
                                                                                                                                 
 

 

Veteran-VM i orienteringsløb 2018 
Information og indbydelse 

 
De officielle verdensmesterskaber i orienteringsløbfor deltagere over 
35 år (World Masters Orienteering Championships - ”WMOC”) 
afholdes i 2018 i Danmark for kun anden gang i stævnets 35-årige 
historie. Der konkurreres i alle aldersklasser fra H/D 35 og op til H/D 
100, hvis nogen melder sig i de klasser. I perioden 6. til 13. juli 2018 
ventes op mod 4.000 deltagere med familie til København og 
Nordsjælland. Mange danskere har deltaget i WMOC i de forløbne år 
og mange har også vundet medaljer til Danmark. Det er 
arrangørklubbernes håb, at få mange flere danske deltagere, nu hvor 
stævnet afholdes på Sjælland. Alle orienteringsløbere født i 1983 og 
tidligere kan deltage i Veteran-VM klasserne. 
 

 
Arrangører 
Det Internationale Orienteringsforbund har tildelt stævnet til Dansk Orienterings-Forbund, som har ud-
peget fire klubber til at stå for arrangementet: Farum OK, OK Øst Birkerød, Søllerød OK og Tisvilde Hegn OK.  
 
 

Konkurrencerne 
Der konkurreres for første gang i tre discipliner – Sprint, der 
afholdes i byområder og Mellem og Lang distance, der begge 
afholdes i skovområder.  
 
Sprintkonkurrencerne afholdes med kvalifikationsløb ved 
Hørsholm Centrum lørdag den 7. juli 2018 og finale ved 
Christiansborg Slot i centrum af København søndag den 8. juli. 
 
Kvalifikationsløb til skovdistancer og finale på mellemdistance 
afholdes tirsdag den 11. juli 2018 og onsdag den 12. juli i 
Tisvilde Hegn. Centrum er nær Asserbo Ruin, ca. 5 km nord for 
Frederiksværk. 
 
Finalen på den lange skovdistance afholdes i den østlige del af 
Grib Skov nord for Hillerød fredag den 13. juli 2018. 

 
 
 

Center 
Stævnets centrum er placeret i Farum Arena. Her foretages indskrivning, 
deltagerne modtager deres materiale, ligesom træningen forud for 
sprintkonkurrencerne afholdes her. Centeret er ligeledes udgangspunkt for 
bustransporten til konkurrencerne og et antal af deltagerne vil bo i 
umiddelbar nærhed af centeret på hårdt underlag eller i et til lejligheden 
etableret campingområde. Størstedelen af deltagerne vil bo i gængse 
turistovernatningssteder som hoteller, feriecentre og sommerhuse. 



                                                                                                                                 
 

 

 
 

Program for ugen 

 

Dag Dato Aktivitet Sted 

Torsdag 5. juli  Stævnecenteret åbner  Farum Arena 

Fredag 6. juli  Prøveløb for sprint – Åbningsceremoni   Farum Arena 

Lørdag 7. juli  Sprint kvalifikationsløb Arena Hørsholm 

Søndag  8. juli  Sprint finale – med præmieoverrækkelse Arena Christiansborg 

Mandag 9. juli  Prøveløb for løbene i Tisvilde Hegn Den store P-plads. Tisvildeleje 

Tirsdag  10. juli  Kvalifikationsløb til mellem- og langdistance Arena Tisvilde 

Onsdag 11. juli  Mellemdistance finale – med præmieoverrækkelse Arena Tisvilde 

Torsdag 12. juli  Prøveløb for Langdistance-finale ”Asfaltfabrikken” Helsingevej 

Fredag 13. juli  Langdistance-finale – med præmieoverrækkelse – 
og afslutningsceremoni 

Arena Grib Skov 

 
Vi bruger den internationale betegnelse ”Arena” for stævnepladser. Der er mere information om 
stævnepladserne nedenfor. Betegnelsen må ikke forveksles med ”Farum Arena”, der er navnet på 
idrætscenteret i Farum, hvor stævnecenteret findes og hvor man kan få udleveret sit deltagermateriale 
med prøveløbskort og brystnummer.  
 
