. Du kan også sende en mail til helle.schou@woc2020.dk.  

Udover medlemmer fra de 5 arrangørklubber har vi fået tilsagn fra medlemmers familie og 

kolleger og fra medlemmer af vores naboklubber. Det er super dejligt med sådan en 

opbakning. Via hjemmesiden efterspørger vi nu også hjælpere både internationalt og blandt 

andre danske o-løbere. 

 

Følg med i hvor mange frivillige vi er, 

ved at klikke på frivilligbarometret 

som ligger på klubbernes 

hjemmesider. Her kan du også se, 

hvem du kender 😊 

mailto:dorthe.rosenvinge@woc2020.dk
https://forms.gle/6L3Ma7ZxocxRHFi5A
mailto:helle.schou@woc2020.dk


 

 

WOC2020 fællesskab for ungdomsløberne 

Når du tilmelder dig som WOC-hjælper, kan du samtidig melde dine børn til 

ungdomsgruppen. Du får hænderne fri, og børnene får et meget sjovere WOC i selskab med 

jævnaldrende. 

Der er allerede så mange interesserede ungdomsløbere, at gruppen med sikkerhed bliver til 

noget. De vil komme til at hjælpe med forskellige opgaver, bl.a. skal de være et formidabelt 

heppekor under løbene… 

Har du lyst at være en af de voksne, der er sammen med ungdomsgruppen, så giv Helle 

Schou et praj. 

 

 

 

Sæt i kalenderen i foråret 

Den 29. februar 2020 holder vi et stort 

fællesarrangement i Vingsted for alle WOC-

interesserede – NYE OG GAMLE. 

Efter lørdagsløbet (som vil starte lidt 

tidligere denne dag) på det nytegnede kort 

over Vingsted, er der bad og spisning i 

restauranten - med mulighed for at se 

vores kommende eventcentrum. Derefter 

fortæller vi alt det aktuelle om WOC2020, 

og I kan stille nysgerrige spørgsmål.  

De der allerede er i gang, har mulighed for 

at arbejde videre i grupper. 

Vi har brug for hjælp i Pinsen! 

Den 30. - 31. maj holder vi 

udtagelsesløb for landsholdene. 

Vi har brug for MANGE 

hjælpere, da det er vores sidste 

mulighed for at teste centrale 

funktioner før WOC. 

Reservér dagene  TAK 

 



 

 

 
Tilmeldingen til WOC Tour er åben 

En meget vigtig del af vores event til sommer er publikumsløbene: WOC Touren. Med WOC 

Tour regner vi med at tiltrække omkring 2000 danske og internationale O-løbere, som både 

vil skabe festlig stemning, men også bidrage betragteligt til økonomien       Vi er altså ikke 

kun værter for eliten, men også for rigtig mange O-familier, og vi har en stor og vigtig opgave 

med at sikre, at vores gæster får gode oplevelser – som løbere, som familier og som turister. 

Touren består af 6 enkeltstående løb af høj kvalitet: 3 skov-løb og 3 sprint-løb. Man kan 

tilmelde sig alle seks løb eller en 3-dages konkurrence i hhv. skov eller by. På dagene sælges 

naturligvis åbne baner. Tilmeldingen er åben NU - for danske løbere i O-service og for 

internationale løbere på orienteeringonline.net 

Vores Marketing-gruppe gør en stor indsats for at skabe interesse om publikumsløbene.  

De sidste to sæsoner er der uddelt flyers ved talrige danske og internationale 

orienteringsstævner, og lige nu bringes der annoncer for VM i vores nabolandes 

orienteringsblade. I sommeren 2019 blev der, fra de stævner WOC2020-teltet besøgte, 

sendt i alt 20 O-skærme ud i klubber fordelt over det meste af verden for at gøre 

opmærksom på VM i disse klubbers nærområder. 

Følg med på hjemmesiden, der løbende udbygges, og på vores 

to facebooksider (DA/EN), hvor der kommer løbende 

information og ind imellem en sjov konkurrence. 

