
 

 

Indbydelse 
WOC Tour - publikumsløb 
 
 
Der afholdes 6 publikumsløb i hjertet af Danmark i forbindelse med WOC2020. Vi tilbyder spændende 
orienteringsløb, og håber du samtidig får en fantastisk oplevelse mens du er her. Konkurrencerne er ar-
rangeret så du både kan nyde din ferie, konkurrere i smukke omgivelser og følge eliten. Ønsker du at 
tilbringe ferien sammen med andre orienteringsløbere eller din klub, tilbyder vi WOC Camping i Jelling. 
 
WOC Tour arrangeres i samarbejde med WOC2020. Tre sprintløb afholdes i samme områder som 
WOC2020 atleterne udfordres. De suppleres af tre skovløb i det bedste og mest krævende terræn i regi-
onen. 

 

Velkommen 

Kære orienteringsløbere fra nær og fjern 
 
Vi vil gerne invitere jer til at opleve en verdenspremiere i Danmark!  
 
For første gang afvikles VM i orienteringsløb udelukkende som by-orienteringsløb. Det sker i Trekantom-
rådet centralt beliggende i Danmark og afgrænset af de tre storbyer; Kolding, Fredericia og Vejle. Sammen 
med denne VM-fest kan du som løber opleve nogle af de samme kort og terræner som eliten, og frem for 
alt opleve den fantastiske stemning som byerne og lokalbefolkningen byder på. Her er masser af restau-
ranter, cafeer, museer og oplevelser af enhver art. 
Når du trænger til frisk luft i de sommerklædte landskaber og store skove uden for byerne, så giver vi dig 
også en række orienteringsløb fyldt med udfordringer. 
Vi byder på skov, by, kort og baner i verdensklasse og en entrebillet til et brag af en VM-fest. 
 
Hele festen arrangeres af en række af Danmarks stærkeste orienteringsklubber med masser af erfaring 
fra store stævner. Sammen med de tre kommuner og den fantastiske støtte fra Sport Event Denmark, er 
der garanti for en oplevelse i særklasse. 
 
Jeg glæder mig til at se jer i Danmark til WOC Tour’en i juli 2020. 
 
Walther Rahbek 
Formand for Dansk Orienterings-Forbund 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Program 

Dato WOC Tour Sted WOC 2020 Sted 

Mandag 6. juli Reduceret lang (skovløb) 
Frederikshåb Vest, Bil-
lund 

Model Event  

Tirsdag 7. juli Mellemdistance (skovløb) Hylkedal, Kolding 
Åbningsceremoni 
Sprint stafet 

Kolding 

Onsdag 8. juli Sprint Kolding  Model event  

Torsdag 9. juli Sprint Fredericia 
Knock-out sprint (kvali-
fikation/finale) 

Fredericia 

Fredag 10. juli Mellemdistance (skovløb) 
Frederikshåb Øst, Bil-
lund 

Hviledag  

Lørdag 11. juli Sprint   Vejle 
Individuel sprint (kvali-
fikation/finale) 
Afslutningsceremoni 

Vejle 

 

Konkurrencen 

WOC Tour består af 6 enkeltstående løb, med 2 gennemgående konkurrencer: 

• 3 sprintløb, hvor der kåres en samlet vinder  

• 3 skovløb, hvor der kåres en samlet vinder 
 

Der er valgfrihed med hensyn til hvor mange løb man vil deltage i.  
Se nærmere under punktet ”Tilmelding”. 
 

Terræner 

Ved sprintløbene løbes i de tre byer som selve WOC2020 konkurrencerne foregår i. 
Ved skovløbene løbes to af etaperne i Frederikshåb og en etape i Hylkedal, som er en bynær skov tæt på 
Kolding. Begge skovterræner ligger mindre end en halv times kørsel fra Event Centeret i Vingsted. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Kort 

Alle kort er fremstillet i 2020 af korttegneren til WOC2020.  
Kortene er trykt i høj kvalitet på vand- og rivfast papir.  

 

 

Terrænbeskrivelse 

Sprintløb 
Terrænbeskrivelsen for byerne er en generel beskrivelse af embargoområderne for WOC2020, og ikke de 
specifikke løbsområder for publikumsløbene. Disse offentliggøres ikke før løbet.   
  
