
Ungdomsfællesskab WOC2022 for 11 til 14-årige 
Har du lyst til at stå i forreste række og heppe på løberne under finalerne og skabe en festlig stemning 

sammen med andre unge? Så tilmeld dig ungdomsfællesskabet. 

Hvem kan deltage: Børn i alderen 11-14 år, hvis forældre hjælper til under WOC2022 

Hvornår: Tirsdag d. 28. juni og torsdag d. 30. juni 

Pris: 0 kr. (deltagelse i WOC-Tour betales separat) 

Foreløbigt program og mulige mødesteder: 

Tirsdag d. 28. juni Torsdag d. 30. juni 

11:45 Mulighed for tilmeldte at deltage i WOC 
Tour og/eller heppe på de andre unge 
Forplejning: Medbring madpakke + 
drikke 
Mødested: Arenaen, Ryes Pl., 7000 
Fredericia 

12:45 Mulighed for tilmeldte at deltage i WOC 
Tour og/eller heppe på de andre unge 
Forplejning: Medbring madpakke + 
drikke 
Mødested: Arenaen, Byparken Vejle, 
7100 Vejle  

13:30 Fælles gåtur til FROS’ klubhus (2,8 km) 14:30 Fælles gåtur til SNABs klubhus (2 km) 

14:30 Fællesaktiviteter: 

• Lær at genkende de danske løbere 

• Forbered ”festlig stemning” 

• Leg og hygge 
Forplejning: Hjemmebag, frugt eller 
grønt* 
Mødested: Hannerup Engvej 1C, 7000 
Fredericia 

15:15 Fællesaktiviteter: 

• TørTræning inkl. ”Hvilken vej vil du 
løbe og hvilken vej løb elite-løberne” 

• Leg og hygge 
Forplejning: Hjemmebag, frugt eller 
grønt* 
Mødested: Helligkildevej 2, 7100 Vejle 

16:45 Fælles gåtur til Arenaen fra FROS’ 
klubhus (2,8 km) 

17:00 Fælles gåtur til Arenaen fra SNABs 
klubhus (2 km) 

17:45 Heppe og skabe festlig stemning for 
semifinalisterne + finalisterne 
Inspicere løberuten 
Forplejning: SANDWICH + VAND? 
Sted: Arenaen, Ryes Pl., 7000 Fredericia 

17:45 Heppe og skabe festlig stemning for 
finalisterne 
Inspicere løberuten 
Forplejning: SANDWICH + VAND? 
Sted: Arenaen, Byparken Vejle, 7100 
Vejle 

19:45 Overvære medaljeceremoni 20:15 Overvære medaljeceremoni 

20:00 Farvel og tak for i dag 20:30 Farvel og tak for i dag 

*Efter tilmeldingsfristen forhøres deltagerne, om nogen har mulighed for at medbringe en pose fx 

hjemmebag. 

Tilmelding: Man kan tilmelde sig dagene samlet eller enkeltvis via dette link 

http://okgorm.dk/GormEvents/home.php  

Tilmeldingsfrist fredag d. 10. juni  

 

Arrangører: Laura Bøgh og Anne Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub 

Spørgsmål: Kontakt Anne på 2393 1920 eller mail annemn2903@gmail.com  

http://okgorm.dk/GormEvents/home.php
mailto:annemn2903@gmail.com

