
 

 

WOC2022 
       NYHEDSBREV#4 

 

Marts 2021 

         For arrangører 
 
Det er på tide, at I hører lidt nyt fra os i WOC2022-stævneledelsen. 

Udskydelsen sidste forår af vores VM til uge 26, 2022 betød pause til de mange aktiviteter, der 
netop var på vej ind i de intensive forberedelser. 
I stedet blev vores indsats koncentreret om at flytte aftaler og genforhandle kontrakter.  

 
Der har været rigtig travlt, og mange aftaler er 
heldigvis faldet på plads. Arenaer og andre vigtige 
bookinger er sikret, og alle store bidragydere er 
taget i ed på 2022. 
Senest har vi indsendt ansøgning til 
erhvervsstyrelsens kompensationspulje og 
forventer svar inden for de næste måneder.  

Med godt et år til WOC 2022 og vigtigste ting på 
plads, er vi klar til at komme op i gear igen.  

 

Organisation 

Til 2022-udgaven af WOC har vi heldigvis kunnet beholde langt størstedelen af vores 
funktionsledere og nøglepersoner. Men det er selvfølgelig uundgåeligt, at der sker ændringer, 
når man udskyder et VM to år. 
 
På øverste niveau har Susanne Højholt valgt at trække sig til en lidt mindre tidskrævende rolle 
som Design Manager. 
Vi har derfor omorganiseret på Event Director-niveau hvor Per Eg er trådt til som ansvarlig for 
HR, WOC Tour, sponsorer og VIP. 
Dorthe Rosenvinge er ansvarlig for sekretariatet samt marketing & kommunikation, mens 
Flemming Jørgensen er ansvarlig for det sportslige område samt arena, IT og media. 
 
I managergruppen har vi sagt farvel til Karl Kristian Terkelsen og Anders Dalgaard; vi har i 
stedet sagt velkommen til Carsten Lind (WOC Tour) og Thomas Gabs (IT). 
På funktionslederniveau er Henrik Nygaard Jensen ny i rollen som Guarding ansvarlig, Hanne 
Birke har overtaget ansvaret for Finish, Grethe Buch har påtaget sig opgaven som 
kommunikations-koordinator, Helge Lang Pedersen har påtaget sig koordineringen omkring 
TV, og der er endnu et par nye funktionsledere i pipelinen. 

 



 

 

Publikumsløb WOC Tour 2022 

En vigtig del af vores samlede arrangement er WOC Tour. Her planlægger vi efter at få mindst 
10.000 starter i løbet af de seks konkurrencedage fra lørdag den 25. juni til torsdag den 30. 
juni. 

 
Heldigvis har funktionsleder-
gruppen fra 2020 sagt ja til 
at fortsætte til 2022, så vi er 
på mange måder allerede 
langt med forberedelserne. 
 
Sammen med de mange 
øvrige hjælpere til 
afviklingen af Touren 
håber vi på, vi kan give 
deltagerne en rigtig fin 
ferieoplevelse, som 
integrerer sig ideelt i 
overværelsen af de 
spændende VM-
konkurrencer. 

             Frederikshåb Plantage hvor to af Publikumsløbene afvikles. 

 
 

Program for WOC og WOC Tour 2022 

Programmet for WOC2022 ligner programmet for WOC2020. Alle løb ligger i den første uge af 
skolernes sommerferie, og vi håber på, det kan passe ind i planerne for de fleste. 
 

Dato 
 

WOC WOC Tour 

Torsdag 23.6. 
 

Event Office åbner (eftermiddag)  

Fredag 24.6. 
 

