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For de 5 arrangørklubber og øvrige involverede
WOC2022 om en uge…
Det er næste uvirkeligt – efter så lang en planlægningsperiode, er vi nu nået frem til
WOC/TOUR2022. Dette sidste nyhedsbrev indeholder de generelle informationer som gerne skal
gøre det lettere at begå sig som hjælper – information om hjælper parkering, forplejning,
dresscode. Funktionslederne udsender konkrete informationer til hjælpere indenfor deres
område, herunder mødested.
Nyhedsbrevet giver også et indblik i de aktiviteter, der foregår på dagene, som man kan deltage i
som publikum, i de perioder hvor man ikke er på opgave.
Der er rigtig mange aktiviteter i byerne, I kan se mere herom i vedhæftede avis, som også
husstandsomdeles med ugeavisen i Vejle, Jelling, Kolding, Fredericia og Middelfart.
Endelig er der Input fra vores eksklusiv-sponsor EWII. HUSK NU AT NYDE DAGENE😊

Fra EWII til de frivillige ved WOC2022
Medvind er at hjælpe andre til succes
Lige nu er du med til at give en masse orienteringsløbere medvind på ruterne, fordi du er frivillig
hjælper.
Hos EWII giver vi også løberne medvind – vi er nemlig med som exclusive sponsor.
Men hvem er EWII egentlig?
- EWII er energiselskabet fra Trekantområdet. Vi er drevet af nysgerrighed og er leverandør af
livets selvfølgeligheder - energien, du tager for givet.
- Vi leverer grøn strøm, varmepumper og internet til hele Danmark.
- Samtidig sikrer vi stabilt elnet, rent vand, miljøvenlig fjernvarme og etablerer fibernet i
Trekantområdet.
I mere end 150 år har EWII været nysgerrige på verden, og vi arbejder hver dag på at finde nye og
bedre måder at løse morgendagens og klimaets udfordringer på - til gavn for dig, din hverdag og
din fremtid.
CTA: Derfor støtter vi WOC2022 (link til landingssiden: https://www.ewii.dk/omewii/sponsorater/woc2022/)

HR:
OVERSIGT – AKTIVITETER OG PARKERING

25. JUNI

AKTIVITET

STÆVNEPLADS

PARKERING

TOUR Etape 1

Stævnekontor åbner: 12.30
Start: 14-16.30

Frederikshåb
Vest

Bøgvadvej 120, 7183
Randbøldal

26. JUNI

HVOR

PARKERING

Stævnekontor åbner: 11.00
Start: 12-14.30
Åbningsceremoni: 16.30
Start: 17.30
Medaljeceremoni: 19

Seest/Hylkedal
Koldinghus
arena
Staldgården 1
6000 Kolding

Holbergsvej 50, 6000
Kolding
P-huset
Toldbodgade 10 og
Parkhallen, Fynsvej
49, 6000 Kolding

27.JUNI

AKTIVITET

STÆVNEPLADS

PARKERING

TOUR Etape 3

Stævnekontor åbner: 9.00
Start: 10-12

Slotssøbadet

Hospitalsgade 16,
6000 Kolding

28. JUNI
TOUR Etape 4

AKTIVITET
Stævnekontor åbner: 11.45
Start: 12.45-14.30
Kvalifikation: 9.30-11.30
Kvartfinale.
Start herre: 16.00
Start damer: 16.36
Semifinaler:
Start herrer:17.45
Start damer:18.21
Finale:
Start herrer: 19.22
Start damer: 19.02
Medaljeceremoni: 19.45

ARENA
Østerstrand
Fredericia
Kvalifikation:
Østerstrand
Øster
Voldgade 9

PARKERING
Se under WOC
kvalifikation
Kvalifikation:

29. JUNI

AKTIVITET

STÆVNEPLADS

PARKERING

TOUR Etape 5

Stævnekontor åbner: 9.00
Start: 10-12.30

Frederikshåb
Øst

Bøgvadvej 120, 7183
Randbøldal

TOUR Etape 2
WOC
Sprintstafet

WOC
Knock out

AKTIVITET

-finaler:
Ryes plads
Sjællandsgade
31-35
7000
Fredericia

Dronningensgade
mellem
Danmarksgade og
Jyllandsgade

-finaler:
P-huset Domus Axel
Indkørsel fra
Købmagergade nr.
56.

