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For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede
Vi har taget hul på et rigtigt spændende halvår
Vi håber, du også glæder dig til uge 26, og til at afholde VM i orienteringsløb.
Alt taler heldigvis for, at WOC2022 kan afvikles som planlagt og blive en orienteringsfest af de store.
I dette nyhedsbrev kan du læse om: Fællesarrangement lørdag den 19.3, ny HR-koordinator,
startfunktionen ved WOC samt krav om hemmeligholdelse.

Bliv opdateret på WOC2022 lørdag 19.3.
Uanset om du har meldt dig som hjælper, eller du blot har lyst at høre nærmere om vores store og
spændende arrangement til sommer, håber vi at se dig.
Vi byder på formiddags-træningsløb, mulighed for bad og omklædning, frokost og en masse
informationer om VM med mulighed for at stille spørgsmål. Vi slutter ca. kl. 15.
Planen er løb i Marielund og resten af programmet i lokaler i Kolding. Der kommer nærmere
information om hvor, tilmelding, program mm. Sæt gerne kryds i kalenderen

Ny HR-koordinator
Grethe Buch, OK Gorm har overtaget den administrative del af HR-opgaven og
står nu for HR-området i samarbejde med Per Eg. Helle Schou har været nødt til at
trække sig fra opgaven pga. bøvl med hænderne. Det er dermed Grethe, der
fremover holder overblik over hjælpere og opgaver samt koordinerer
bemandingen med funktionslederne.
Det er forskelligt, hvornår man kender ferie, eksamen, vagter mm. Når du som
hjælper ved, hvornår du kan hjælpe, vil det være en stor hjælp, hvis du giver
Grethe besked. Enkelte har for nylig givet besked, det er noteret, -og på nogle
funktioner giver det sig selv, hvis du ikke hjælper yderligere.
Vi skal være mange flere hjælpere, end vi allerede er. Nye i hjælperteamet kan
melde sig direkte til Grethe (oplys gerne mail og mobilnr). Man kan også udfylde
en formular, hvor opgaveønsker mm kan afkrydses, eller en kortere formular, hvor
man primært oplyser tøj str. og hvornår man kan hjælpe.
Grethe kontaktes på grethe.buch@woc2022.dk eller mobil: 24 94 03 03.
Vi mangler hjælpere både til WOC Tour, der har løb hver dag fra lørdag 25.6. til
torsdag 30.6. og til WOC, hvor vi skal være rigtig mange til løbene søndag 26.6,
tirsdag 28.6. og torsdag 30.6, men også har opgaver på dagene op til løbene.

