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Sommerskole

I flere år har Pan haft en
sommerskole, således
også i år. En stor flok
mødte trofaste op
hver dag i den første
uge i august og fik lidt
smag på orienteringsløb gennem sprint i
Mindeparken, O-Bingo,
labyrint-orientering,
mosefodbold og flodvandring.

WMTBOC

Bag den kryptiske
forkortelse gemmer sig
”World MTB Orienteering Championships”,
og her var klubben
repræsenteret af Noah
Tristan Hoffmann i juniorklassen. Den sidste
konkurrence var stafet
i Finderup, og her kørte
Noah efter sit eget udsagn ugens bedste løb
og kom på første turen
ind som nummer to. Efter tre ture blev det til en meget flot
tredje plads og bronzemedalje til de danske juniorherrer.
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JWOC 2019 - Lidt statistik
• 340 løbere samt 90 ledere fra 41 lande tog
del i JWOC.
• 680 forhåndstilmeldte til Touren - men ikke
til alle dage.
• Omkring 100 åbne baner solgt pr. dag i
Gjern.
• 577 Tour-løbere startede første dag i Gjern,
hvor vejret var bedst.
• I alt var der 2.850 starter på de 6 dage i
JWOC Tour.
• JWOC-løberne løb sammenlagt i lidt over
874 timer.
• Kiosken omsatte for 65.000 kr. På førstedagen i Lyseng blev der solgt alt det, der var købt
ind til de 2 første dage!
• I alt 900 pølser blev grillet.

Pan-løbere til Junior-VM (JWOC)
Klubben havde tre løbere med på det danske juniorlandshold ved JWOC Mads Skaug, Andreas Bock Bjørnsen og Mikkel Holm Nielsen. Bedste resultat
blandt dem var Andreas’ 11. plads i sprinten med blot 20 sekunder op til
medaljerne.
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5 af de 12 løbere, der repræsenterede Danmark ved sommerens Junior-VM løber til daglig for OK Pan Aarhus enten internationalt eller
både internationalt og nationalt. Her fortæller tre af dem om deres løb
og hvordan forberedelserne var. Ligesom til JWOC begynder vi med
sprinten.

Lise er nummer 11 i verden!
Lise Termansen er vokset op i Rødekro, og løber nationalt for den sønderjyske klub OK-HTF, men internationalt repræsenterer hun OK Pan
Aarhus og det unge talent har de sidste mange år været at finde på OK
Pan’s damehold til både 10Mila og Venla. Her fortæller Lise om sine
oplevelser med årets Junior-VM sprint.
TEKST: LISE TERMANSEN

Forberedelsen er vigtig og jeg havde først og
fremmest sørget for at få løbet en del sprint i
ugerne op til JWOC. Jeg føler ofte, at det giver mig
mere selvsikkerhed i min sprintrutine, når jeg har
fået den prøvet igennem et par gange inden et
stort mesterskab.
Derudover havde jeg også forsøgt at lære løbsområdet at kende, ved at gå det igennem på Google
Streetview og lave baner og vejvalg på det kort
Andreas Bock havde tegnet. Ikke så meget for at

forsøge at gætte det specifikke baneforløb – det
er alligevel nærmest umuligt – men mere for at
give mig selv en følelse af, at jeg ved hvad jeg står
overfor på startstregen. Ved at lægge komplekse
stræk på kortet og derefter finde det bedste
vejvalg, bliver man hurtigt klar over, hvordan man
skal orientere i denne her type terræn, og hvilke
udfordringer der kan opstå.
Rystende nervøs
På løbsdagen havde jeg det mildest talt elendigt.
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Lise i opløbet på JWOC sprinten. Foto: Kell Sønnichsen
Jeg forsøgte at tvinge lidt morgenmad ned, men
jeg havde ingen appetit. Maven gjorde ondt og
benene rystede af nervøsitet. Det er i det hele
taget meget ubehageligt, men jeg ved at jeg præsterer bedst, når jeg er så nervøs. Det er en del
af det at løbe mesterskaber, og min nervøsitet er
blot et udtryk for hvor meget det betyder for mig.
Så det er bare at holde de første par timer ud, indtil man kan begynde sin opvarmning og komme
ind i et flow.

hen til posten. Til min post 2 går det igen lidt for
hurtigt, da jeg overser en trappe på kortet og
taber lidt tid på det. Derefter tager jeg post 3 og 4
godt og sikkert.

Lige inden start havde jeg det egentlig okay. Jeg
havde fået løbet et par kilometer som opvarmning, og kroppen føltes varm og klar. Så det var
bare at gå ind i startboksen, tage en dyb vejrtrækning og vende kortet og starte sit løb.

Til post 5 finder jeg egentlig et godt vejvalg men
sjusker i mit indløb til posten da jeg ikke havde
set, at den stod på indersiden af hækken. Så
jeg måtte løb udenom da jeg kom derhen, og
igen smide lidt tid. Herefter siger jeg til mig selv
at jeg skal tage mig sammen, og skærper min
kortlæsning endnu mere. Jeg får en god rytme til
de næste par poster, og får læst så meget frem på
langstrækket, at jeg kan vende kortet inden jeg
når posten, så jeg ved hvor jeg skal hen, og ikke
behøver at stoppe op.