Kolding er dateret tilbage til 1200-tallet med slottet Koldinghus centralt placeret i byen. Den gamle by-
kerne er karakteriseret af et asymmetrisk gadebillede med byhuse, butikker, cafeer og spisesteder, bag-
gårde og snævre passager. Rundt om Koldinghus findes rekreative parker med legepladser og picnic faci-
liteter, arealer med boliger, offentlige bygninger og industri. 
  
Fredericia er bygget som et militært fort for snart 400 år siden med høje volde, i dag dækket af græs og 
skov. Voldene er kuperede, mange steder med meget stejle skråninger mens de andre steder er mere 
tilgængelige og flade. Indenfor befæstningen er byen opbygget af et symmetrisk gadebillede i kvadrater, 
med indviklede baggårde bag facaderne. Udenfor voldene findes boliger, boligblokke og offentlige byg-
ninger. 
  
Vejle består både af en kompleks 800 år gammel bykerne med gågade, baggårde og snævre passager samt 
mere moderne byområder med boligarealer, offentlige bygninger og skoler. Byen afgrænses mod nord af 
høje skrænter, flade arealer mod syd og havnen med helt nye boligblokke mod øst. Byen er gennemskåret 
af jernbane og to større åer. 

 

  

Dato Kort Skala Ækvidistance 

Mandag 6. juli Frederikshåb Vest 1:10.000 og 1:7.500 2.5 m 

Tirsdag 7. juli Hylkedal 1:7.500 og 1:4.000 5 m 

Onsdag 8. juli Kolding 1:4.000 2.5 m 

Torsdag 9. juli Fredericia 1:4.000 2.5 m 

Fredag 10. juli Frederikshåb Øst 1:10.000 og 1:7.500 2.5 m 

Lørdag 11. juli Vejle 1:4.000 2.5 m 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Skovløb 
Frederikshåb er en typisk midtjysk plantage som hovedsagelig består af nåleskov, som er plantet på et 
tidligere hede- og sandflugtsområde med indlandsklitter. Sammenlignet med mange andre plantager har 
Frederikshåb et forholdsvis svagt udviklet stisystem og store områder er stærkt præget af stormfald in-
denfor det seneste årti. Der er generelt ryddet op efter  

 
 
 
 
 
 
 
 

disse stormfald, som har efterladt større områder næsten uden stier, præget af græsbevoksninger og med 
meget varieret gennemløbelighed. Af hensyn til dyrelivet på de åbne hedearealer foregår løbene primært 
i den bevoksede del af terrænet.  
  
Hylkedal er som navnet antyder en smeltevandsdal, som overvejende er skovbevokset på dalens sider, 
iblandet større områder som anvendes til græsning med kreaturer. Dalens sider et stærkt kuperede og 
der er til og med en skibakke om vinteren, når sneforholdene tillader det.  
 
Skoven er primært løvskov med en til tider rigelig undervegetation.  Udover selve dalen er der også om-
råder som tidligere har været anvendt til grusgravning. Disse er nu tilgroet og giver en stor variation i 
kurvebilledet, med mange små kurvedetaljer i modsætning til det mere grove kurvebillede langs dalen. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Klasser 

Sprintløb           Skovløb 
Klasser Klasser Sværhedsgrad  Klasser Klasser Sværhedsgrad 
Børnebane  Børnebane  Børnebane Børnebane 

W10 M10 Begynder  W10 M10 Begynder 
W12 M12 Let  W12B M12B Begynder 

W14 M14 Mellemsvær  W-Beg M-Beg Begynder 
W16 M16 Svær  W12 M12 Let 

W18 M18 Svær  W14B M14B Let 
W20 M20 Svær  W20C M20C Let 

W21 M21 Svær  W21C M21C Let 
W35 M35 Svær  W Let M Let Let 

W40 M40 Svær  W14 M14 Mellemsvær 
W45 M45 Svær  W16B M16B Mellemsvær 

W50 M50 Svær  W20B M20B Mellemsvær 

W55 M55 Svær  W21B M21B Mellemsvær 
W60 M60 Svær  W35B M35B Mellemsvær 

W65 M65 Svær  W45B M45B Mellemsvær 

W70 M70 Svær  W16 M16 Svær 

W75 M75 Svær  W16AK M16AK Svær 
W80 M80 Svær  W18 M18 Svær 

W85 M85 Svær  W20 M20 Svær 
W/M90 Svær  W20AK M20AK Svær 

Let -20 år Let  W21 M21 Svær 
Let 21- år Let  W21AM M21AM Svær 

Mellemsvær -20 år Mellemsvær  W21AK M21AK Svær 
Mellemsvær 21- år Mellemsvær  W35 M35 Svær 