Start-funktionen til WOC2022
Louise Gjørup, der hjælper i WOC-start, fortæller denne gang om sit område:
Jeg har fornøjelsen af at være en del af Start-funktionen til WOC2022. Da jeg meldte mig under
fanerne, havde jeg faktisk aldrig hjulpet til i en Start før, så mit kendskab til opgaven kunne ligge på et
ret lille sted. Men det bekymrede tilsyneladende hverken funktionslederen eller andre – en god
oplæring kunne nok kompensere for det.
Og indtil videre har jeg lært, at med excelark og godt samarbejde, Martin Ringive svævende over
vandene, murbrokker, og MASSER af hvid snitzling, kan man få selv den mest afsides og stille villavej til
at være velfungerende VM-værdige startbokse, og det er jo egentligt ret fedt. Jeg tror, alle WOC2022
klubberne er repræsenteret i Start-funktionen, så det er bare et ekstra plus at have lært O-løbere fra
de andre klubber at kende. Det var nu lidt spændende at se hvordan det ville fungere efter den
ufrivillige Corona-pause, men efter WRE-løbene i Aabenraa og Billund, fristes jeg næsten til at sige at
det er som at cykle – vi fortsatte faktisk bare hvor vi slap.
Mine personlige erfaringer med start-procedurer begrænser sig vist til put´n’run eller en startliste med
en starttid. På Verdens-elite niveau er der mange flere varianter med det fællestræk, at et
startpersonale har hånd på kortet, og først slipper når sidste bip lyder. Alene ved WRE-løbene i
Aabenraa og Billund afprøvede vi således Start-pistol – hvor der affyres et skud istedet for det sidste
biiip (alle overlevede) og Start-pind, hvor tiden starter når løberen skubber pinden til side. Vi
afprøvede også “Follow me” – hvor en af startboksene var så lang, at et startpersonale viste løberne
vej, så de kom rigtigt videre til næste boks. I forberedelserne til WOC2020 fik vi afprøvet
“håndspålæggelse”– altså hvor man har én hånd hvilende på løberens skulder og én hånd på kortet, og
når det sidste bip så lyder, løfter man hånden fra skulderen og kortet, og der må løbes. Det er helt
underligt at tænke på i disse Corona-tider, for der står man virkelig tæt på løberen og rører ved
ham/hende!!
Der bliver også afprøvet mange
lavpraktiske ting – som da herreog dame-løberne havde to
forskellige startsteder til
kvalifikationsløbet i Aabenraa.
Her havde vi 8 minutter fra
sidste herre var løbet ud af
sidste boks, til første dame
trådte ind i første boks….vel at
mærke 350m længere nede af
gaden og rundt om et hjørne. Vi
havde gjort så meget klar som
muligt ved begge starter, men
start-ure og kort samt kortborde
og andre småborde skulle altså flyttes på de 8 min. Så efterhånden som den sidste herre-løber
bevægede sig ned igennem start-boksene, listede startpersonalet lige så stille af sted. Hvis han havde
set sig over skulderen i den sidste boks, havde det være en meget mennesketom startbane han fik at
se. Men afsted løb han i den ene retning, og afsted løb vi i den anden retning med de sidste ting i
hænderne – og så gik det hele jo på magisk vis! Alle start-personaler stod klar til at tage imod, da den
første dame-løber trådte ind i første start-boks.
Det var faktisk også her at vi blev opmærksomme på toiletvogns-problematikken. Fordi hvor holder
den egentligt henne, hvornår kommer den, hvornår kører den igen og hvordan passer det ind i

vores tidsplan?? Ret essentielle spørgsmål, når man nu har taget en fyldt termokande med
kaffe med. Jeg nåede da heldigvis at hoppe ud af vognen igen, inden den blev fragtet videre til
næste lokation.

I Starten handler det også meget om
at sikre at ingen får nys eller
informationer om banen, som kan
give dem en fordel. Derfor må
kortene først komme frem, når
løbernes karantæne-område lukker,
og der dermed ikke kan komme
information ind til dem. Og når først
kortene ligger i kasserne oppe ved
kortbordene, skal de hele tiden være
under opsyn.
Vi ved aldrig hvor store eller små
kortene er. Til Finalen i Knockout
sprint blev vi i hvert fald meget
overraskede, da kortene ikke var ret meget større end 10x15cm – det er ikke lige det format man
forbinder med et o-løbskort. Selve placeringen af Start, og dermed vores mødested, holdes også
hemmeligt så længe som muligt - selvfølgelig for at minimere risikoen for at nogen taler over sig. Indtil
nu har vi fået start/mødested at vide senest dagen/aftenen før, men til WOC2022 bliver det
sandsynligvis endnu kortere tid forinden, måske helt ned til få timer inden første start. Det kommer til
at kræve at vi er godt forberedte og har fordelt opgaver og ansvar, så alle ved, hvem der gør hvad. Det
er blandt andet det, vi bruger Excelarkene til faktisk :o) så vi har god øvelse i det allerede og skal nok
stå klar med en helt skarp start, når første løber træder ind i første boks.
Som start-personale (eller anden officials) skal man ikke forstyrre løberne unødigt, for de er super
fokuserede på den forestående præstation. Fra vores side er der skarp fokus på at få sendt alle løbere
godt afsted og under så lige vilkår som muligt – helt ned til at kortene skal vende og ligge ens ved
udlevering, og det er først når sidste løber er afsted, at der kan pustes ud. Det er fedt når starten er
placeret tæt ved mål/stævneplads. Der giver en særlig stemning når man kan høre klapsalverne fra de
målgående løbere, mens man sender de næste afsted ud på banen.
Den nye disciplin Knockoutsprint skiller sig ud. Jeg tror
det skyldes flere ting. For
det første afvikles der 4 løb
på én dag (kvalifikation,
Kvart-finale, Semi-finale og
Finale). Der sendes 6
løbere afsted samtidig –
med undtagelse af
kvalifikationsløbet - så der
er virkelig knald på i den
disciplin. Startlisterne til
næste løb kan også først
laves, når man kender
resultatet fra det foregående løb, så der arbejdes hele tiden med ret korte tidsfrister. Men det gør det
faktisk også rigtig sjovt at være i, og det er meget inspirende at være del af en gruppe, hvor vi er gode
til at løse tingene i fællesskab. For eksempel i Billund efter Knockout-semifinalen, var der indgivet en
klage, som blev godkendt, og derfor var der 7 startende løbere i Herre Knockout Finalen mod de
forventede 6 løbere. Vi skulle hurtig finde en løsning – og endte med at løberne måtte stå lidt ude
foran bordene og række bagud efter kortene, for vi havde kun 6 start-bokse på Start-podiet, og det
skulle jo være lige vilkår for alle løberne.
Alt i alt er det en superfed oplevelse at være medhjælper til WOC2022, og jeg ser allerede frem til
næste Event, hvor Startfunktionen skal trække i arbejdstøjet igen. Og så bliver det da også bare en helt
særlig oplevelse til sommer til WOC2022.