30. JUNI

AKTIVITET

ARENA

PARKERING

TOUR Etape 6

Stævnekontor åbner: 11.45
Start: 12.45-14.30

Se under WOC

WOC
Sprint

Kvalifikation: 9.30-11.10
Finaler:
17.51-19.50
Medaljeceremoni: 20.15
Afslutningsceremoni: 20.30

Vestre Stadion
Vestbanevej 1A
7100 Vejle
Byparken Vejle

Nordås/Boulevarden
indkørsel efter UCL
Afmærkede ppladser Skolegade 1
7100 Vejle

FORPLEJNING:
Vi har forsøgt at sætte en varieret menu sammen, hvor vi på de tre WOC-dage får leveret mad fra
tre forskellige steder: Slotssøbadet i Kolding; EventC i Fredericia og to italienske restauranter i
Vejle; Enzo C og L´angolo Italiano.
De øvrige tre dage, hvor vi dels har WOC TOUR, og dels har hjælpere der klargør arena mv., er
der forplejning på forskellig vis. Susanne og Lene står for hjælperforplejningen i kiosken i
Frederikshåb lørdag og onsdag. De mangler stadig kagebagere til kiosken.
Søndag leveres mad fra Slotsøbadet til Hylkedal.
Forplejningen til hjælpere der klargør arena, varetages i et samarbejde med funktionslederne.
Hjælperområdet vil tirsdag og torsdag være åbent fra kl. 7.45. Vi satser på at have kaffe på
kanden gennem hele dagen.

Drikkevarer: der udleveres vand til alle måltider
Markering * betyder at der anvendes madbilletter, som udleveres af din funktionsleder.
Markering** betyder at funktionsleder sørger for øvrig forplejning på dagen.
25. JUNI
MENU
HVEM
HVOR
FROKOST
Sandwich**
Hjælpere der klargør Arena Staldgaarden
arena
FROKOST*
Hjælperforplejning via kiosk
TOUR-hjælpere
Stævneplads
✓ Sandwich og/eller
Frederikshåb
✓ Grillpølser
26. JUNI
FROKOST*
kl. 12
FROKOST
KAFFE kl. 15
AFTENSMAD*
Kl. 17-

MENU
Leveres af Slotsøbadet
✓ Sandwich kylling/bacon
✓ Sandwich kalkun
Sandwich **
Kaffe m. sødt/frugt
Leveres af Slotsøbadet
✓ Frikadeller/kartoffelsalat
✓ Kyllingesalat

HVEM
TOUR-hjælpere

HVOR
Hylkedal

Hjælpere der klargør
arena
WOC-hjælpere
WOC-hjælpere

Staldgården
Staldgården
Staldgården

27. JUNI
FROKOST
FROKOST*

28. JUNI
FROKOST*
kl. 11,30
FROKOST

KAFFE kl. 15
AFTENSMAD*
Kl. 17-19

29. JUNI
FROKOST
FROKOST*

30. JUNI
FROKOST*
kl. 12

KAFFE kl. 15
AFTENSMAD*
Kl. 17-

MENU
Sandwich**
Fra Slotsøbadet
✓ Sandwich
MENU
EventC Fredericia
✓ Pastasalat med Kylling,
tun eller pesto oliven
EventC Fredericia
✓ Pastasalat med Kylling,
tun eller pesto oliven
Kaffe m. sødt/frugt
EventC Fredericia
✓ Con Carne/vegansk
Carry m. ris
MENU
Sandwich**
Hjælperforplejning via kiosk
✓ Grillpølser og/eller
✓ Sandwich
MENU
Fra Enzo C, Vejle
✓ Sandwich:
tun/ skinke, salami
✓ Sandwich vegetar
Kaffe m. sødt/frugt
Fra L´angolo Italiano, Vejle
✓ Canellioni med og uden
kød

HVEM
Hjælpere der klargør
arena
TOUR-hjælpere

HVOR
Arena Fredericia

HVEM
TOUR-hjælpere
WOC-hjælpere

HVOR
Eksercerhuset
Øster Voldgade 16
7000 Fredericia
Ryes Plads
Sjællandsgade 31-35
7000 Fredericia
Ryes Plads
Serveres fra Food
Truck i Gothersgade
v. Ryes Plads