Hvis du ikke har set reklamespottet for WOC Touren endnu så 

klik på billedet til højre. 

 

’Kan jeg løbe WOC Tour, når jeg også skal hjælpe ved VM’? 

Det er der nok mange der spørger sig selv om.  Der er i hvert fald mange, der har spurgt os. 

Stævneledelsen vil gerne opfordre til, at medlemmer af de fem arrangørklubber IKKE 

forhåndstilmelder sig løbene, men efter aftale med deres funktionsleder køber en åben bane 

på dagen, hvis det kan indpasses i deres opgave. 

Medlemmer til og med H/D-14, der ikke skal skygges, kan godt forhåndstilmelde sig 

publikumsløbene, da der ikke vil være lige så mange opgaver, de unge er ansvarlige for. 

 

  

https://vimeo.com/374270810


 

 

Arenaer og placeringen af disciplinerne er offentliggjort 

Landsholdenes informationsbibel til et VM er den bulletin, der udsendes umiddelbart før 

eventstart. Her findes al nødvendig og officiel information der vedrører eventet. Der 

udsendes i alt fire bulletiner frem mod et VM - med flere og flere informationer efterhånden 

som detaljer bliver offentliggjort.  

Vores Bulletin 2 var klar, da dette års VM i Norge sluttede. Finalearenaerne er dermed nu 

officielle: tirsdag løbes Sprintstafet i Kolding med arena ved Koldinghus, torsdag Knock-out 

Sprint i Fredericia med finalearena på Ryes Plads, og lørdag løbes Sprint i Vejle med 

finalearena i Byparken. Bulletinen ligger på www.woc2020.dk. 

Vores eventcenter i VM-ugen bliver på Vingstedcentret, hvor mange kan blive indlogeret, og 

der alt i alt bliver basis for et inspirerende orienteringsmiljø for vores gæster. 

Det samlede program for VM-ugen ser således ud: 

 

 

 

Bulletin 3 udsendes i starten af april (tre måneder før eventstart) og Bulletin 4 skal senest 

udkomme på første eventdag. 

 

  

http://www.woc2020.dk/


 

 

WOC2020 JOBBØRSEN 

Denne gang med fokus på kommunikation  

Der skal skrives, fotograferes og filmes rigtig 

meget før og under et VM. Synes du at 

formidling er sjovt, og har du lyst til at 

hjælpe før og/eller under VM, så kig med 

her. Vi kunne godt bruge personer med 

følgende kompetencer: 

 

Webmaster 

Kender du lidt til WordPress, og har du lyst at hjælpe med at lægge materiale på vores 

hjemmeside og være med til at styre udbygningen af den i takt med, at der kommer flere 

informationer?  

Journalist og/eller fotograf 

Kan du spotte den gode historie, og vil du hjælpe med at skrive nyheder (primært til SoMe) 

og pressemeddelelser, både på engelsk og på dansk, eller lave små videoer med interviews 

eller andet? 

Grafiker 

Kan du arbejde i Adobe InDesign, så kunne vi godt bruge din hjælp til at sætte forskelligt 

materiale professionelt op. Det vil lette arbejdsgangene og spare penge, hvis vi kan lave 

mindre ting ’in house’. 

 

Passer en af ovenstående stillinger på dig, så kontakt helle.schou@woc2020.dk Vi glæder os 

til at have dig med på holdet! 

 

SoMe - Følger du WOC2020 på Facebook? 

 

 

- Bliv medlem af FB gruppen WOC2020 arrangørgruppe. 

Skriv i anmodningen hvilken klub du tilhører. 

- Følg den danske FB side WOC2020 Denmark med 

nyheder, interviews og små sjove konkurrencer. 

- Følg den engelske FB side World Orienteering 

Championships som opdateres af IOF og primært har 

fokus på eliten. 

 

 

mailto:helle.schou@woc2020.dk
https://www.facebook.com/groups/535486890167081/
https://www.facebook.com/Woc2020/
https://www.facebook.com/WorldOrienteeringChampionships/