Open 1 Svær  W40 M40 Svær 

Open 2 Svær  W45 M45 Svær 

Open 3 Mellemsvær  W45AK M45AK Svær 
Open 4 Let   W50 M50 Svær 

Open 5 Begynder  W55 M55 Svær 

    W55AK M55AK Svær 

 
 
 
 
 
Skygning er tilladt i klasser med sværheds-
grad Grøn (begynder) og Hvid   (let). 

 

 W60 M60 Svær 

 W65 M65 Svær 

 W70 M70 Svær 
 W75 M75 Svær 

 W80 M80 Svær 
 W85 M85 Svær 

 W/M90 Svær 
 Open 1 6 - 8 km Svær 

 Open 2 4,5 - 6 km Svær 
 Open 3 3,5 - 5 km Svær 

 Open 4 2,5 - 3 km Svær 
 Open 5 3,5 - 5 km Mellemsvær 
 Open 6 3 km Let 

 Open 7 2,5 km Begynder 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kontrolsystem 

Der anvendes SportIdent.  
Egne brikker kan anvendes, hvis briknummeret angives i tilmeldingen. Alternativt kan brikker lejes. 
 

Stævnepladser 

Ved sprintløbene anvendes stævnepladser som anvendes til nogle af konkurrencerne til WOC 2020. 
Ved skovløbene er der opbygget stævnepladser ude i terrænet med fuldt serviceniveau i form af blandt 
andet stævnekontor med mulighed for direkte tilmelding, restauranttelt med righoldigt udvalg af mad 
og drikke og toiletfaciliteter.  
 

Børnebaner 

WOC Tour tilbyder korte orienteringsbaner med forskellige temaer og variationer. På skovetaperne er 
ruterne afmærket med snitzling, mens der i byerne vil være forskellige typer af o-aktiviteter. Børneba-
nerne vil kunne gennemføres af såvel de yngste deltagere som af andre, som gerne vil prøve oriente-
ringssporten. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage og fine præmier til alle del-
tagende børn.  
 

Startmetode 

Der udarbejdes startlister med faste starttider for løbere tilmeldt på forhånd, med følgende undtagelser: 
 

• Der er fri start (put-and-run) i klasserne W/M10, W/M12B, W/M12 og W/M Beg. 

• For åbne klasser vælges på løbsdagen en starttid i stævnekontoret 
 
Ved tilmelding til åbne klasser på dagen, vælges en starttid ved tilmeldingen.  

Tilmelding 

Tilmelding foregår via O-service for danske løbere og Orienteering Online for udenlandske løbere. Delta-
gerafgifter per etape kan ses i nedenstående tabel.  
 
 
 
 
 
 
 

http://orienteeringonline.net/


 

 

 
 
 
 
 
 
Hvis man tilmelder sig alle 6 etaper inden den 01.04.2020 får man en gratis WOC løbetrøje. 

 

Alle beløb i DKK Tilmelding før 01.04.2020 Tilmelding efter 01.04.2020 

Til og med 20 år 80 90 

Over 20 år 145 160 

Brikleje 20 20 

 
Tilmeldingen slutter den 15. juni 2020. Herefter er kun tilmelding i åbne klasser på løbsdagen mulig. Ved 
tilmelding på løbsdagen opkræves et ekstra gebyr på 20 DKK. 
 

 
Tilmelding via Orienteering Online 
Registreringen gælder først efter betaling til følgende bankkonto:  
  
Spar Nord 
Bankkonto Nr.: 9385 1110076912 
IBAN: DK8493851110076912 
SWIFT/BIC: SPNODK22 
  
Bankkonto ejer: 
Dansk Orienterings-Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
  
Overførsel af startafgifter via bank skal ske som ’our’, hvor afsender betaler alle omkostninger ved over-
førslen, både ind- og udland. 
 
Alternativt kan hver transaktion tillægges 50 DKK for vores bankomkostninger. Deltagere betaler selv 
egne bankomkostninger.  
 