Hjælpere der klargør
arena
WOC-hjælpere
WOC-hjælpere

Kirkesalen

HVEM
Hjælpere der klargør
arena
TOUR-hjælpere

HVOR
Arena Vejle

HVEM
TOUR-hjælpere
WOC-hjælpere

HVOR
Byparken, Vejle

WOC-hjælpere
WOC-hjælpere

Byparken, Vejle
Byparken, Vejle

Stævneplads
Frederikshåb

HR under WOC: VIKARBUREAU
Vi er nu omkring 610 frivillige hjælpere – DET ER FANTASTISK FLOT.
Vi er ved at være i mål med bemandingen på de aller fleste områder.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev må vi forvente, at der kan opstå uforudsete ting under WOC, der
gør, at vi kan blive nødt til at udnytte de ressourcer, der måtte vise sig undervejs. Mange opgaver
er svære helt at vurdere i tid, og nogle gange forløber opgaverne lettere end man forventede,
nogle gange modsat.
Det betyder, at vi har brug for stor fleksibilitet fra alle.
HR etablerer et vikarbureau, som har til opgave, at hjælpe med at formidle bemanding hvor der
måtte være brug for det. Som et led heri, arbejder vi på at have et vikarteam, hvor bemandingen
bl.a.er de ledige hjælpere, der måtte komme undervejs. I kritiske situationer, kan vi også blive
nødt til at spørge nogen om at varetage anden opgave end aftalt.

DERFOR:

-

Bliver du ledig undervejs må du meget gerne kontakte din funktionsleder, som
videregiver informationen

-

Er du fri af din opgave, og er til stede som publikum, men godt kan stå til rådighed for WOC,
må du gerne kontakte Grethe Buch på SMS: 2494 0303

Travlhed med planlægning, pakning og udlevering af stævnetøj

Dresscode
Alle hjælpere har fået udleveret en polo (eller får den på dagen af din funktionsleder). Poloen
skal bæres på de tre VM-dage og de seks Tour-dage så vi får et flot og ens udtryk samt meget
tydeligt viser at du er en af arrangørerne. Når du bærer stævnepoloen, er du officiel vært for alle
vores gæster (løbere, tilskuere, undrende folk i gaden osv), så mød dem med et smil lige meget
hvor dumt et spørgsmål de måtte stille eller hvor travlt du selv har. Vores måde at takle løbere og
tilskuere bliver det, der vil huskes bagefter.
De hjælpere der hjælper mere end tre dage eller har et langt hjælperforløb har også fået
udleveret en jakke.
De hjælpere der står i kamerafeltet i start, mål og ved ceremonier får ligeledes et par sorte
bukser, som skal bruges i TV-tiden. For alle andre vil vi opfordre til at bære sorte eller mørke
bukser, som passer til polo-farven, men det er ikke et krav blot et ønske om at få et flot stævne
look.
Caps bæres efter eget valg, men bruger du cap så skal du bruge den du får udleveret.
Til stævnet udleveres ligeledes ID-kort hvor der er adgangskoder på. De koder skal respekteres,
og der vil stå vagter ved de forskellige indgange. Det betyder med andre ord, at selvom du er
arrangør giver det dig ikke ret til fx at gå ind i presseteltet, eller i målområdet, så respekter det
venligst uden diskussion. ID-kort skal bæres under hele stævnet.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg gerne vil løbe Tour:
Hvis du tidsmæssig har mulighed for - og lyst til - at løbe en åben bane på Tour, så skal du købe
den på stævnekontoret til en særlig reduceret hjælperpris, som er gældende for ALLE hjælpere,
både interne og eksterne: 90/70 kr. (21-/-20)
I den forbindelse kan du frit vælge en starttid, som passer til dine muligheder.

Har du sat i

kalenderen ?

Vi planlægger fælles afslutning for alle hjælpere på WOC finaledage
(søndag-tirsdag-torsdag).
Her får vi lidt at spise samtidig med at der vises højdepunkter fra
dagens tv-transmission.
Søndag kl. 19.45
Tirsdag kl. 20.25
Torsdag kl. 21.00

Transmissionstider
(vejledende)
TV 2 SPORT X
D. 26/6 kl. 17.10 – 18.45
D. 28/6 kl. 17.25 – 19.40
D. 30/6 kl. 17.35 – 20.00
Mange hilsner
WOC2022stævneledelsen

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.