 

Løbsklasser i Veteran-VM (”WMOC”) 
I skemaet nedenfor er alle banelængder opgivet som vindertid i minutter. Klassebetegnelserne angives med 
de engelsksprogede betegnelser, ”M” for herrer og ”W” for damer. Alle baner er svære. Det vil sige 
sværhedsgraden sort til og med 65 år og sværhedsgraden blå derover. 
 

Klasse Sprint Skov 
kval. 

Mellem 
Finale 

Lang 
Finale 

Klasse Sprint Skov 
kval. 

Mellem 
Finale 

Lang 
Finale 

År*) 

M35 12-15 50 30-35 70 W35 12-15 40 30-35 55 1983 

M40 12-15 50 30-35 65 W40 12-15 40 30-35 50 1978 

M45 12-15 45 25-30 60 W45 12-15 35 25-30 45 1973 

M50 12-15 45 25-30 55 W50 12-15 35 25-30 45 1968 

M55 12-15 40 25-30 50 W55 12-15 35 25-30 45 1963 

M60 12-15 40 25-30 50 W60 12-15 35 25-30 45 1958 

M65 12-15 40 25-30 50 W65 12-15 35 25-30 45 1953 

M70 12-15 40 25-30 50 W70 12-15 35 25-30 45 1948 

M75 12-15 40 25-30 50 W75 12-15 35 25-30 45 1943 

M80 12-15 40 25-30 50 W80 12-15 35 25-30 45 1938 

M85 12-15 40 25-30 50 W85 12-15 35 25-30 45 1933 

M90 12-15 40 25-30 50 W90 12-15 35 25-30 45 1928 

M95 12-15 40 25-30 50 W95 12-15 35 25-30 45 1923 

M100 12-15 40 25-30 50 W100 12-15 35 25-30 45 1918 

 
*) Årstallet angiver, at man må være født i det angivne år eller tidligere for at kunne stille op i den klasse.  
 
Udover alderskravet er der fri tilmelding i alle klasser. Arrangørerne opfordrer alle danske o-løbere - i de 
angivne aldersklasser og som har mod på at prøve kræfter med de angivne distancer - til at overveje at 
deltage. 



                                                                                                                                 
 

 

 
 

Åbne baner 
Ud over Veteran-VM klasserne, tilbydes åbne baner. Disse er for deltagere, der er født 1984 eller senere, 
samt for deltagere, der ikke er i stand til at deltage i Veteran-VM. Det kan eksempelvis være, at man er 
forhindret enkelte dage eller man kan finde banelængder eller sværhedsgrad lidt til den høje side. 
 
Banerne til de åbne baner følger stort set baneinddelingen til danske divisionsmatcher: 
 

Format: Sprint Sprint Mellem Lang Lang 

Bane 

nummer 

7. juli 8. juli 10. juli 11. juli 13. juli 

1 12-15 min. 12-15 min. 5,5 – 6,0 km 8,0 – 9,0 km 8,0 – 9,0 km 

2 12-15 min. 12-15 min. 4,5 – 5,0 km 6,0 – 7,0 km 6,0 – 7,0 km 

3 12-15 min. 12-15 min. 4,0 – 4,5 km 5,0 – 6,0 km 5,0 – 6,0 km 

4 12-15 min. 12-15 min. 3,5 – 4,0 km 4,0 – 5,0 km 4,0 – 5,0 km 

5 12-15 min. 12-15 min. 3,0 – 3,5 km 3,0 – 4,0 km 3,0 – 4,0 km 

6 12-15 min. 12-15 min. 3,0 – 3,5 km 4,5 – 5,5 km 4,5 – 5,5 km 

7 12-15 min. 12-15 min. 3,0 – 3,5 km 3,5 – 4,5 km 3,5 – 4,5 km 

8 12-15 min. 12-15 min. 5,0 – 5,5 km 6,0 – 7,0 km 6,0 – 7,0 km 

9 12-15 min. 12-15 min. 2,0 – 2,5 km 3,0 – 4,0 km 3,0 – 4,0 km 

10 12-15 min. 12-15 min. 2,0 – 2,5 km 3,0 - 4,0 km 3,0 - 4,0 km 

 
Sværhedsgraderne følger farveinddelingen fra de danske regler: 
 
Sort: svær – bane 4 og 5 følger derudover reglerne for blå baner. 
Gul: Mellemsvær 
Hvid: Let 
Grøn: Begynder 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 
 

 

Stævnepladserne 
Der anvendes i alt 4 stævnepladser, der som ovenfor nævnt kaldes ”arenaer”. Da der forventes op mod 
4.000 deltagere, vil der være nogen gangafstand fra parkering til arena. Herrer over 85 år og kvinder over 
80 år tilbydes transport til arena og til start. 
 

