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For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede
Et vellykket besøg af verdenseliten i uge 42.
Godt 160 løbere fra 21 lande deltog i vores træningslejr i uge 42, hvor vi fra mandag til fredag tilbød
et program med i alt 9 sprinttræninger i 7 forskellige byer i området mellem Horsens og Haderslev,
Odense og Grindsted.
VM-korttegner Gediminas Trimakas havde tegnet kort, de lokale klubber havde indhentet tilladelser,
og VM-banelæggerne og flere andre erfarne banelæggere havde lagt udfordrende baner.
Træningslejren blev afsluttet i weekenden den
23.-24. oktober med 2 træningskonkurrencer,
der også var WRE-løb:
lørdag Sprint i Aabenraa, søndag Knock-out
Sprint i Billund, begge dage med både
kvalifikation og finaler.
Lørdag var der tilmeldt 189 løbere, søndag lidt
færre.
De mange løbere betød, at vi også afholdt Bfinaler og ekstra Knock-out finaler for at
tilbyde løberne den bedst mulige træning.
Ved VM afvikles kun de ordinære finaler,
hvilket betyder en del færre løbere i finalerne.
I pausen mellem kvalifikation og finale afholdt
hhv. OK Syd og OK Gorm publikumsløb.
Løbere og trænere har generelt udtrykt stor tilfredshed med hele træningsugen.
Den mangedobbelte verdensmester, nu cheftræner for det finske landshold Thierry Gueorgiou,
fortalte i Aabenraa, at træningslejren havde meget høj standard, gode baner i meget udfordrende
byer. Han forventer nogle meget interessante verdensmesterskaber næste år, og at landsholdene
skal være meget godt forberedt. 27 finske løbere deltog i træningslejren og 35 i WRE-løbene.

Vi har lært rigtig meget ved WRE-løbene.
Den 23.-24. oktober øvede mange funktioner deres opgaver til VM. På nogle områder har vi nye
funktionsledere, der løste deres opgaver for første gang. Andre funktionsledere havde ændringer i
opgaver eller set up i forhold til Euromeeting i 2018, hvor vi øvede os til WOC 2020.
Både lørdag og søndag var omkring 140 officials i aktion ved WRE-løbene, og nogle var i gang i
Aabenraa allerede sidst på fredagen. Dertil kommer ca. 25 officials til hvert af publikumsløbene.

Endnu en gang en stor tak for alles
engagement og uundværlige indsats.
Også en stor tak for den værdifulde
feedback mange har givet. Den
hjælper os til at rette på mangler og
ændre uhensigtsmæssigheder og
dermed opgradere vores organisation.
Nu gælder det WOC-testløbene
d. 14-15. maj i Ribe og Esbjerg
og selve WOC og WOC Tour fra
d. 25-30. juni.
Udover at OK Melfar står for JFM Sprint d. 29. maj, har de 5 VM-arrangørklubber ikke andre åbne løb,
så fra nu af kan vi have fokus på at arrangere et forrygende WOC 2022.

Hvad laver hjælperne på de forskellige funktionsområder?
Vi vil gerne give et indblik i, hvad der foregår indenfor de forskellige funktioner.
Johanne Thomsen, der hjælper i karantænen, fortæller her om sit område:

Karantænen i Aabenraa
Vi startede tidligt ud lørdag morgen med at sætte karantænen op i en hal i Aabenraa.
Da de første løbere dukkede op, stod vi klar med Check-in, udlevering af brystnumre og udlevering af
brikker. Vi fik afprøvet forskellige systemer og testet forskellige opsætninger.
I karantænen var der opstillet kaffe og kakao, hvilket var et stort hit blandt de mange løbere.
Alle løbere løb med to emit-tags, hvilket en del ikke havde prøvet før. Den ene brik er den primære
brik, og den anden er backup.
Når løberne var klar til at løbe, kom de igennem pre-start. Her blev der tjekket briknumre og
udleveret et lille kort med ruten til start.
Om eftermiddagen kom løberne tilbage til karantænen og blev tjekket ind igen. Denne gang skulle de
ikke have udleveret brikker (brikkerne blev brugt hele weekenden), men kun have udleveret nye
brystnumre. Der var så stor efterspørgsel på kaffe, at Marianne var nødt til at købe mere.
Denne gang måtte løberne ikke selv vælge hvornår de gik i pre-start. I stedet var der opråb 10 min før
deres starttid.
Først blev mændene sendt afsted med 1
min imellem og derefter kvinderne.
Løbere i B-finalen blev sendt af sted to ad
gangen (1 mand og 1 kvinde).
Igen blev der tjekket briknumre og
udleveret et kort til start. Løbere i A-finalen
skulle desuden have GPS på.
Det gik rigtig godt, og der var et godt flow i

forløbet. Da sidste løber var startet,
pillede vi karantænen ned igen.

Karantænen i Billund
I Billund startede vi igen ud tidligt om morgenen. Karantænen lå i Billundcenteret, som ikke var
afspærret fra borgerne, der fx skulle i kirke, på biblioteket eller læse avis. De fik sig en oplevelse med.
Søndagen bød på knock-out-sprint, så karantænen skulle modificeres en smule efter løbet i
Aabenraa. Igen skulle løberne igennem check-in og udlevering af brystnumre.