Finder rytmen
Jeg fik en lidt usikker start på mit løb. Jeg fandt
hurtigt min vejvalg til 1. post, men kommer så til
at lave en parallelfejl og dreje af for tidligt fra den
sti jeg løber på. Jeg opdager det heldigvis hurtigt,
og får sat tempoet lidt ned så jeg kommer sikkert

Stævnepladspassagen havde jeg været meget
spændt på inden løbet, da det ville blive første reelle konfrontation med det hjemmebanepublikum
der ville være til løbene. Det var en fed oplevelse
at mærke stemningen, og bliver fuldstændig overrumplet af publikums tilråb. En kæmpe tak for det!
7
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Jeg havde forberedt mig på at banelæggeren
ville bruge passagen til at stresse os løbere, så
vi ville lave fejl på posterne efter. Jeg satte derfor
tempoet ned og dobbelttjekkede mit vejvalg for
eventuelle hegn eller fælder inden jeg løb ud på
det. Jeg bliver lidt usikker i mine indløb til de 2
efterfølgende poster, og må stoppe op inden for
at få læst posterne ordentligt. Herefter gav jeg det
sidste jeg havde i benene på de sidste par poster,
og da jeg klipper næstsidste posten kan jeg allerede høre publikum selvom de er flere hundrede
meter væk. Herfra var det rent løb, og jeg gav den
alt hvad jeg havde i mig.
Godt tilfreds
Det jeg tager med videre fra sprinten er, at jeg fik
en indikation på at jeg kan levere de resultater

jeg drømmer om. Jeg havde en målsætning om
top 10, men selvom jeg endte lige udenfor, er jeg
stadig ovenud tilfreds. Jeg var 1 sekund fra min
målsætning og 15 sekunder fra en podieplads. Det
er det tætteste jeg nogensinde har været på top
10 og 6, så det skal jeg være glad for.
Men vigtigst af alt tager jeg hele oplevelsen af
at løbe junior-vm på hjemmebane med mig. Det
er fedt at lykkes når ens familie, venner og hele
orienterings Danmark kigger på. Det er altid en
stor oplevelse at få lov til at løbe junior-vm, men
jeg har aldrig oplevet så stor opbakning i en
stævnepassage, som jeg gjorde på det her løb.
Det giver motivation til at give den alt hvad man
har i sig.

Hedvig overvandt bakkerne
Hedvig Valbjørn Gydesen, der repræsenterer OK Pan Aarhus internationalt, men til daglig bor i Middelfart og løber for OK Melfar, blev den
bedst placerede dansker på langdistancen til JWOC, med en flot 15.
plads i det bakkede terræn ved Velling, nord for Bryrup. Her fortæller
hun om sin præstation, hun med rette kan være stolt af.
TEKST: HEDVIG VALBJØRN GYDESEN

De mange uger frem mod sommeren i år, har stået på lidt forskellige ting, både gode og knap så
gode. Fra starten af marts og otte uger frem, havde jeg en brækket højre tommelfinger, som også
kom igennem en operation, hvilket gjorde at jeg
havde små otte uger hvor jeg slet ikke kunne løbe.
Dette gjorde også, at jeg ikke havde den største
optimisme og tro på mig selv inden testløbene
var løbet. Jeg havde forventningen og håbet på

at gøre mit bedste på de tre svære kuperede løb,
hvoraf den første var ved Hasle i Aarhus, og de to
andre var ved Himmelbjerget. Men jeg stillede op
til start i pinsen uden forventningen om at skulle
repræsentere Danmark til JWOC, som i år var i
selveste Aarhus og Silkeborg. Jeg var med på, at
jeg kun kunne overraske positivt, hvilket jeg også
kom til.
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Da landstrænerne ringede rundt, og jeg fik opkaldet fra Astrid, blev jeg utrolig glad og stolt, da hun
fortalte at jeg var en af de seks danske piger, som
skulle have de rød-hvide farver på mens der blev
løbet i Lyseng og Silkeborg-skovene. Derfra og de
2-3 uger frem mod JWOC, fik jeg udnyttet dagene
godt, med hård, men effektiv træning. Jeg fik også
kigget lidt på de gamle kort over de fire terræner,
og nørdet lidt kurvebillede og lignende. Dog ikke
det store, da jeg endnu ikke har fået knækket
koden til den perfekte udnyttelse af tørtræningen.
Sprinten gav ro til langdistancen
Dagen før langdistancen, havde sprinten i Lyseng
været afholdt. Det var en af de distancer jeg
havde mest nervøsitet til. Mest af alt fordi jeg er
rigtig glad for at løbe sprintbaner, og gerne ville
gennemføre et godt løb, uden bommene, samt
uden at falde i de dumme fælder som de to Sø-

ren’er havde lavet et par stykker af. Det lykkedes
heldigvis også. Men det at have fået tjekket den
distance og den nervøsitet af, kunne jeg tydeligt
mærke på anden dagen hvor langdistancen skulle
løbes. Jeg kunne slappe mere af, og holde mig i ro
den tid jeg havde i karantænezonen, hvilket var
rigtig rart.
Tre kvarters tid inden min starttid lød, begyndte
jeg at gøre mig klar. Jeg bandt skoene, og fik
varmet op på det fine lille opvarmningskort, der
var lavet. Da tiden så lød, og jeg skulle ind i startboksene, samt have min GPS på, gav jeg Astrid en
sidste high-five, og lovede hende at gøre mit bedste om at opfylde mine langdistance-mål. De var
nemlig at løbe mit eget orienteringsløb, have styr
på teknikken og især det tydelige kurvebillede
Velling Snabegaard har med sig, yde det bedste
jeg kan, og ikke mindst komme glad i mål.

