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         NYHEDSBREV#9  
 

Juni 2022 
For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede 
 
 

           WOC2022 om mindre end 4 uger….. 
I dette næstsidste nyhedsbrev kan du bl.a. få en status for HR-området, få indblik i 
Touren, og i dine egne muligheder for at løbe. Det gode værtskab er ligeledes et tema. 
Hertil kommer tilbud om overnatning for frivillige hjælpere, og mulighed for at deltage i 
et ungdomsfællesskab for 11-14 årige.  
 Endelig kan du se hvornår og hvordan du får udleveret dit stævnetøj. 
I næste nummer, som bliver det sidste – vil der være information om praktiske forhold, 
herunder forplejning. Rigtig god læselyst. 
 

HR 
Vi er med udgangen af maj måned godt 560 frivillige hjælpere til WOC2022. 
Fordelingen af hjælpere på opgaver er i fuld gang – rigtig mange af jer er informeret om 
jeres opgave(r) heri – og rigtig mange vil høre noget inden for de næste 14 dage. Men da 
flere ting fortsat er uvisse, kommer den endelige plan formentlig ikke på plads førend 
helt op til WOC. Vi forventer også, at der kan opstå uforudsete ting under WOC, der gør, 
at vi kan blive nødt til at flytte rundt på hjælpere. 
Vi er ikke i mål endnu med rekrutteringen, der mangler særligt hjælpere til vagtområdet.  
Vær opmærksom på at finalerne først løbes sen eftermiddag og aften, så har du 
mulighed for at hjælpe hermed efter arbejde eller efter anden udført opgave på WOC 
eller Touren, kontakt da Grethe Buch  grethebuch@woc2022.dk   
 

 
 

 

           
 
WOC Tour 
Forberedelserne til publikumsløbet er langt fremme. Vi har for lang tid siden fastlagt de 
overordnede rammer for løbet – og en hel del adskiller sig fra, hvordan vi normalt 
arrangerer løb. Det er således en anderledes udfordring at skulle afvikle løb seks dage i 
træk, og blandingen mellem skov- og sprintløb har også givet behov for at lave et helt 
særligt konkurrenceformat med to selvstændige tre-dages konkurrencer. Endelig har det 

 

 

25 dage 
– så går 
det løs 
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været helt afgørende for tilrettelæggelsen af WOC Tour, at løbene er indpasset optimalt 
i forhold til afviklingen af VM-konkurrencerne, så alle tour-deltagere også kan tage aktivt 
del i VM som entusiastisk publikum. 
 
Vores filosofi er, at vi ønsker at afvikle et sommerløb i høj kvalitet, så deltagerne tydeligt 
ser og oplever, at Tour hænger sammen med VM. Samtidig ønsker vi, at vi overfor 
deltagerne meget tydeligt signalerer fleksibilitet og venlighed, så deltagerne får den 
bedst mulige oplevelse. Vores største udfordring har været, at det har været meget 
svært at spå om, hvor mange starter vi kommer til at afvikle i løbet af de seks dage. Det 
har klart været en udfordring, at stævnet nu afvikles så tidligt på sommeren, så mange 
endnu ikke har fået sommerferie. På den anden side har vi håbet på, at det første rene 
sprint-VM ville kunne trække mange til. I skrivende stund er vi meget tæt på deadline 
for forhåndstilmeldinger, og vi må derfor konstatere, at vi ikke får så mange 
publikumsløbere, som vi igennem de sidste mange år har drømt om.  
Det bliver et meget internationalt stævne med deltagere fra foreløbigt 25 lande – og 
vores udenlandske løbere er antalsmæssigt flere end de danske tilmeldte. Fordelingen 
på køn er også forholdsmæssig jævn, så dem, vi især kunne have ønsket os flere 
tilmeldinger fra, er de unge og de mere urutinerede løbere. 
Vi har fra starten forudsat, at forholdsvis mange – 20% af alle deltagere – vil tilmelde sig 
på de åbne baner direkte i løbet af stævnet. Her håber vi naturligvis stadig på, at der 
bliver meget aktivitet ved stævnekontoret undervejs. 
 
