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For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede
Nu nærmer WOC2022 sig for alvor
Der er nu 73 dage – 10 uger – tilbage før WOC løber af stablen. Vi er pt. 460 frivillige hjælpere, det er
rigtig mange, men vi kan stadig bruge flere. Vi har i dette nyhedsbrev fokuseret på vagtområdet, hvor
vi har brug for rigtig mange – og også arenaområdet er udfordret. Men der er mange forskelligartede
opgaver under WOC, så I må meget gerne opfordre familie, venner, kolleger mv. til oplevelsen som
frivillig – dog skal man fylde 15 år i 2022 for at kunne registreres som officiel hjælper.
På HR-området har vi i marts måned arbejdet intenst på tre områder: opdatering af
hjælpemuligheder fra de frivillige, der var registreret; iværksættelse af rekrutteringsindsats gennem
de fem klubber, som har givet ca. 100 nye frivillige; udarbejdelse af tidsplan for opgavevaretagelse.
Med dette på plads forventer vi (HR og funktionsledere) at kunne få fordelt opgaverne i løbet af april
måned. Opgaverne bliver i udgangspunktet fordelt ud fra de ønsker for opgaver, man har meldt ind –
og man vil blive kontaktet af funktionslederen for pågældende område for konkrete aftaler. Hvis
opgaven er markant anderledes end ønsket, vil man blive kontaktet og forespurgt via HR.
Et stort antal frivillige hjælpere har allerede aftaler om opgave, og er i dialog med en funktionsleder.
Nogle hjælpere er fuldt optaget af denne opgave, mens andre vil have mulighed for at hjælpe med
flere opgaver. I sidstnævnte situation vil der blive taget personlig kontakt, enten via primære
funktionsleder eller via HR.
Hjælp søges til træningslejre
Som I kan læse mere om nedenstående, resterer der fortsat to træningslejre:
Training Camp 6: d. 9-13/5 og Training Camp 7: d. 2-8/6. Afvikling af disse kræver mange ressourcer.
Vi har derfor brug for hjælp, primært til tre opgaver: postudsætning, kortudlevering og
postindsamling. Kontakt Terkel Gydesen, Terkel.knudsen@middelfart.dk tlf. 2361 4857 hvis du har
mulighed for at hjælpe, eller hvis du har brug for yderligere information inden stillingtagen hertil.

Nedtælling: 100 dage til WOC i Fredericia
100 dage før WOC blev markeret af Fredericia kommune med afsløring af et nedtællingsur. Chef for
idræt Keld Vestergård og eventkoordinator Ole Steen Hansen stod for eventen. Herudover deltog
bl.a. borgmester Steen Wrist og formand for bosætning og turisme Susanne Eilersen.
Trekantområdet var repræsenteret ved Thomas Kastrup.
Fra WOC deltog lokale repræsentanter: Sven Madsen, Jørgen Spetzler, Torben Hansen, Bodil Grøn,
og fra LOC deltog Susanne Højholt, Flemming Jørgensen, Dorthe Rosenvinge, Per Eg, sidstnævnte
holdt tale på vegne af WOC.
Se indslag i tv her: https://youtu.be/X_g7ltwmzmw

Informationsdag for WOC interesserede d. 19/3
Ca. 100 frivillige deltog i ”Kom til
løb og information om
WOC2022”

Eftermiddagens program bød
på information fra
stævneledelsen om konkrete
planer og tiltag for WOC,
herunder status for antal
hjælpere og information om
særlige hjælperopgaver.

Vagt-området til WOC2022
Vagtopgaven er en af de opgaver, hvor vi får brug for rigtig mange frivillige.
Vagtopgaverne deles op i tre vagttyper; passive, aktive og højaktive.
Formålet er at løberne så vidt muligt ikke forstyrres for at gøre løbet mest mulig fair for alle. Men
formålet er også at opretholde sikkerheden i løbsområdet.
Passive vagter har primært til opgave at holde øje med at poster og andre ting ikke bliver fjernet eller
flyttet.
Aktive og højaktive vagter har til opgave at sikre at fodgænger og cyklister ikke bliver forskrækket
eller direkte rammer sammen med en løber, dertil kan der være en opgave med at holde øje med en
post eller at en port f.eks. ikke bliver lukket under løbet.
Eksempel på instruks til en aktiv vagtpost:
"Advisere fodgænger og cyklister, der kommer ad fortovet. Der kan komme løber på tværs i høj fart.
Om nødvendigt stop fodgænger og cyklister. Fortælle alle der f.eks. går ind gennem en smal passage,
at de skal være opmærksomme på løber i modløb."
Du skal således være klar til at tage kontakt til alle der kommer forbi og sikre en smidig afvikling af
løbet uden konflikt mellem løber og mennesker der passerer området.
Da løbene foregår i bymidterne, forventes der nogle steder at være en del mennesker - og vagter der
bliver udstationeret i sådanne områder betegnes som højaktive.

2,5 måned tilbage til WOC - Nu er vi endelig tættere på, end vi nåede at være
i 2020
Det føles godt men også meget konkret. Vi er i en fase, hvor der tages beslutninger, og hvor
detaljerne planlægges. Det er tilfredsstillende at mærke, at det skrider fremad, for det gør det
virkelig. Jeg kan mærke, at der arbejdes på højtryk rundt i alle krogene. Trådene med alle de løse
ender samles, og endelige planer former sig.