Hedvig løber i mål til en indtil videre bedste tid på den brutale langdistance i Velling-Snabegaard.
Foto: Johanne Gydesen
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Men så går det galt...
Jeg kom fint i gang med løbet, laver lidt svej til
post 1, men redder det hurtigt og får alligevel en
god start på banen. Min kortkontakt og forståelsen af terrænet fungerede godt. Jeg prøvede også
at sætte noget tempo på ved langstrækkene, især
på de små og større stier, men kunne dog godt
mærke, at det ikke lige havde været mit forår her
i 2019. Helt frem til ⅔ af banen har jeg det gode
flow kørende, og har styr på hvad jeg laver og
hvor jeg er. Men så ved post 12 går det galt.
Jeg bliver forstyrret og stresset af andre mennesker jeg ser i skoven, både af andre løbere, men
også af et par, som ikke var JWOC løbere, der stod
ved en post jeg har senere på banen. Inden jeg
får smidt for meget tid, læser jeg mig godt ind
på kortet, og finder posten. Dog havde jeg løbet
1-2 meter lige forbi den, inden jeg begyndte at
bomme – det var et ærgerligt, men også super
træls bom jeg får lavet.
Tilbage på sporet
Derefter var der ikke langt til publikumsposten,
hvor jeg ved en post inden da, kunne høre Jonas
Munthe og Eskil Schøning speake en dansker,
som på det tidspunkt, kom løbende som førende
og med en god tid. Det var mig de speakede. Det
sidste loop banen bød på, lige efter publikumsposten, gik ufattelig godt for mig. Jeg havde
styr på mine vejvalg, og tempoet var også helt i
top, selvom det var sidst på banen, terrænet var
kuperet, og at jeg var træt.
Fra sidsteposten på banen, og gennem den lange
spurt, oplevede jeg noget helt unikt. Den hepning
og kampgejst publikum og hele stævnepladsen
gav mig var fantastisk! De sekunder hvor alt
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fokus var rettet på mig, råbte og skreg folk efter
mig, klappede og hujede de med dannebrog og
det fine “klappe grej” som publikum havde fået
udleveret. Dét var et øjeblik jeg aldrig vil glemme,
men i stedet være en oplevelse der altid vil stå
klart for mig.
Ufattelig stolt og tilfreds
På langdistancen i Velling Snabegaard ender
jeg som nr. 15, med kun 4:17 efter vinderne, der
denne gang var en pige fra Finland og en pige fra
Rusland. Jeg løber mig også til den bedste danske
tid på langdistance. Dette resultat er jeg ufattelig
stolt og tilfreds med.
Ti uger før jwoc havde jeg lige fået min gips af,
og der havde jeg ikke hvad man kan kalde en
god form. Ved den tid troede jeg heller ikke, at jeg
skulle løbe jwoc, så bare det at jeg blev udtaget
var et ordentlig klap på skulderen for mig. En målsætning jeg havde sat mig få uger før jwoc var
at løbe mit bedste, og forbedre mine resultater
fra sidste år da der var jwoc i Ungarn. Og det må
man sige jeg fik gjort. Jeg går fra en 39. plads, til
at blive nr. 15!
At jeg kunne løbe sådan en langdistance har også
givet mig forhåbninger for fremtidens mesterskaber. Jeg har fået en lille tro på, at jeg på mine
gode dage, godt kan blande mig blandt nogle af
de bedste. Det kræver selvfølgelig en del træning
og stort engagement, men lysten til de to ting, har
jeg helt sikkert også fået forstørret markant! Hele
jwoc, samt langdistancen, var en stor oplevelse
for mig.
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Mads holdt sammen på teknikken
Mads Møller Skaug er født og opvokset i OK Pan Aarhus, med forældre,
der er en integreret del af klubben. Han har fået orienteringsløb ind med
modermælken, men var alligevel nervøs, da flere års forberedelse kulminerede ved sommerens JWOC. Her fortæller den rutinerede tekniker, om
hvordan han oplevede både mellemdistance kvalifikationen og finalen.
TEKST: MADS MØLLER SKAUG

”Så er det ved at være nu, de sidste 2 års helt
store mål, JWOC mellemdistance, er kun en
startboks fra at starte. Er jeg klar? Fuck benene
føles underlige, gad vide om jeg er frisk nok
eller om ugen har været for hård.” Tankerne var
mange før jeg trådte ind i den sidste startboks til

mellemdistance finalen i Gjern Bakker. Jeg var, i
modsætning til de andre distancer jeg havde løbet tidligere på ugen, ekstremt nervøs. Jeg vidste
at det her var distancen hvor jeg kunne lave et flot
resultat, men tankerne hobede sig op i takt med
at jeg nærmede mig sidste startboks.

