Nokian Tyres World Orienteering Championships 2020 er verdensmesterskaberne i by-orientering indenfor
tre discipliner – sprint, knock-out og stafet - der foregår i byerne Vejle, Fredericia og Kolding fra 6.-11. juli 2020.
Mesterskaberne er støttet af Sport Event Denmark, Trekantomraadet, Vejle kommune, Fredericia Kommune
og Kolding Kommune og arrangeres af de fem lokale orienteringsklubber OK SNAB, OK GORM, OK FROS, OK
Melfar og Kolding OK i samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund.
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Vi er kommet godt fra start
Det sidste halve år har vi i stævneledelsen arbejdet på de indre processer i organisationen, på
at nedbryde opgaverne, finde funktionsledere/banelæggere mv. og detaljere budgettet. Nogle
opgaver er allerede i fuld gang såsom korttegningen, andre mere specifikke opgaver begynder at tage form, og som I kan se af dette nyhedsbrev, er det markedsføring af løbet og vores
første træningstilbud – Euromeeting - der fylder.

Promoveringstøj
Vi er klar med løbetrøje, singlet, buff og jakke i WOC2020 design som reklame for vores
VM-stævne.
Vi håber, rigtig mange af jer vil købe og bruge tøjet til løb i Danmark og udlandet, og dermed
gøre opmærksom på WOC2020 og især publikumsløbene - WOC Tour.
Løbetrøje, singlet og buff koster 150,- kr./sæt
Jakken koster 200,- kr.
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Tøjet kommer midt i juni, og der er bestilt en serie af størrelser. Tøjet distribueres via
klubberne og betales ved modtagelse.

WOC Tour

Markedsføring

Et VM kan ikke arrangeres uden publikumsløbere. De er en meget vigtig indtægtskilde
for hele WOC2020-stævnet, og en masse
o-løbsgæster medvirker netop til den festlige stemning, vi ønsker på VM-arenaerne.

Vi har lavet 10 beachflag og arbejder på flyers, som gerne
skal ud til alle vores løb både lokalt og nationalt samt med
til så mange udenlandske sommerløb som muligt. Meld
gerne ind til helle.schou@woc2020.dk, hvis du kan tage en
stak flyers og evt. et beachflag med til ferieløb.
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Vi arrangerer 3 skovløb og 3 bysprint, så
vores gæster kan nå både at løbe selv og at
være publikum til WOC-løbene.
Vi har valgt også at arrangere en WOC
Camp på Jelling Musikfestivals plads i
Jelling, hvor der indenfor samme område
både kan camperes, overnattes på hårdt
underlag eller i campinghytter. Det gør vi
primært, fordi vi tror, mange vil finde det
attraktivt at kunne samles omkring overnatningen, og fordi det giver deltagerne
mulighed for en billigere sommerferie i
Danmark. Samtidig er vi også ude og finde
gode attraktive priser på hotelophold.

Organisering
Vi skal i gang med nye opgaver, og vi har rigtig
mange små opgaver på vejen frem til WOC2020.
Har du lyst at bidrage med noget af nedenstående, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Kontakt: helle.
schou@woc2020.dk
•	Opsætning af kort med logoer etc. til kommende landsholdstræninger og til WOC2020.
•	Tegning af skitser over arenaer mv. bl.a. til bulletiner.
•	Organisering af markedsføring ved alle sommerløbene.
•	Sideevents – Vi skal have fundet ud af, hvad det
er for os. Det kan være, hvordan vi engagerer
medfølgende deltagere, der ikke løber o-løb,
hvordan vi viser vores gæster vores fantastiske område på en organiseret måde osv. På
løbsdagene foregår der faktisk flere historiske
begivenheder, såsom 6. Juli Dagene i Fredericia
og Genforeningsdagen 10. juli syd for Kolding.
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Euromeeting 21.-23. september 2018
WOC2020 afholder Euromeeting 21.-23. september. Det er 1. træningstilbud, der udbydes til alle landsholdene, og samtidig er det en øvelse for os som arrangører. Vi har tilsagn fra flere af de vigtigste nationer.
Løbene afholdes med finaler i Kolding, Assens og Christiansfeld. Kolding OK og Faaborg OK arrangerer
publikumsløb i forbindelse med Euromeeting. Bulletin 1 er lagt på WOC2020-hjemmesiden.
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Reserver gerne dagene, og meld ind til helle.schou@woc2020.dk hvis du kan hjælpe. Vi håber , at så mange
som muligt vil bakke op om stævnet, ved enten at hjælpe eller deltage i publikumsløbene.

WOC2020.dk og Facebook-side er i gang
Vores hjemmeside er klar. Det er begrænset, hvad der kan findes på siden, men siden vil udvikle sig i takt
med, at informationerne omkring VM bliver offentlige. I første omgang er det primært information til
landsholdene omkring forbudte områder (Embargoed areas), gamle kort og Euromeeting der er lagt op.
Information om WOC Tour og turisme-delen udbygges løbende.
Del gerne vores Facebook-side, så den kommer så langt omkring som muligt.

WOC2020 arrangørgruppe på Facebook
Vi har etableret en Facebookgruppe for arrangørklubberne, alene for at kunne komme nemt og bredt ud
til alle medlemmer med information og/eller forespørgsler. Du skal selv anmode om medlemskab. Kun
medlemmer af arrangørklubberne kan få adgang.
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