Og hvordan skal deltagerne så kunne se den gode kvalitet af stævnet? Nogle stikord kan 
være: 
• Alle kort er tegnet af korttegneren, der har lavet VM-kortene, og de er grundigt 

revideret helt op til sidste øjeblik 
• Banelæggerne har lavet baner af høj kvalitet 
• Stævnepladser mv. er ”klædt” i VM-setup med start- og målportaler osv. 
• Der er afvekslende børnebaner i høj kvalitet igennem hele stævnet 
• Vi har opmærksomhed på bæredygtighed via fx anvendelse af genbrugsbægre 

og udbredt brug af hjemmesiden 
• Og ikke mindst deltagernes møde med de mange venlige og hjælpsomme 

officials 

 

 
 

Dine muligheder for at løbe Tour: 
Medlemmer af arrangørklubber (over 14 år): 

Køb en åben bane til reduceret pris (voksne 100 kr., -20 år 70 kr.) 
Aftal det forinden med din funktionsleder, så vi er sikre på, at du har tid til det 

Øvrige hjælpere kan efter 1.6. købe en åben bane på normal vis (og til normal pris).  
 

 



 

 

Det gode værtskab 
Vi ser det som afgørende for afviklingen af hele 
vores stævne, at både vores løbere og 
offentligheden efterfølgende står tilbage med 
et positivt indtryk af arrangementet. I forhold til 
løberne er det selvfølgelig meget vigtigt, at vi 
formår at lave fantastiske løb, som afvikles i 
tråd med de mange planer, vi har lagt. Men det 
er også meget vigtigt, at løberne får en 
oplevelse af, at vi som arrangører gør alt, hvad 
vi kan, for at give dem en god oplevelse. Det 

betyder, at vi ønsker, at løberne oplever, at vi er venlige og hjælpsomme, og at vi også 
er klar til at lave fleksible løsninger undervejs, så længe det ikke kompromitterer den 
sportsligt korrekte afvikling af VM-løbene. 
 
Forudsætningerne for, at vi i fællesskab lykkes med det, er flere. Vi skal selvfølgelig alle 
møde op med en positiv tilgang til, at det bliver en ganske særlig uge, som vi bagefter 
ønsker at huske tilbage på med glæde og måske også med stolthed i forhold til, hvad vi i 
fællesskab kan udrette. Lidt mere praktisk betyder det, at alle hjælpere skal føle sig godt 
klædt på til at kunne varetage de opgaver, man skal løse. Her forsøger funktionslederne 
at give grundige instruktioner forud for løbene, men hvis du er i tvivl om noget, så er det 
meget vigtigt, at du endelig spørger. Og her er der ikke noget, der hedder ”dumme 
spørgsmål”! 
 
Det er jo noget ganske særligt at holde sprintløb midt i byer, hvor vi som udgangspunkt 
vil kunne opleves at være til gene for beboere, handlende m.fl. Selvfølgelig har vi sikret 
os alle nødvendige tilladelser, men der bliver også brug for, at vi alle, gennem en positiv 
samtale med befolkningen, forklarer, hvad det er, vi laver, og appellerer til, at de denne 
ene dag vil hjælpe med til at sikre den gode afvikling. Det kunne også være, at de kunne 
gøres nysgerrige på at følge med i begivenheden! 
 
Endelig er vi meget opmærksomme på, at mange af os vil være i funktion i mange timer 
– mange dage i streg. Det kan risikere at give en træthed, så lad os love hinanden, at vi 
udviser overbærenhed, hvis det skulle blive nødvendigt, og så ellers gør vores bedste for 
at løfte i flok, så både deltagerne og vi selv bagefter vil huske tilbage på WOC2022 som 
”det bedst arrangerede VM nogensinde”! 

 
 

Overnatningsmuligheder for frivillige hjælpere  
Hjælpere, der har brug for overnatning, og som varetager opgaver flere dage i WOC-
ugen, tilbydes følgende: 
 
Gratis overnatning:  
Abrahamsens Gård, Skovgade 27C, 7300 Jelling: Primitiv overnatning på hårdt underlag. 
Gode køkken- og badefaciliteter. 
Interesserede kan tage kontakt til KK Terkelsen: karlkt@post4.tele.dk  
tlf. 2339 3517 
Overnatning til billig pris: 
Kolding Sportel, Ambolten 2, 6000 Kolding 
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Enkeltværelse: 250 kr. pr. døgn inkl. morgenmad 
Dobbeltværelse: 175 kr pr. døgn inkl. morgenmad 
Interesserede kan tage kontakt til Dorthe Rosenvinge: dorthe.rosenvinge@woc2022.dk  
tlf. 6130 0402 
Da der er begrænsede pladser for begge tilbud, vil ”først til mølle” princippet være 
gældende 

 
Eksterne hjælpere, der har ydet en stor indsats i forberedelsesperioden og som er med 
under WOC, tilbydes gratis overnatning på Kolding Sportel, Amholten 2.  
Interesserede kan tage kontakt til Dorthe Rosenvinge dorthe.rosenvinge@woc2022.dk  
tlf. 6130 0402 

 

 
Ungdomsfællesskab WOC202 for 11 til 14-årige 
Har du lyst til at stå i forreste række og heppe på 
løberne under finalerne og skabe en festlig stemning 
sammen med andre unge? Så tilmeld dig 
ungdomsfællesskabet. 
 