Mads i fuldt fokus på mellemdistance kvalifikationen, der rakte så langt som til en plads i A-finalen.
Foto: Kell Sønnichsen
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Vild med terrænet
Forberedelserne op til de to mellemdistancer i
Gjern Bakker startede ubevidst allerede i år 2014,
dengang jeg løb på det der hed U16-landsholdet.
Vi løb en træning på Troldhøj, der hvor kvalifikationen blev løbet. Jeg husker, at jeg løb rigtig godt
og at jeg var vild med terrænet. Det var lidt en
sjældenhed på det tidspunkt hvor mine tekniske
præstationer var meget svingende. Udover den
træning har jeg løbet 3-5 andre træninger, med
bla. TC i området. Alt sammen selvfølgelig før det
blev lukket og før vi vidste at junior-VM skulle
afholdes i området.
De træninger jeg løb derude var nogle af de
bedste jeg har løbet. Terrænet omkring Gjern
Bakker er så unikt, letløbt og stadig svært, at det
uden tvivl blev et af mine yndlingsterræner. Af den
grund kan jeg huske at jeg blev lidt trist da første
bulletin, der er en slags indbydelse til JWOC 2019,
udkom. I bulletinen var der listet et par skove op,
som var lukkede op til løbet. Her var Gjern Bakker
et af terrænerne. Selvom der var mange skove på
listen tænkte jeg med det samme at mellemdistance-finalen som minimum skulle løbes i Gjern
Bakker og måske endda også kvalifikationen.
En mellemdistance i et terræn, der er som skræddersyet til mig, en skov som kun de færreste har
løbet så relativt mange gange i, som jeg havde på
det tidspunkt. Det kunne næsten ikke være bedre.
Ganske rigtigt blev det i bulletin 2 afsløret at min
antagelse var rigtig. Mellemdistance finalen skulle
løbes i Gjern bakker og hvad endnu bedre var, det
skulle kvalifikationen også.
Næsten fejlfri kvalifikation
Kvalifikationen gik langt hen ad vejen rigtig fint og
lige med undtagelse af et par fejl uden væsentlig

betydning havde jeg faktisk løbet fejlfrit helt indtil
post 11. Måske steg mit indtil da så gode løb mig
lidt til hovedet, måske var det den ungarer jeg
havde hentet, der stressede mig, måske en helt
tredje ting. Faktum var i hvert fald, at jeg på vej til
post 12 fik lavet en parallelfejl, der var lige ved at
koste mig en ellers så sikker kvalifikation. Resten
gik heldigvis lige så godt som starten og jeg fik
derfor med nød og næppe kvalificeret mig som en
tredelt 18. Plads, hvor kravet om kvalifikation var
en top 20 placering.
“In the men´s A-final at the startline starting in
1 minute and 10 seconds from Denmark Mads
Skaug” Lød det fra højtalerne med en meget
karakteristisk stemme tilhørende Jonas Munthe.
Tankerne tog fortsat til og jeg fik i et lidt desperat
forsøg på at virke cool og fattet, vinket lidt akavet
til det kamera der sendte live fra stævnepladsen,
før jeg trådte ind i sidste startboks. Tankerne nåede at blive så slemme, at jeg til sidst endte med at
tænke “det her bliver et lorte-løb”.
Svært at holde masken
Heldigvis forsvandt det hele med ét da jeg trådte
ind i den sidste startboks. Jeppe Kejser, der som
på alle de andre distancer havde stået som sidste
mand før man skulle i skoven, var igen på sin
plads. Jeppe og jeg havde i løbet af ugen fået
opbygget et ritual, der gik på, at jeg til ham sagde
“fantastisk arrangement” hvorefter han resten
af tiden i startboksen kæmpede med at holde
masken, da der til store mesterskaber skal være
det, der kaldes “silent-start”, så han og resten
af startpersonalet ikke må tale til os løbere før
starten.
Der er mange der synes det er rart med en sådan
“silent-start”. Personligt kan jeg bedre lide at der
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Fejlen til post 12 på kvalifikationen, der endte som opslag på instagram siden “orienteering mistakes”.
er lidt lyd og derfor passede det mig egentlig fint,
at blive ønsket god start af et par stykker lige før
det sidste lange bip.
Greb chancen
Selve finalen var ikke noget løb, der er værd at
skrive mange lange historier om. I lyset af at mit
indledende mål var at kvalificere mig til A-finalen
havde jeg aftalt med mig selv at det var ok, at
chance den lidt og på den måde give det at overpræstere et forsøg. Det er ikke noget jeg normalt
gør, men jeg havde det på den måde, at om jeg
blev nr. 30 eller nr. 60, det kunne egentlig være
lidt lige meget. Til gengæld kunne det være for
vildt at løbe top 15, tænkte jeg. Jeg løb en kalkuleret risiko kan man sige. Desværre gik, det lidt som
det så ofte gør med sådan nogle løb.

