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VM i sprintorientering 
26.- 30. juni 2022

Tag del i den store fest - Bliv medlem af ”Klub 2022”

26. - 30. juni 2022 arrangeres verdensmesterskaberne i sprintorientering 
(World Orienteering Championships 2022 - WOC2022) for første gang i Tre-
kantområdet i byerne Kolding, Fredericia og Vejle.

Løbene arrangeres af Trekantområdets fem orienteringsklubber: OK Gorm, 
Jelling, OK Snab, Vejle, Kolding OK, OK FROS, Fredericia og OK Melfar, Mid-
delfart.

Næst efter Tour de France bliver det en af de største idrætsbegivenheder i 
Trekantområdet i 2022. Vi forventer ca. 700 VM-deltagere (løbere, trænere 
og hjælpere) fra ca. 50 forskellige nationer, og vi håber, at mindst 1500 pub-
likumsdeltagere vil deltage i de 6 publikumsløb, vi arrangerer for danske og 
udenlandske deltagere. De fleste vil skulle indkvarteres i Trekantområdet.

Danmark er den mest vindende nation i sprint, dels ved den 4-dobbelte ver-
densmester Maja Alm og et stafethold, der har taget medalje ved fem af de 
seneste seks VM’er, senest med et VM-sølv ved stafetten i Riga 2018.

Maja Alm kan grundet lykkelige omstændigheder ikke på hjemmebane 
i Danmark tage sin 7. VM-medalje i sprint i streg, men hun vil være til 
stede og heppe på sine landsholdskammerater.

Vi skal som arrangører skabe den store fest omkring finalerne og håber flest 
mulige vil bakke op om det, både ved at byde alle løbere og publikummer 
velkommen til Trekantområdets byer og ved at støtte stævnet ved at blive 
”Klub 2022” medlem.

Konkurrencerne vil få stor medieopmærksomhed, og der vil være direkte 
TV-transmission fra alle tre finaler. Alle tre finaler sendes på TV2 Sport.

”Klub 2022”
VM 2022 er en kæmpeopgave, der løses af de lokale klubbers medlemmer 
på frivillig basis, derfor har vi brug for al den støtte det lokale erhvervsliv, 
grupper og enkeltpersoner kan give os. 

Du støtter VM 2022 ved at tegne et medlemskab af ”Klub 2022” for 2200,- kr. 
Af dette beløb tilfalder 500,- kr. den lokale ungdomsafdeling i den klub, der 
har solgt dig medlemskabet.

Som medlem i ”Klub 2022” får du adgang til følgende:

VM 2022 hjemmesiden
Du får plads på den officielle WOC Tour hjemmeside 
https://tour.woc2022.dk/da/woc-tour-dk/ med navn/logo, og du kan få ind-
sat link direkte fra navn/logo til din virksomheds hjemmeside.

Information
Du får løbende nyhedsbreve om 
VM-arrangementet.

Egen markedsføring
Du får ret til at kalde dig ”Klub 2022”-medlem.
Du får ret til at anvende VM 2022-logoet i 
forbindelse med din egen markedsføring.

Vær med til at markedsføre VM 2022
Som medlem får du en VM-mærkat til at skilte med, fx i bagruden på bilen, 
så du på den måde er med til at synliggøre VM 2022.

Arena-adgang til finalerne
Du vil i forbindelse med finalerne få adgang til tribune ved opløbet og ad-
gang til særskilt område med mulighed for forfriskning.

VM kunsttryk
De første 100 medlemmer af ”Klub 2022” vil få et nummereret og signeret 
VM kunsttryk udført af kunstneren Kristian Forum Jørgensen.

2200
kr.