Arena Parkering Ca. gangafstand fra Parkering til Arena 

Hørsholm Markareal ved Q8-tank Isterødvejen 1.500 meter 

Christiansborg Ingen parkering, brug offentlig 
transport. Stævneplads ved 
Thorvaldsens museum 

- 

Tisvilde Asserbo Ruin 1.400 meter 

Grib Skov Afmærkning fra Gillelejevej i Grib Skov. 
NB: Indkørsel fra Nord 

400 – 800 meter 

 
 

Kort 
Alle kortene er nytegnede af højt kvalificerede korttegnere. Kortene er tegnet efter nyeste kortnorm, det vil 
sige ”sprintkortnormen” ISSOM 2007 for sprintkortene og ”skovkortnormen” ISOM 2017 for kortene over 
skovområderne. 
 
Sprintkortene er tegnet af Gildeminas Trimakas. Kortene over skovområderne er tegnet af Steen Frandsen. 
 
Sprintkortenes målestok er 1 : 4.000. 
 
Kortene over skovområdernes målestok er 1 : 10.000 for deltagere til og med 55 år og målestok 1 : 7.500 
for deltagere i klasser for 60 år og derover. Kortene over skovområder har målestok 1 : 10.000 for åbne 
baner. 
 
 

Løbsområder 
Korteksempler fra terrænerne er vist i Bulletin 1 på stævnets hjemmeside www.wmoc2018.dk . 
 
Sprint Kvalifikation 
SCION-DTU ved Hørsholm. Området består af virksomheder adskilt af mindre bevoksede områder. 
 
Sprint Finale 
Christianshavn og Christiansborg i det centrale København. Typisk byområde med indslag af volde og 
kanaler.  
 
Skov kvalifikation og Mellem Finale 
Tisvilde Hegn – skoven består primært af nåleskov – fyr og gran i forskellige aldre og gennemløbelighed. 
Der er indslag af løvskov - primært i form af birk og bøg. Kuperingen varierer fra områder med nogen 
kupering – særligt omkring den gamle nord-syd gående kystskrænt - til helt flade områder, der typisk ligger 
vest for skrænten. Skovbunden er sandet og dermed mindre mudret end i store dele af resten af Sjælland. 
Detaljeringsgraden varierer fra meget detaljefattige til meget detaljerige områder. Der er i størstedelen af 
skoven et tæt vej- og stinet. Sigtbarheden varierer fra meget god til begrænset.  
 
 
 

http://www.wmoc2018.dk/


                                                                                                                                 
 

 

Lang finale  
Grib Skov Søskoven – nogenlunde samme område, som blev anvendt ved DM Lang i 2010. Det vil sige 
området i Grib Skov mellem Gillelejevej og Esrum Sø, samt området nord og nordvest for Skovskolen i 
Nødebo. Typisk nordsjællandsk blandingsskov mellem løvskov – primært bøg og birk – og nåleskov – 
primært gran. Bevoksningen varierer mellem helt åbne og mere tætte områder. Skoven indeholder en del 
vådområder markeret som moser og søer. Højdeforskellen på kortet er omkring 80 meter. Kuperingen 
varierer med de højest beliggende områder i den vestlige del og gradvist fald ned mod Esrum Sø. Der er et 
regelmæssigtog til tider tæt net af skovveje og en del stier i skoven. 
 
Spærrede områder (”Embargo”) 
Løbsområderne er spærrede for løbere, der ønsker at deltage i Veteran-VM. Det vil sige, at man som 
potentiel deltager ikke må færdes i. De præcise afgrænsninger kan se på kortet her: 
http://wmoc2018.dk/embargo.html.  
 
Gamle kort over områderne kan ligeledes ses på hjemmesiden. 
 