Jeg løb generelt et godt og kontrolleret løb, men
desværre sneg der sig et par fejl for meget ind
til, at jeg kunne blande mig blandt de helt sjove
placeringer. Jeg sluttede som nr. 36 i et stærkt felt
og det er jeg egentlig rigtig godt tilfreds med. Om
ikke andet var det en kæmpe oplevelse, at løbe et
så stort løb i så fantastiske fantastiske omgivelser
med et hjemmepublikum, der uden tøven får 5 ud
af 5 stjerner i support.
Der skal udover dette lyde en kæmpe ros til arrangørerne, der virkelig fik lavet et arrangement,
som man fra en løbers perspektiv ikke kan sætte
en finger på.
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En stævneleders

DAGBOG
Det var i foråret 2014, at de første ideer og tanker om at byde ind på
at lave et junior-VM (JWOC) opstod. Jeg kan ikke huske, hvem der tog
initiativet, men jeg blev i første omgang sat på som kontaktperson fra
Pans bestyrelse. Ak, havde jeg blot vidst, hvad den lille rolle indebar…
TEKST OG FOTO: KELL SØNNICHSEN

Det følgende er et nedslag i de følgende fem år.
28. juli 2014. Aarhus Kommune henvender sig til
DOF med forslag om at lave et senior-VM. Efter et
bestyrelsesmøde i august er vi umiddelbart positive overfor det, men det afhang af de konkrete
rammer. Det blev så ikke til noget.
19. februar 2015. Vi går i gang! Det er besluttet,
at SOK og Pan tilsammen søger om at lave JWOC
2019.

11. juni 2015. En workshop giver en række input til
mulige terræner – spændende fra Ebeltoft i øst til
St. Hjøllund i vest og fra Rønde i nord til Munkebjerg i syd. Logoet skal være noget med vikinger
og o-løb. Det blev det heldigvis ikke.
30. september 2015. Første styregruppemøde i
det, der skulle blive en række på 34 af slagsen. I
starten var det 4-6 gange om året, men fra 2017
faldt vi ind i en fast rytme på 2. mandag i måneden. Allerede fra start bruger vi Google Drev til at

14
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have fælles dokumenter – en stor lettelse senere
i forløbet.
Skovtilladelser i Velling-Snabegaard og Thorsø er
på plads, men vi har stadig håb om nogle af de
”svære” terræner. Desværre blev det ikke til noget.
1. januar 2016. Frist for ansøgning. Ansøgningsdokument er udfyldt og en flot folder lavet – med et
”midlertidigt logo”, som skulle udskiftes med det
rigtige på et tidspunkt. Det blev så heldigvis ikke
til noget, og Jonas Munthes markante kurvebilleder er brugt lige siden.
6. juli 2016. Vi fik stævnet! Styregruppen er nu en
rigtig stævneledelse, og vi går i gang med at lave
en stævneorganisation og rekruttere alt fra banelæggere over it-folk til ansvarlige for karantæne,
overnatning og transport. Overordnet inddeler vi

stævnet i 5 ansvarsområder, hvor jeg kommer til
at være ”Technical Event Director” med ansvar
for den del af løbene, der ikke foregår mellem
starttrekant og sidstepost, dvs. alt omkring
stævnepladserne.
Embargo bliver indført, hvor vi til stor irritation for
en del elever på HNIE også lukker Ry som muligt
sprint-terræn.
Gennem efteråret går vi i gang med at få styr på
nogle af de tunge områder som økonomi og skovtilladelser. Det lykkedes ikke helt, og begge dele
var konstant på dagsordenen de næste par år.
Januar 2017. Kontrakt med DOF omkring afholdelsen af JWOC er endelig lavet samt en samarbejdsaftale mellem de to klubber.

JWOC indmarch mod torvet i Silkeborg, hvor åbningsceremonien blev afviklet den 6. juli.
15
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4.-5. februar 2017. En lille delegation er til IOF
High Level Event Seminar i Warszawa (gammel
sne, sjap og temperatur omkring frysepunktet),
hvor netop JWOC er det gennemgående tema. Der
gav gode og værdifulde tips fra både forrige års
arrangører og holdledere. Og en del øl.
24.-26. marts 2017. Vores Senior Event Advisor
(SEA), Hannu Pyy fra Finland, er på sit første
besøg. Han vil gerne rundt og se terrænerne –
alle terrænerne, inkl. reserve! Så jeg fik sat ny
personlig rekord i ”små løbeture i forskellige
skove på en weekend”. Under dette besøg bliver
stævnepladsen i Lyseng helt tilfældigt opdaget og
med det samme valgt.
30. maj 2017. Det første funktionsledermøde.
Fokus er på programmet for JWOC og organiseringen.
1. juli 2017. Bulletin 1 offentliggjort. Den fortæller
nu ikke så meget andet, end hvor og hvornår
JWOC 2019 finder sted.