Første pre-start var udenfor, hvor der blev kaldt op 7 min før start. Hvert minut trådte 3 løbere (A-, Bog C-heat) ind i pre-starten. Flowet fra i går kunne let ses af løbere og trænere, da løberne fik tjekket
numre og blev sendt mod start med et lille kort.
De 12 hurtigste løbere i hvert af formiddagens
heats gik videre til kvartfinalerne og skulle
møde ca. 11:30 til heat choice.
Her blev hvert navn læst op, hvorefter de
kunne vælge sig ind på 1 af de 6 heats, med
plads til 6 løbere i hvert heat.
Først fik de 6 bedste lov at vælge, og derefter
nr 7, 8, 9 osv. Først valgte mændene og
derefter kvinderne. Der blev grint og klappet i
salen under valget.
Kort efter heat choice åbnede check-in igen, hvorefter løberne meldte sig. De fik nu udleveret det
sidste brystnummer for denne weekend. Dette brystnummer skulle de bruge resten af dagen.
Karantænen var blevet indskrænket, for at gøre den mere overskuelig og gøre plads til pre-start, som
denne gang var indenfor.
I pre-start blev hvert heat af 6 løbere råbt op 6 min før start. De fik udleveret GPS og tjekket
briknummer, hvorefter de løb 5-10 meter ned til 1. startboks. Efter de første par heats sad flowet
rigtig godt igen. Først blev de 6 mandlige heats sendt afsted og derefter kvindernes 6 heats.
Efter kvartfinalerne skulle de løbere, der havde kvalificeret sig til semifinalen (3 løbere fra hvert heat)
nu melde sig i check-in igen. Herefter forløb samme pre-start som ved kvartfinalerne. Denne gang var
der 3 heats af 6 løbere fra hvert køn.
Efter semifinalen åbnede check-in for de løbere, der var gået videre til finalen (2 løbere fra hvert
heat). Nu var vi nede på kun 1 heat af 6 løbere hos mændene og 1 heat hos kvinderne, som skulle
melde sig i pre-start igen. Dette fungerede på samme måde som de to foregående pre-starts.
Da sidste heat var sendt afsted, løb de fleste hjælpere over til stævnepladsen, for at få et glimt af
løberne. Derefter pakkede vi karantænen ned.

WOC Tours hjemmeside er opdateret.
WOC Tours del af vores hjemmeside blev i sensommeren opdateret
med de seneste informationer om WOC Tour 2022 og gjort klar til
tilmelding for udenlandske løbere.
Danske løbere tilmelder sig som vanligt i o-service.
Den 15. oktober blev der åbnet for tilmelding. Ved tidlig tilmelding opnås rabat, størst de første 2
måneder, og lidt mindre de efterfølgende 3 måneder. Vi er spændte på, hvor mange gæster der
tilmelder sig her i den første periode, hvor der udbydes 500 starter.

Kan medlemmer af de 5 arrangørklubber løbe WOC Tour?
Som hidtil beder vi om, at medlemmer af de 5 VM-arrangørklubber (ældre end 14 år) ikke
forhåndstilmelder sig løbene. Vi håber på jeres forståelse for, at vi har behov for jeres hjælp til
afvikling af både VM og publikumsløb. Tilsvarende beder vi om, at børn der skal skygges ikke
forhåndstilmeldes.
Der vil være salg af åbne baner ved alle 6 publikumsløb. Medlemmer af en arrangørklub kan købe en
åben bane på dagen under forudsætning af, at vi ikke mangler hjælpere på det pågældende
tidspunkt. I praksis vil du skulle aftale det med din funktionsleder, hvis du gerne vil løbe.

For medlemmer af arrangørklubberne koster en åben bane 100 kr. for voksne og 70 kr. for
børn/ungdom til og med 20 år. Det er en reduceret pris, også i forhold til den tidligste tilmelding.
Vi vil rigtig gerne at flest muligt får mulighed
for at løbe, hvis de er interesserede.
Afviklingen af WOC og WOC Tour er dog nødt
til at have første prioritet. Alle funktioner og
aktiviteter er afhængige af hinanden, og vi
skal hjælpe hinanden med at lykkes med så
stort et event.
Hvis der akut mangler hænder på en anden
funktion end din, kan din funktionsleder bede
dig hjælpe dér, men det vil forhåbentlig være
særtilfælde, hvis det sker.

WOC Tour for hjælpere fra ikke-arrangørklubber.
Er du hjælper fra en anden klub, end de 5 arrangørklubber, er du meget velkommen til at
forhåndstilmelde dig WOC Tour. Du tilmelder dig på samme vilkår som andre WOC Tour-deltagere. Vi
vil så være opmærksomme på at tildele dig hensigtsmæssige starttider i forhold til din opgave på de
dage, du hjælper.
Du kan også vælge at købe en åben bane på dagen med en hensigtsmæssig starttid i forhold til din
opgave.
Priserne er de samme som for løbere, der ikke hjælper. Men du får del i hjælpergoder og
forhåbentlig en unik oplevelse ved at være en del af teamet omkring WOC2022.

Har du sat

i kalenderen ?

Vigtige datoer:
14-15/5 2022: Testløb for landshold, der samtidig
er generalprøve for VM-organisationen.
Afvikles i Ribe og Esbjerg.

Vi planlægger en fælles dag om
WOC og WOC Tour for alle
interesserede.
Vi stiler efter lørdag d. 19.3.22.

25.-30. juni (uge 26): WOC 2022

Der kommer nærmere info.

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.