  

Stemplingssystem 
Der anvendes Sport Ident tidtagnings- og stemplingssystem. Systemet anvendes i ”normal” tilstand, det vil 
sige, man kan ikke anvende touch free. Det er muligt at leje Sport Ident brik, hvis man ønsker det. Brik 
bestilles ved tilmeldingen. 
 
Følgende SI-nummerserier kan anvendes, men vi anbefaler ikke at anvende brikker med færre end 50 
stemplinger: 

• SI-card5, 30 stemplinger, no. 1 til 499.999 

• SI-card6, 64 stemplinger no. 500.000 til 999.999 

• SI-card8, 30 stemplinger no. 2.000.000 til 2.999.999 *) 

• SI-card9, 50 stemplinger, no.  1.000.000 til 1.999.999 

• SI-card10, 128 stemplinger, no. 7.000.000 til 7.999.999 

• SI-card11, 128 stemplinger, no. 9.000.000 til 9.999.999 

• SIAC, 128 stemplinger, no. 8.000.000 til 8.999.999 

• ComCard Up, 30 stemplinger, no. 2.000.000 til 2.999.999 *) 

• ComCard Pro, 128 stemplinger, no. 7.000.000 til 7.999.999 

 
 

Kvalifikation til finaler 
På grund af det store antal deltagere ved Veteran-VM, er der kvalifikationsløb før alle finaler. Man kan 
tilmelde sig sprintkonkurrencerne alene, man kan tilmelde sig skovkonkurrencerne alene og man kan 
tilmelde sig til begge dele.  
 
Det er ikke muligt at tilmelde sig enkelte løb, eksempelvis finalen på lang, da man som minimum skal have 
været tilmeldt kvalifikationsløbet for den enkelte distance for at kunne deltage i finalen. 
 
Kvalifikation til Sprint Finale 
Til sprint kvalifikationen inddeles deltagere i et antal kvalifikationsheat med op til 80 deltagere i hvert. Det 
typiske deltagerantal i et heat vil være 80. Fra hvert kvalifikationsheat kvalificeres de bedste til finalen på 
en sådan måde, at der kvalificeres lige mange fra hvert heat og således, at der er 80-85 deltagere i A-finalen 

http://wmoc2018.dk/embargo.html


                                                                                                                                 
 

 

og tilsvarende i eventuelle B-, C, og øvrige finaler. Hvis der er færre end 160 deltagere i klassen, deles 
deltagerne ligeligt i en A- og en B-finale. Er der færre end 20 deltagere i klassen, kvalificeres alle 
gennemførende løbere i kvalifikationsløbet til A-finalen. 
 
Kvalifikation til Mellem Finale 
Kvalifikation sker på samme måde som til Sprint Finalen. 
 
Kvalifikation til Lang Finale 
Kvalifikation til Lang Finale sker på basis af resultaterne i Mellem Finalen efter et tildelingssystem, hvor flest 
deltagere fra A-finalen kvalificerer sig og et mindre antal fra øvrige finaler. De præcise regler er ret 
detaljerede og er ikke beskrevet her, men man kan som hovedregel regne med, at man skal i top 60 i 
Mellem A-finalen for at kvalificere sig til Lang A-Finalen. 
 
 

Prøveløb 
Da arrangementet ventes at få deltagere fra hele verden, der ikke kender den danske terræntype, tilbydes 
alle deltagere mulighed for at deltage i prøveløb, hvor man kan gøre sig fortrolig med terræn og 
korttegning. Der er tre prøveløb. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til prøveløbene. Man får udleveret 
kortene til prøveløbene i deltagermaterialet og kan frit møde op på stederne for prøveløbene, når man 
ønsker det. På de dage, der er angivet i programmet som prøveløbsdage, vil der være mandskab ved 
startstederne, der kan svare på spørgsmål.  
 
 

Deltagermateriale 
Når stævnecenteret åbner, kan man der afhente sit deltagermateriale i stævnecenteret i Farum. Det 
indeholder blandt andet programbog, brystnumre og kort til prøveløbene. Alle deltagere skal bære 
brystnummer.  
 
Deltagermaterialet vil også kunne afhentes på arenaerne de enkelte dage, men brystnumre kan ikke 
afhentes ved start. 
 
