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For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede
Om et år går det løs: VM i orienteringsløb i Trekantområdet
Lørdag den 25. juni starter Publikumsløbene, WOC Tour. Vi afvikler et løb hver dag til og med torsdag
den 30.6. I alt 3 skovløb og 3 sprintløb med planlagt til sammen 10.000 starter.
Søndag den 26. juni starter VM-konkurrencerne, WOC, med åbningsceremoni og Sprint Stafet i
Kolding.
Tirsdag den 28.6. gælder det Knock-out Sprint i
Fredericia med både kvalifikationsløb og de
intense finaler.
Torsdag den 30.6. slutter VM med Sprint i Vejle
med kvalifikationsløb og finaler foruden
afslutningsceremoni.
Tirsdag og torsdag er Publikumsløbet også Sprint,
så de to dage afvikler vi hele tre sprintløb.
Vi arrangerer desuden mindre løb for lokale interesserede i forbindelse med VM-ugen.
Arrangementer der er med til at synliggøre og forhåbentlig skabe interesse for vores sport.

Det bliver en stor orienteringsfest
Vi arbejder på at være så velforberedte, at VM-ugen bliver nogle gode og festlige dage centreret om
o-løb og fællesskab.
VM i orienteringsløb bliver kun afholdt i Trekantområdet denne ene gang, så grib chancen for at
være med. Vi skal være rigtig mange for at løse de mange opgaver - også nye medlemmer, familie og
venner - alle kan hjælpe med - fra ca. 15 år.
Hvis du kan hjælpe og endnu ikke har meldt dig, kan du give din klubformand besked.
Du kan også sende et par ord til Helle, der står for HR-området, på helle.schou@woc2022.dk.
Vi er klar over, at mange først næste forår ved, hvor meget de kan holde fri i VM-ugen. Selvom der er
den usikkerhed, er det værdifuldt for os at vide, hvis du har lyst til at hjælpe.

Hvad kan man hjælpe med til VM?
En af de opgaver, der kræver mange hjælpere - gerne både håndværkere og håndlangere - er
etablering af arenaer med telte, strøm, netværk, opløb og målområde, og på VM-arenaerne desuden
speakerplatform, storskærm mm.
En anden vigtig opgave, der kræver mange
hjælpere, er bevogtning under VM-løbene
mhp. sikkerhed for både løbere og borgere
og en fair afvikling af konkurrencerne, hvor vi
f.eks. skal sikre at ingen poster fjernes.
Andre væsentlige opgaver er transport af
materiel, informations-skiltning, servicering
af pressen og af VIP, catering-området med
hjælperforplejning og madsalg, parkering,
førstehjælp, stævnekontor, IT-området,
formidling på VM-arenaerne og samarbejde
med TV.
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Træningslejre, træningskonkurrencer og testløb
Landsholdene skal tilbydes træning i områder, der ligner VM-terrænerne.
Førstkommende træningslejr er 18.-22. oktober.
Den 23.-24. oktober afsluttes lejren med to træningskonkurrencer hver med både kvalifikation og
finale, hvor vi, som nævnt i sidste nyhedsbrev, øver både de enkelte VM-funktioner og samspillet
mellem dem.
Lørdag med Sprint i Aabenraa i tæt samarbejde med OK Syd, søndag med Knock-out Sprint i Billund.
Begge dage er der også publikumsløb, der arrangeres af hhv. OK Syd og OK Gorm.
Der er desuden planlagt 3 træningslejre næste forår i hhv. april, maj og juni.
I forbindelse med træningslejren i maj ’22 afholder vi testløb for landsholdene den 14.-15. maj i Ribe
og Esbjerg i tæt samarbejde med OK Esbjerg. Disse løb bliver vores generalprøve på VM.

Kan du hjælpe den 23.-24. oktober, hvor vi øver os til VM?
Alle kan bidrage, også de der måske ikke forventer at kunne være med i VM-ugen; og de der er på en
funktion, der ikke skal øve. Tilmeld dig som hjælper til Helle på helle.schou@woc2022.dk og fortæl
gerne, hvor stor en del af weekenden, du har mulighed for at hjælpe.
- Hvis du er på en VM-funktion og har en aftale med din funktionsleder om, at I øver denne weekend,
skal du ikke skrive til Helle.
Vagtopgaver både i Aabenraa og Billund er blandt de vigtige opgaver ved disse løb, da begge løb er
Word Ranking Events (WRE-løb). Samtidig er det en perfekt mulighed for, at de ansvarlige for
vagtopgaverne ved VM får øvet koordinationen og kommunikationen med en større gruppe vagter.
Begge dage skal vi bruge vagter f.eks. ved posterne både om formiddagen og om eftermiddagen. Vi
vil gerne, hvis nogen kan være med både formiddag og eftermiddag, men du kan også sagtens nøjes
med en af delene.
Vi får også brug for hjælpere til at etablere arenaer og til forskellige andre stævneopgaver.
Der kommer flere informationer efter sommerferien. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen og giv
gerne Helle et praj, hvis du kan hjælpe.