11.-15. juli 2017. Studietur til JWOC 2017 i Tampere,
Finland. Vi er en flok, der tager op for at lære at
lave JWOC. Måske lærte vi mere, hvad man ikke
skulle gøre. Stævnet virkede lidt skrabet og mere
som et tillæg til FIN5.
Jeg får samtidig ondt i armen af at dele en større
mængde flyers ud med reklame for publikumsløbet. Det gentog vi de næste 18 måneder ved
forskellige inden- og udenlandske løb – i alt
omkring 20.000 flyers.
9. september 2017. Danmark er i 2018-20 vært
for 4 verdensmesterskaber, så arrangørerne
mødes med DOF for at afklare om, og i hvilket
omfang, der kan samarbejdes omkring materiel,
beklædning, sponsorer og erfaring. Det blev dog
desværre ikke rigtig til noget; dertil er stævnerne
for forskellige i både behov og planlægningsstadie. Men vi fik kontakt til WOC 2020 arrangørerne,
og der fik vi et samarbejde omkring udstyr og
markedsføring op at stå.

Væltede træer i Velling-Snabegaard inspiceres.
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Vi har lagt os fast på de endelige skove – mere på
fravalg end på tilvalg pga. skovtilladelser. Med én
undtagelse (langdistancen) er stævnepladserne
også ved at være på plads – og nogle af distancer
er meget langt i banelægningen.

klar til sommeren 2019, så overnatning bliver i det
gamle elevhjem. Så også klasselokaler skal i brug
og der er behov for ekstra toiletter og badevogne.
Kronprinsen bliver inviteret til åbningen. Det blev
så desværre ikke til noget.

Sport Event Aarhus er de første til at melde et
konkret beløb ud i støtte.

April 2018. Økonomisk kan vi nu trække vejret lidt
friere, idet Sport Event Danmark har givet tilsagn
om støtte.

Januar 2018. Planlægningen af både officiel
træningslejr og uofficielle træninger viser sig at
være ret omfattende med både skovtilladelser,
postudsætning og korttegning. Den udfordring
holdt sig hele 2018.
19. februar 2018. Efter lidt udskiftning undervejs
er den endelige sammensætning af styregruppen
nu på plads. De fleste funktionsledere er også
fundet og en indsats for rekruttering af hjælpere
sat i gang.
Desværre bliver Teknisk Skoles nye bygning ikke

Tilladelser til brug af Lyseng er på plads, og nu
kan korttegningen gå i gang.
8.-10. juni 2018. Andet besøg af SEA, hvor alle
funktioner og områder gennemgåes lige fra
antidoping over karantæne til risikohåndtering.
1. juli 2018. Bulletin 2 offentliggjort med færdigt
program, skove og – mest udfordrende at få klar –
overnatningsmuligheder og transport inkl. priser!
8-14. juli 2018. En større delegation er på studie-

Videoproduktion ved JWOC 2017 – uden storskærm.
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tur til JWOC i Ungarn. Det er et flot arrangement,
og vi kan lære en del. Jeg er især imponeret over,
at de har en meget stor resultattavle, der bliver
flyttet rundt mellem alle løbene.

Enhver stump skygge skulle udnyttes til JWOC i
Ungarn i 2018.

Den resultattavle kan vi ikke hamle op med!

Touch free stempling i mål.
Specielt får jeg kigget på teknik, herunder brugen
af ”touch free” SPORTident, radioer og tidtagning.
Efterfølgende startes en dialog med SPORTident
omkring vores behov for udstyr fra dem.

August 2018. Første udkast af kortet over Lyseng
er klar. Det går så op for mig, at der også skal
laves tre andre kort, for at opfylde behovene:
Opvarmningskort (Skåde Skole), Model event
kort (Gødvad) og et kort til testløbene en måned
forinden (Herredsvang). Så jeg får travlt med
andet end at koordinere, planlægge og snakke egentlig meget rart, for jeg er noget udenfor min
komfortzone.
10. september 2018. IT presser lidt på, for nogle
af testene af både tidtagning og tv-produktion er
ikke faldet så heldigt ud her i efteråret. IT-funktionen for JWOC og Tour’en bliver slået sammen
for at udnytte nøglekompetencerne bedst. Til
gengæld bliver JWOC Start og Tour Start skilt ad.
En detaljeret tidsplan for både JWOC-ugen og
ugen før begynder at tage form. Det samme gør
rammebeskrivelserne for funktionerne. Dem har
vi i alt 28 af.
31. oktober 2018. Møde med Schmidts Radio,
der har en storskærm – og en hel masse andet
event-udstyr viser det sig. Vi ender med at lave en
aftale med dem omkring levering af storskærm,
videoredigering, lydudstyr til speakning og en
tekniker.
Endelig er stævnepladsen på langdistancen på
plads! Vi skulle igennem 8 forskellige forsøg på
at finde en, før det endelig lykkedes. Til gengæld bliver den faktisk god - og det er samme
stævneplads som på JWOC langdistancen i 1995!
Stævnepladsskitserne er også langt fremme, og
behov for telte og andet ”tungt” udstyr kan blive
mere konkret.
En hel del udstyrssponsorater er på plads, men
det er ikke lykkedes at finde nogen store kontantsponsorer. Vores revisor har hejst et gult flag,
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for hvis der ikke kommer flere indtægter, så står
vi med et stort underskud. I stedet kigger vi på,
at gøre udgiftsposterne mere realistiske, og det
reducerer dem en hel del.
Februar 2019. Nu begynder udfordringerne at
melde sig:
• En ny fåreindhegning i Gjern Bakker giver ekstra
banelægningsudfordringer. Og vi ved ikke, om der
er dyr på selve løbsdagen (det er der!).
• Tilmelding til JWOC Tour skal på plads, hvilket
viser sig ikke at være så nemt.
• Teknisk skole kan alligevel ikke levere frokost til
løberne.
• Der er fældet en del buske i Lyseng, men de
vokser op igen. Måske!
• Der skal bruges kablet internet på stævnepladserne – mobilt bredbånd er ikke nok.
• En hel masse forskellige ansøgninger hos politiet fra lejlighedsbevilling til tilladelse til flagning
med andre nationers flag.
• Overblik over materielbehov. Det bliver et ret
stort regneark og megen koordinering.
• Leverandøren af radioposter er blevet umulig at
få fat i. I stedet lejer vi FIF Hillerøds radioposter –
og det bytte bliver vi meget glade for.
• IOF Eventor er svær at danse med, når der skal
oprettes tilmelding til både løb, overnatning og
transport.