Event Office åbent (hele dagen)  

Lørdag 25.6. Model Event og Teknisk Model 
Event 

E1 – reduceret langdistance 
Frederikshåb Vest 

Søndag 26.6. Åbningsceremoni og  
Sprint Stafet, Kolding 

E2 – mellemdistance 
Hylkedal, Kolding 

Mandag 27.6.  Hviledag E3 – Sprint 
Kolding 

Tirsdag 28.6. Knock-out Sprint kvalifikation og 
Knock-out Sprint finaler, 
Fredericia 

E4 – Sprint 
Fredericia 

Onsdag 29.6. Hviledag E5 – mellemdistance 
Frederikshåb Øst 

Torsdag 30.6. Sprint kvalifikation, Sprint finaler 
og Afslutningsceremoni, Vejle 

E6 – Sprint 
Vejle 

 



 

 

Nyt Event Center 

Løbsområder og stævnepladser bliver de samme 
som oprindelig planlagt, men eventcentret 
rykker fra Vingsted til Kolding, hvor vi skal bo på 
Comwell Hotel. 
Comwell har både optimale rammer og perfekt 
beliggenhed - tæt på centrum og lige udenfor 
det embargoede område. 
Det er et bytte vi er rigtig glade for.  

 
 
 
 

 

WOC 2022 Bulletiner 

I efteråret udgav vi den første bulletin for 
WOC2022. Se link.  
Bulletinen henvender sig først og fremmest til 
landsholdene, men for alle os andre giver den med 
sine mange oplysninger et godt overblik over, hvad 
der venter os i 2022. 
Bulletin 2 udkommer denne sommer - ca. et år før 
VM. 

 

 

Testløb og andre forberedende konkurrencer 

 
Planerne for hvornår vi afvikler 
træningslejre, træningskonkurrencer 
og testløb er næsten på plads. 

Vi lægger ud her i april med en 4-
dages træningslejr, hvis COVID-19 
tillader det. 

I forbindelse med denne træningslejr 
skal vi afvikle en Knock-Out Sprint i 
Grindsted d. 24. april. Løbet vil blive 
brugt af det danske landshold som 
udtagelsesløb til EM. 

 
  

 

https://www.woc2022.dk/wp-content/uploads/2020/10/WOC-2022-Bulletin-1-2020.10.04.pdf


 

 

Lørdag-søndag den 23.-24. oktober øver mange funktioner: 

Den lange pause betyder, at vi som arrangører har behov for at øve os igen. 
Vi har derfor planlagt to løb i sidste weekend af efterårsferien, hvor vi skal øve os. 

Begge løb bliver World Ranking Events, og da 
de bliver afholdt i forbindelse med en officiel 
WOC træningslejr, forventer vi, at der vil 
komme mange deltagere. 

Lørdag afvikler vi en Sprint i Aabenraa i tæt 
samarbejde med OK Syd, der velvilligt har 
tilbudt at hjælpe os, samt at lave et samtidigt 
publikumsløb. 
Søndag holder vi Knock-out Sprint i Billund, og 
OK Gorm står for publikumsløb.  

Disse to WRE-løb giver os mulighed for at 
afprøve vores roller og procedurer og vil 
medføre, at vi kan afvikle vores testløb i maj 
2022 som en egentlig generalprøve på VM. 

 
Testløbene i maj 2022 vil være som vi 
planlagde dem til afholdelse i 2020. 
Det vil sige, at vi arrangerer dem i samarbejde 
med OK Esbjerg, og afholder dem i Ribe og 
Esbjerg. Datoerne er pt under endelig 
afklaring - det bliver efter al sandsynlighed i 
weekenden d. 14-15/5.  

 
 

  
Sæt    i kalenderen         
 

Vigtige datoer: 

23.-24. oktober 2021: Sprint i Aabenraa og 
Knock-out Sprint i Billund, en række VM-
funktioner øver.  

14-15/5 2022 (dato afventer endelig 
afklaring): Testløb for landshold og 
generalprøve for hele VM-organisationen i 
Ribe og Esbjerg. 

Uge 26 2022: WOC 2022. 

Om VM-øve-weekenden 23.-24. oktober: 

Hjælpere, der allerede er på en VM-funktion, 
får information fra deres funktionsleder. 

Derudover får vi behov for en del hjælpere til 
opgaver, der endnu ikke er bemandet. 

Vi håber derfor, rigtig mange vil reservere 
weekenden til denne fælles opvarmning.  

 



 

 
Nye opgaver 

Vi vil gerne finde nogle folk, der har lyst til at hjælpe med disse opgaver: 
 
 
 Førstehjælpsfunktionen  - kan du hjælpe?   