Hvad er Knock-out Sprint?
Det er en ret ny og intens sprint-disciplin, hvor der
afvikles både kvartfinaler, semifinaler og finale.
I alle disse finaler starter 6 løbere samtidig og
konkurrerer om at komme først over målstregen.
Banelæggeren kan søge at sprede løberne vha.
vejvalgsmuligheder; ved at banerne har sløjfer,
som løberne skal igennem i forskellig rækkefølge;
eller ved at løberne lige inden start skal vælge
mellem 3 forskellige baner.

Stævnetøj og hjælpergoder
Alle, der hjælper i VM-ugen, får en pink poloshirt, som skal være med til at gøre os genkendelige. De,
der hjælper 3 dage eller mere, får desuden en tynd sort jakke. Tøjet blev købt i starten af 2020.
Heldigvis fik vi ikke tryk på det inden udskydelsen til 2022.
Som hjælper får du også forplejning, og ikke mindst får du oplevelsen ved at være med til at afvikle
så stor en orienteringsbegivenhed.
Vi runder det hele af med en hjælperfest, og naturligvis bliver de nytegnede sprintkort klubbernes
efter VM.

Promoveringstøjet fra 2020 og ny løbetrøje
For tre år siden begyndte vi at sælge vores flotte WOC2020promoveringstøj til medlemmer af de 5 arrangørklubber (Fros, Gorm, KOK,
Melfar og Snab).
Selvom datoerne på tøjet ikke længere passer, synes vi ikke, det er
bæredygtigt at erstatte alt WOC2020 tøjet med nyt blot for at have rigtig
dato og år på vores tøj.
Vi vil derfor opfordre jer til fortsat at bruge WOC2020-tøjet og dermed
være med til at skabe opmærksomhed omkring VM.
Vi får dog lavet en orange WOC2022-løbetrøje.
I løbet af sommeren bliver der åbnet for bestilling med sidste frist 25.8.
Prisen er blot 75 kr, der betales ved bestilling. Udlevering forventes midt i
oktober. Der kommer nærmere information om, hvordan man bestiller.
Trøjen kan kun købes i denne bestillingsperiode.

Workshops for funktionsledere m.fl.
Torsdag den 9.9. holder vi en planlægningsworkshop for vores funktionsledere, by-ansvarlige m.fl.
Aftenen starter med en generel status på WOC2022 og fortsætter med fokus på planlægning af WREløbene den 23.-24. oktober og koordinering af de opgaver, vi skal øve den weekend.
Onsdag den 3.11. holder vi workshop for alle VM-funktionsledere, hvor vi for alvor genstarter
arbejdet frem mod WOC2022.

Velkommen til 2 nye funktionsledere
Det er med glæde, vi kan fortælle, at Nicolaj Nielsen, Horsens OK har sagt ja til at stå for Arena
production og at Thomas Kokholm, også Horsens OK har sagt ja til Media services.

WOC 2022 Bulletiner
Bulletin 2 ligger snart på vores
VM-hjemmeside.
Den indeholder lidt flere informationer end Bulletin 1, der er
fra sidste efterår.
Bulletinen henvender sig primært til landsholdene, men dens mange oplysninger giver et godt
overblik over, hvad der venter os i 2022.

Har du sat

i kalenderen ?

Vigtige datoer:
23.-24. oktober 2021: Sprint i Aabenraa og Knockout Sprint i Billund. VM-funktionerne øver, og vi
skal bruge en hel del hjælpere.
14-15/5 2022:Testløb for landshold, generalprøve
for VM-organisationen i Ribe og Esbjerg.
25.-30. juni (uge 26) 2022:
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Orange promoverings-løbetrøje med
WOC2022-logo kan snart bestilles.
25.8. er sidste mulige bestillingsdag.
Pris 75 kr.
Når det tekniske er klar, kommer der
nærmere information om, hvordan
du bestiller.

Rigtig god sommer til alle
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.