Hvem kan deltage: Børn i alderen 11-14 år, hvis 
forældre hjælper til under WOC2022 
 
Hvornår: Tirsdag d. 28. juni og torsdag d. 30. juni 
 
Pris: 0 kr. (deltagelse i WOC-Tour betales separat) 

 
Foreløbigt program og mulige mødesteder: 
 

Tirsdag d. 28. juni Torsdag d. 30. juni 

11:45 Mulighed for tilmeldte at deltage i 
WOC Tour og/eller heppe på de 
andre unge 
Forplejning: Medbring madpakke + 
drikke 
Mødested: Arenaen, Ryes Pl., 7000 
Fredericia 

12:45 Mulighed for tilmeldte at deltage i 
WOC Tour og/eller heppe på de 
andre unge 
Forplejning: Medbring madpakke + 
drikke 
Mødested: Arenaen, Byparken 
Vejle, 7100 Vejle  

13:30 Fælles gåtur til FROS’ klubhus (2,8 
km) 

14:30 Fælles gåtur til SNABs klubhus (2 
km) 

14:30 Fællesaktiviteter: 

• Lær at genkende de danske 
løbere 

• Forbered ”festlig stemning” 

• Leg og hygge 
Forplejning: Hjemmebag, frugt 
eller grønt* 
Mødested: Hannerup Engvej 1C, 
7000 Fredericia 

15:15 Fællesaktiviteter: 

• TørTræning inkl. ”Hvilken vej 
vil du løbe og hvilken vej løb 
elite-løberne” 

• Leg og hygge 
Forplejning: Hjemmebag, frugt 
eller grønt* 
Mødested: Helligkildevej 2, 7100 
Vejle 

16:45 Fælles gåtur til Arenaen fra FROS’ 
klubhus (2,8 km) 

17:00 Fælles gåtur til Arenaen fra SNABs 
klubhus (2 km) 
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17:45 Heppe og skabe festlig stemning 
for semifinalisterne + finalisterne 
Inspicere løberuten 
Forplejning: SANDWICH + VAND 
Sted: Arenaen, Ryes Pl., 7000 
Fredericia 

17:45 Heppe og skabe festlig stemning 
for finalisterne 
Inspicere løberuten 
Forplejning: SANDWICH + VAND 
Sted: Arenaen, Byparken Vejle, 
7100 Vejle 

19:45 Overvære medaljeceremoni 20:15 Overvære medaljeceremoni 

20:00 Farvel og tak for i dag 20:30 Farvel og tak for i dag 

*Efter tilmeldingsfristen forhøres deltagerne, om nogen har mulighed for at    
  medbringe lidt hjemmebag. 
 
Tilmelding: Man kan tilmelde sig dagene samlet eller enkeltvis via dette link 
http://okgorm.dk/GormEvents/home.php  
Tilmeldingsfrist fredag d. 10. juni  

 
Arrangører: Laura Bøgh og Anne Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub 
Spørgsmål: Kontakt Anne på 2393 1920 eller mail annemn2903@gmail.com 

 
 

 

 
Figur 1  Hvad venter de mon på? 

Udlevering af stævnetøj… 

 

Alle frivillige får polo og caps, og arbejder man 3 dage, får man også en jakke. 
 
PLAN FOR UDLEVERING: 
Udlevering til klubmedlemmer og frivillige tilmeldt via klub: 
OK Snab:  ifm. træning d 15/6 (Mølholm Ådal/Stokbro) og 22/6 (Pedersholm). 
OK FROS:  ifm. træning d. 15/6 og 22/6 
OK Melfar:  ifm. træning d. 15/6  
OK Gorm:  ifm. træning d. 14/6 og 21/6 
Kolding OK:  ifm. træning d. 15/6 og 22/6 
 
Udlevering til eksterne hjælpere: 
Man får tøjet udleveret af sin funktionsleder, når man møder til sin opgave 
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Har du sat i                  kalenderen ? 

 
Vigtige datoer: WOC OG WOC Tour 25/6 – 30/6 

 

  

Vi planlægger fælles afslutning for alle 
hjælpere på WOC finaledage (søndag-
tirsdag-torsdag).  
Her får vi lidt at spise samtidig med at 
der vises højdepunkter fra dagens tv-
transmission. 

 
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