Fortrolighed og hemmeligholdelse er altafgørende og udfordrende.
Som Louise fortæller om, er det ved et VM helt afgørende, at ingen af løberne får kendskab til de
aktuelle kort, banerne eller hvor i det lukkede område (embargoen), konkurrencerne afvikles.
Det er tilsvarende afgørende, at alle eliteløbere og deres ledere får adgang til informationer om
konkurrencerne på samme tid. Derfor er alle informationer fortrolige indtil de er offentliggjort.
Rigtig mange informationer er fortrolige helt indtil konkurrencerne er afviklet – eller i hvert fald indtil
løberne er i karantæne inden start og derfor ikke har adgang til offentliggjorte informationer.
Sikring af denne hemmeligholdelse af alle oplysninger, der vedrører og vil kunne få indflydelse på
konkurrencerne, er en udfordring, der fylder rigtig meget i hele planlægningen af vores VM.
Det gælder både i vores interne samarbejde; i samarbejdet med lodsejere, når vi spørger om tilladelse
til at løbe eller anbringe poster på deres område; og i samarbejdet med kommunerne og de offentlige
myndigheder, der ikke er vant til, at sådanne ting er hemmelige.
Vi oplever heldigvis stor forståelse for og løsningsparathed i forhold til denne udfordring. Men
konstant skal der tænkes i størst mulig begrænsning af adgangen til og videregivelsen af fortrolige
oplysninger, og i at videregive til færrest mulige personer.
Det betyder desværre, at der er mange ting, vi ikke kan fortælle, selvom det kunne være spændende
at høre om eller praktisk at vide i god tid.
- Men der er også rigtig meget, vi kan fortælle, og det kan du som nævnt høre om den 19.3.

Har du sat

i kalenderen ?

Vigtige datoer:
19. marts : WOC2022-arrangement for alle
interesserede.
14-15/5 : Testløb for landshold, der samtidig er
generalprøve på VM. Afvikles i Ribe og Esbjerg.

Den 19.3. inviterer vi til:
Formiddagsløb – Fælles frokost
– Opdatering på WOC2022
Husk kryds i kalenderen

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

Mange hilsner

WOC2022
stævneledelsen

SoMe - Følger du WOC2022 på Facebook?
-

Bliv medlem af FB-gruppen WOC2022 arrangørgruppe.
Følg den danske FB-side ”WOC2022 Denmark” med nyheder,
interviews og små konkurrencer.
Følg den engelske FB-side ”World Orienteering Championships”,
hvor IOF og kommende VM-arrangører lægger nyheder op.