19. marts 2019. Præsidiemøde med Event Aarhus,
Sport Event Danmark, VisitSilkeborg, Silkeborg
Kommune og DOF. Silkeborg Kommune vil gerne
holde en velkomstreception, så den skal vi lige
finde plads til i tidsplanen.
1. april 2019. Første frist for tilmeldinger til JWOC
Tour. Kun omkring 120 har tilmeldt sig, så der er
langt op til de 6-800, vi har satset på. Samtidig
har vi bestilt telte for 100.000 kr og indgået
aftale med SPORTident, så der skal kigges lidt på
økonomien igen.

Spar Nord Fonden giver 100.000 kr til JWOC.
De bliver overdraget på fælles træningsløb og
infomøde.
Bulletin 3 offentliggøres og dermed stævnepladsernes placering. Det har holdt lidt hårdt
ikke at komme til at snakke for om dem udenfor
arrangør-kredsen, når det har fyldt så meget i
planlægningen. Skitserne er nu så detaljerede, at
de er med de korrekte teltstørrelser, kabelføring
og længde på snitsling!
7. april 2019. Tilmelding til JWOC åbner. Det første
landshold, der tilmelder sig er fra… Egypten!

Logistik-gruppen holder flere møder end styregruppen.

17.-19. maj 2019. Tredje besøg af SEA, og denne
gang med minimal tid i skoven. Det meste tid blev
brugt på møder med funktionsledere. Selv om vi
19

Pan posten #3 2019.indd 19

30-08-2019 10:14:18

PAN-POSTEN
mente at have styr på ”det hele”, så dukkede der
alligevel en del problemstillinger op undervejs.
Det går pludselig op for mig, at tiden nu skal
tælles i uger og ikke måneder!
3. juni 2019. Der er styr på det hele nu på mit
område. Altså lige bortset fra internet på sprinten.
Og udseendet af præmiepodiet; det har vi ikke
rigtig kunnet få oplyst.
8.-10. juni 2019. Vi afholder testløb – både for
vores organisation og for indtil flere landshold,
der bruger det som udtagelsesløb. Hvis en dårlig
generalprøve sikrer en god premiere, så bliver
JWOC et glimrende stævne. Vi må opgive at få
korrekte tider på sprinten pga. en fejl i behandlingen af SIAC (touch free SI-brikker) ved målgang.
Og backuptidtagningen virker ikke. Vi lærte en hel

del omkring håndtering af SIAC og radioposter!
Hele det planlagte setup af IT blev efterfølgende
lavet om.
15. juni 2019. Sidste rekognoscering i Lyseng. Nu
må der ikke laves noget om!
24. juni 2019. Sidste funktionsledermøde - ”panikmødet”. Bortset fra, at der ikke rigtig er nogen
panik. Der er en del koordinering og diskussion,
men ingen kriser.
29. juni 2019. Sidste stævnepladsbesigtigelse.
Der skal slås noget græs, finder vi ud af! Og så
er internet i Lyseng stadig udestående. Heldigvis
finder Jens Børsting – som på de andre stævnepladser – en løsning i den efterfølgende uge. Der
er heller ikke mere tid at give af.

Testløb ved Himmelbjerget.
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’Eksterne konsulenter’ fra FIF Hillerød hjalp i IT.
Værre er det med præmiepodiet. Det viste sig, at
leverandøren ikke havde et egentlig podium, men
skulle bygge et op fra bunden. Det endte Morten
P. med at bruge noget tid med i den uge.
1. juli 2019. Bulletin 4 offentliggøres. Her skal alt
stå, så den fylder 56 sider!
3. juli 2019. Så er vi i gang! De første landshold
ankommer.
5. juli 2019. Jeg tager en tur til Lyseng og hjælper
med at sætte telt op. Og kan se, at præmiepodiet
ikke er særlig kønt. Vi forsøger at gøre noget ved
det med maling. Om aftenen flyttes teltpælene til
”hovedkvarteret” på HNIE, hvor ca. 100 hjælpere
overnatter. Det er en glimrende idé!
6. juli 2019. Åbningsceremoni på torvet i Silkeborg. Derefter reception og teknisk Model Event,
hvor alt fra startprocedure over postudseende,