 

Tilmelding til Veteran VM 
Tilmelding til Veteran VM skal efter ønske fra det Internationale Orienteringsforbund ske ved hjælp af deres 
tilmeldingssystem, der hedder IOF Eventor.  
 
Til Veteran-VM kan man som ovenfor nævnt tilmelde sig enten sprint, skov eller begge dele. Skemaet viser 
tilmeldingsfrister og startafgifter i de tre situationer: 
 

Tidsfrist Kun sprint  Kun skov Både sprint og skov 

6. januar 2018 100 Euro 110 Euro 130 Euro 

28. marts 2018 120 Euro 130 Euro 150 Euro 

Første juni 2018 160 Euro 170 Euro 190 Euro 

 
Link til tilmeldingssiden findes via stævnets hjemmeside. Hvis det volder dig problemer, så skriv til 
info@wmoc.dk. Så hjælper vi til. 
 

mailto:info@wmoc.dk


                                                                                                                                 
 

 

OBS: Det er muligt at indbetale alle beløb i danske kroner til bankkonto reg.nr. 2252, konto 4389 496 273. 
Angiv hvad betaling er for og anvend omregningskursen 7,46 kr./Euro. 
 
 

Kort guide til tilmelding i IOF Eventor 
1. Gå ind på hjemmesiden   https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5547 og start med at 

oprette en "brugerkonto" hvis ikke du allerede har en sådan. 
2. Derefter er du klar til Log in på "din" side 

3. Nu kan du tilmelde dig! 

 

 
 
 
Sådan ser det ud når din tilmelding er registreret: 
 

 
 

 

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5547


                                                                                                                                 
 

 

Tilmelding til åbne baner 
Tilmelding til åbne baner sker via o-service. 
 

Tidsfrist Deltagere op til 20 år  Deltagere 21 år og ældre 

Indtil 1. juni 2018 - Alle 5 løb 50 Euro 80 Euro 

Indtil 1. Juni 2018 - enkelt løb 12 Euro 18 Euro 

Derefter indtil løbsdagen – enkelt løb 14 Euro 20 Euro 

På løbsdagen – enkelt løb 14 Euro 20 Euro 

 
OBS: Det er muligt at indbetale alle beløb i danske kroner til bankkonto reg.nr. 2252, konto 4389 496 273. 
Angiv hvad betaling er for og anvend omregningskursen 7,46 kr./Euro. 
 

Parkeringsbillet ved parkering ved stævnepladserne 
For at give incitament til samkørsel, opkræves betaling for parkering ved stævnepladserne. Dette kan 
bestilles sammen med tilmeldingen og koster 30 Euro for alle dage. Det er muligt at betale med danske 
kroner. Hvis det volder dig problemer, så skriv til info@wmoc.dk. Så hjælper vi til. 
 

Overnatning  
Vi tilbyder camping ved Farum Arena og overnatning på hårdt underlag i Stavnsholtskolen – ligeledes ved 
arenaen. Hvis du ønsker dette, så skriv til os på info@wmoc.dk. Så hjælper vi til. 
 

Bustransport 
Vi tilbyder bustransport fra Farum Arena ud til alle løbene og til prøveløbene. Det koster 50 Euro. Det er 
muligt at betale med danske kroner. Hvis du ønsker dette, så skriv til os på info@wmoc.dk. Så hjælper vi til. 
 

Børnepasning  
Der er børnepasning ved konkurrencerne. Ikke ved prøveløbene. 
 

Bagageopbevaring 
Vi tilbyder at opbevare bagage på stævnepladsen, mens man løber. 
 
 

Fortrydelse og refusion 
Hvis du er tilmeldt og senere fortryder din tilmelding, har du mulighed for at få penge tilbage. Indtil 1. maj 
2018 refunderer vi 70 %. Indtil 1, juni 2018 refunderer vi 50%. Efter 1. juni 2018 er det ikke muligt at få 
deltagerbetalingen refunderet. 
 
 

Yderligere information 
Du er altid velkommen med yderligere spørgsmål på mailadressen info@wmoc2018.dk. Du må gerne skrive 
på dansk. Vi svarer også på dansk. 

mailto:info@wmoc.dk
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