       Et stort publikumsløb kræver en god førstehjælpsfunktion. 

    Da vi heldigvis har mange med relation til vores sport, som har faglige 
    forudsætninger for at kunne løse denne opgave, håber vi, at vi selv vil kunne 
    håndtere funktionen. 

    Jesper Madsen, OK Melfar har sagt ja til at være koordinator for opgaven, så 
    nu håber vi, at de af jer, som har en sundhedsfaglig baggrund eller erfaring 

med førstehjælp, vil melde jer til at indgå i bemandingen. 
Antallet af dage og tidspunkter kan være fleksibelt, så meld dig endelig, hvis du har lyst til at 
bidrage til denne vigtige opgave!  

Vi planlægger også selv at stå for førstehjælpsopgaven i forbindelse med VM-løbene, men her 
er opgaven noget mindre. 

 

 
Informationsskilte Team  - vil du være med? 

Vi søger 3-4 kreative og løsningsorienterede personer, gerne med lokalkendskab til hhv. 
Kolding, Fredericia og Vejle, til at udgøre vores Informationsskilte Team. 
Teamet refererer til Arena og Logistik Manager Claus Grøn Lyngby. 

Opgaverne er i hovedtræk: 

- Klargøring til tryk af skilte, som de enkelte 
funktionsledere har bestilt. 

- Sørge for supplerende informationsskilte, der 
skal guide løbere og publikum, herunder: 
planlægning af behov og placering, klargøring til 
tryk, opsætning og nedtagning, vurdering på 
dagen med evt. supplering / ændring. 

- Teamet deles om af varetage et beredskab på 
alle arenaer mhp. hurtigt at levere supplerende 
skilte ved behov. 

- Finde løsning til og fremstille/købe robuste 
skilteholdere. 

 

 

Har du lyst til en af opgaverne, eller er du interesseret i at høre mere, så kontakt Helle: 
helle.schou@woc2022.dk. 

mailto:helle.schou@woc2022.dk


 

 

Hjælpere 
Vi er meget glade for, at kun et par hjælpere meldte fra, da vi sidste år udskød WOC. 
For der bliver behov for alle, der kan afse tid til at hjælpe i uge 26 næste år, -også selvom en 
del hjælpere ikke nåede at komme på en opgave til 2020. 
 

Hele ugen bliver en orienteringsfest, hvor vi kan vise vores sport frem. 
 
WOC og WOC Tour afvikler tilsammen 11 konkurrencer på 8 arenaer i løbet af 6 dage.  

Vi ønsker at give alle deltagere gode løbsoplevelser, 
og at arenaerne skaber gode rammer for 
fællesskabet omkring løbene. 

Især de tre finalearenaer bliver flotte, og her bliver 
der ekstra mange opgaver med speakning, formidling 
på storskærm, TV-transmission, mange pressefolk 
der skal serviceres, VIP-arrangementer mm. 
-Det bliver en travl og spændende uge. 

 
Hvis du har lyst til en af opgaverne på forrige side, 
eller du har lyst til at hjælpe med andre ting, hører vi 
meget gerne fra dig. 
Send et par ord til helle.schou@woc2022.dk, så hører 
du nærmere. 

Hvis du ikke har trukket dig som WOC2020-hjælper, 
er du stadig registreret. Har du nyt, så giv gerne lyd, 
men ellers spørger vi senere på året, om du regner med at kunne hjælpe og hvor meget du i så 
fald tror, du kan hjælpe. 

 
 

 
Mange hilsner 
 

WOC2022 
stævneledelsen 

 

 

SoMe - Følger du WOC2022 på Facebook? 
 

 

- Bliv medlem af FB-gruppen WOC2022 arrangørgruppe. Skriv i 
anmodningen hvilken klub du tilhører. 

- Følg den danske FB-side ”WOC2022 Denmark” med nyheder, 
interviews og små sjove konkurrencer. 

- Følg den engelske FB-side ”World Orienteering 
Championships”, hvor IOF og kommende VM-arrangører 
lægger nyheder op. 

 

https://www.facebook.com/groups/535486890167081/
https://www.facebook.com/Woc2022/
https://www.facebook.com/wocorienteering