Men der er meget at planlægge endnu. Holder vi dampen oppe skal vi nok nå det uden stor panik.
Jeg ved fra tidligere arrangører, at det er normalt med panik i den sidste fase! For at arrangere et VM
er bestemt ikke nogen standardopgave. Vi har ikke prøvet det før, og der findes ingen opskrift.
Selvfølgelig er der nogle retningslinjer og vejledninger, men de beskriver slet ikke alt. Og så har vi jo
lige Knoct-Out sprinten, som er ny og uprøvet for WOC arrangører. Det med at lægge planer er
svært, når man ikke kender opgaven. Det bliver noget med at lægge nogle lidt overordnede planer til
at starte med og så være klar til at blive klogere og kunne korrigere. Det kræver en smidig
organisation, der kan leve med ændrede opgaver og nye tidsplaner eller måske manglende
tidsplaner. Jeg synes vi er gode til dette, selvom det til tider giver udfordringer. Jeg vil sige tak for at I
holder humøret højt og tager godt imod de pludseligt opståede nye opgaver eller de ændringer der
kommer på tværs af tidsplaner osv.
Vi har for nogle uger siden udgivet Bulletin 3. Heri kan I finde alle de informationer, som
landsholdene skal vide på nuværende tidspunkt. Vi er allerede begyndt at arbejde på den sidste
bulletin - Bulletin 4, som på godt orienteringsdansk udgør den endelige instruktion til landsholdene.
Den udkommer en uge før WOC og skal indeholde rigtig mange detaljer om løbene. Den kommer
også til at fungere som en kogebog for os arrangører. Heri kommer det til at stå sort på hvidt, hvad
det er vi skal arrangere og servere for løberne. Det bliver også en tjekliste for os i de kommende
måneder - hvis der mangler noget i den, er det fordi der mangler afklaring. Jeg vil i den kommende
tid stille en masse spørgsmål rundt i organisationen for at samle oplysninger ind til bulletinen. Jeg
glæder mig til at se den tage form, og jeg glæder mig til at præsentere den for løberne men ikke
mindst også for vores egen organisation.
Vi skal jo meget snart også arrangere
testløb/selection races. Det kommer til at foregå i
Ribe og Esbjerg d. 14-15 maj. Vi får hjælp fra Esbjerg
OK til dette, men det er alligevel en stor opgave at stå
med så tæt på WOC. Vi bruger det som en
generalprøve for mange af vores funktioner, og nogle
af landsholdene bruger det til at udtage deres løbere
til WOC. Vi har afholdt lignende løb i oktober, så vi er
ved at have god erfaring med dette. Det mærkes, at
der er styr på sagerne fra de forskellige funktioners
side. De fleste planer er også ved at falde på plads.
Der bliver stævneplads midt Esbjerg bymidte og i Ribe
kommer stævnepladsen til at ligge i en lille bynær
park. Begge byer er nytegnede, og er orienteringsmæssigt uprøvede. Ikke desto mindre er begge
byer fantastisk velegnede til sprintorientering. Vi glæder os til at præsentere løberne for nogle
udfordrende konkurrencer.
Vi har en overordnet rettesnor i vores planlægning, der siger, at vi skal have alle planer for WOC klar
inden vi afholder testløbene. Det er lidt af en mundfuld, for der er kun godt 4 uger til testløbene. Og
for at nå det skal vi planlægge dobbelt! Både WOC og testløb. Selvfølgelig kan vi ikke få alt på plads
inden, men det er en god rettesnor at have, og jeg er sikker på, at vi vil være godt på vej, når vi
kommer på den anden side af testløbene. Her er der så 6 uger tilbage, og de skal bruges på
uforudsete ting og på at justere på vores planer på basis af de erfaringer, vi får fra testløbene. Vi får
også et 3 dages langt besøg fra IOF's advisere, og jeg tror også, at der vil dukke ting op under dette
besøg, som skal rettes efterfølgende.
Noget andet vi beskæftiger os med lige nu er at arrangere træning for tilrejsende landshold. Det er et
krav, at WOC-arrangører tilbyder træning i relevante terræner og på relevante kort, men det har vist
sig, at være en omfattende opgave, da enhver træningsaktivitet i en by kræver megen forberedelse.
Vi er i skrivende stund i gang med den 4. træningslejr (Training Camp 5 - den 3. blev aflyst). Training
Camp 6 afvikles i maj og Training Camp 7 i juni, så der er nok at se til. Træningslejrene består af 6-11
træninger, så når vi har rundet TC7, har vi afholdt i alt 53 træninger! Heldigvis får vi stor hjælp fra
naboklubberne til at skaffe tilladelser. Uden denne hjælp, havde det ikke været muligt.

Muligheder for at prøve stævnetøj…

Alle frivillige får polo og caps, og
arbejder man 3 dage, får man også
en jakke.
Er du i tvivl om din størrelse, har du
muligheder for at prøve stævnetøjet
til træning:
d. 20/4– OK Snab
d. 27/4 – OK FROS og OK Melfar
d. 10/5 - OK Gorm
d. 18/5 - Kolding OK

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.

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

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

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.