WOC Camping 

WOC Camping ligger i tilknytning til idrætsanlægget Gormshallen i Jelling med tilhørende faciliteter. Her 
er der pladser både for telte, campingvogne og autocampere med og uden strøm. Som noget helt specielt 
kan WOC Camping også tilbyde opstillede indflytningsklare telte. 
 
Åbningstid 
Campen er åben fra lørdag den 4. juli kl. 10.00 til søndag den 12. juli kl. 14.00 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Overnatning i Gormshallen 
Der vil også være mulighed for overnatning på hårdt underlag i Gormshallen både for grupper og indivi-
duelle. 
 
Tilmelding til WOC Camping  
Tilmelding til WOC Camping sker i O-service for danske løbere og på Orienteering Online for uden-
landske løbere Tilmeldingen ønskes senest den 15. juni 2020. 
Tilmeldingen via Orienteering Online gælder først efter betaling til WOC’s bankkonto (se ovenstå-
ende punkt om dette). 
 
Faciliteter  
I forbindelse med camping og overnatning i Gormshallen er følgende faciliteter til rådighed:  
 

• Bad og toiletter i Gormshallen 

• Telt til aftenhygge med grillmulighed 

• Aktiviteter som fodbold og beachvolley 

• Ladestation for mobiltelefoner, PC’er mv.  

• Jelling Friluftsbad ligger 200 m fra Gormshallen.  
 
Indkøbsmuligheder 
I Jelling er der tre dagligvarebutikker og fire spisesteder. 
 
Aktivitetsmuligheder nær WOC Camping 
I weekenden 4. -5. juli er der stort vikingemarked i byen.  
Jelling monumenterne (UNESCO-sted) med Kongernes Jelling er et besøg værd. Gratis adgang. 
Vikingeskibet ”Jelling Orm” ligger ved Fårup Sø. Grupper kan booke sejltur. 
Der er mulighed for cykeludlejning ved Jelling Kro. 
Besøg Jelling Golfklub med den naturskønne 18 hullers golfbane. 
 
For øvrige aktivitetsmuligheder i Trekantområdet henvises til www.woc2020.dk 
 
 
Priser (DKK) 

Beskrivelse Bemærkning Pris  

Overnatning i hal  
Inklusiv madras 1050,-/pers 

Medbringer selv alt udstyr 700,-/pers 

Overnatning i egen campingvogn/telt  
9*9 meter plads med strøm 2000,-/vogn 

9*9 meter uden strøm 1700,-/vogn 

Overnatning i opslået telt til 4 personer. Uden 
strøm. 

Medbringer selv alt udstyr  2800,-/telt 

Inkl. madrasser 4200,-/telt 

 

http://www.orienteeringonline.net/
http://www.orienteeringonline.net/
https://www.woc2020.dk/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
De ovenstående priser gælder for hele perioden 4. – 12. juli. Der er valgfri ankomst og afgang indenfor 
denne periode. 
 
Der er mulighed for tilkøb af morgenmad og madpakker mod merbetaling. Morgenmad og madpakker 
bestilles ved ankomsten. 
 
Transport 
WOC Camping kan nås med offentlig bus eller tog fra Vejle, med direkte tog fra København og ligger kun 
30 minutters kørsel fra Billund Lufthavn. 
 
Alternativ overnatning i Jelling 
Alternativ camping mulighed i Jelling og nabo til WOC camping er Jelling Family Camping & Cottages. Til-
melding gennem WOC giver 15% rabat. På WOC Tour hjemmesiden er der desuden oplysninger om mu-
lighed for hotelovernatning. 

 
Andre overnatningsmuligheder i området 
På nedenstående hjemmesider er der informationer om andre overnatningsmuligheder i nærheden af 
løbsområderne: 
 
www.visitkolding.dk 
www.visitvejle.dk 
www.visitlillebælt.dk 

Træning 

Der findes flere muligheder for at træne på kort med faste poster, se Find vej i Danmark. 

WOC Tour stævneledelse 

Per Eg Pedersen, Kolding OK 
Carsten Lind, OK FROS 
Per Filskov, OK Snab 
 
WOC Tour stævnekontrollant 
Hanne Jochumsen, OK Esbjerg 
 
 

http://www.jellingcamping.dk/
http://www.visitkolding.dk/
http://www.visitvejle.dk/
http://www.visitlillebælt.dk/
http://www.findveji.dk/