væske i skoven og målgang demonstreres. Det
plejer ikke at være et tilløbsstykke, men denne
gang står løberne i kø for at komme igennem.
Og de ser ud til at have det sjovt. Endnu en gang
må vi opgive at få fotocellerne til at virke som
backup-tidtagning, og vi tager plan B i brug: En
gammel Regnly RTR2 med manuel trykknap. Den
er robust og virker!
Om aftenen er det første Team Officials Meeting.
Det største problem er, om vi kunne tillade, at
trænere selv kører til karantæneområdet. Vi
havde hørt om det i løbet af dagen, og fandt en
fornuftig løsning. Og så var der de sædvanlige
”fiske-spørgsmål”, hvor de forsøger at få lidt ekstra
information. Vores standardsvar var:
• ”It is as stated in Bulletin 4.”
• ”We follow the IOF Rules.”
• ”You will find out, when you get there.”
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7. juli 2019 – Sprint. Den første dag! Dagen, hvor
det hele bare skal virke! Der er lidt sommerfugle
i maven undervejs, som da det umiddelbart så
ud som om storskærmen ikke kunne komme
ind, hvor den skulle være. Det koster en ødelagt
kobling i OB-vognen. Men det meste virker, og jeg
kan gå rundt og tage en del billeder.
Der er åbenbart noget med australiere og guldmedaljer på sprint, når VM er i Aarhus. Som i 2006
var det også denne gang en australier, der vandt.
Om aftenen er der igen Team Officials Meeting.
Denne gang er det største diskussionspunkt, om
de vandtætte kort er i plastlommer. Vi vedtager at
sætte en kasse med plastlommer til fri afbenyttelse ved starten.
Logistik-folkene kommer helt smadrede hjem fra
flytning fra sprint til langdistance ved 23-tiden.
Det kan ikke gå hele ugen, og vi må få flere

frivillige til at hjælpe. Det ligger jeg og roterer over
om natten.
8. juli 2019 - Langdistance. Den længste dag!
Der er start fra kl. 9-15 – og bagefter publikumsløb.
Det har vi godt nok lavet som en samlet start,
men jeg forudser alligevel, at vi først er derfra ved
20-tiden om aftenen. Mest imponerende er nok, at
det lykkes Jonas Munthe at holde dampen oppe
på speakningen samfulde 6 timer.
Det skal dog vise sig at være noget andet, der
tager fokus den dag. Pludselig bliver jeg kaldt til
beregningen – en løber er kommet i mål med en
SIAC, hvor touch free funktionen ikke virker. Hun
har stemplet normalt, så der er ingen problemer –
bortset fra måltiden. Den bliver vi nødt til at tage
fra backup-tidtagningen. Det er dagens bedste tid
indtil nu. Der går præcis en time, og så kommer
en anden løber i mål i en tid, der er 1 sekund hurtigere! Allerede på det tidspunkt var jeg klar over,

JWOC sprint i Lyseng.
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at det ville blive en jury-sag. Og ganske rigtigt
går resten af eftermiddagen med at udrede den
sag. Juryen beslutter at bruge backup-systemet til
begge løberes tid – og dermed give guld til begge.
Hvis nogen på forhånd havde spurgt mig om
sandsynligheden for, at den ene SIAC, hvor batteriet løber tør, vil være involveret i en et-sekund
afgørelse om guldmedaljen til VM, vil jeg havde
sagt, at det sker ikke. Men det gjorde det!
Hver aften har vi fællesmøde kl. 21, og der melder
sig heldigvis – både i dag og de følgende dage –
flere hjælpere til at bryde stævnepladser ned og
bygge andre op. Så jeg kan sove trygt om natten.
9. juli 2019. Det er hviledag, og vi har indbudt
løberne til forskellige lege omkring Teknisk Skole.
De bliver inddelt i multinationale hold og går til
den i bygning af spaghettitårne, æggeløb m.m.

10. juli 2019 – Mellem kvalifikation. En lidt rolig
dag uden storskærm og tv-produktion. Jens
Børsting får en snak med landmanden, der ejer
marken – og leverer internet – og det viser sig,
at han har en helikopter. Mon den kan bruges til
noget? Jo, mon ikke… Vi får sendt et kamera op
dagen efter.
Sidst på dagen mangler vi tre løbere, herunder
en australsk pige, som har bevæget sig rundt i
samme område i over en time ifølge GPS’en. Mon
hun er kommet noget til? En official løber ud og
tjekker. Hun har tabt sin SIAC og vil ikke løbe i
mål uden den; den koster jo 80€ at erstatte. Så
han hjælper med at finde den. Efter, at hun har
været to timer i skoven ringer vi på den australske
træners foranledning ud og siger, at nu skal hun
altså bare se at komme i mål. Vi må også hente en
af de egyptiske piger, efter at hun havde brugt 4
timer i skoven. Jo, Gjern Bakker er svær.

Også (lidt) hviledag for arrangørerne.
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11. juli 2019 – Mellem finale. Rutinen har
indfundet sig – godt hjulpet af, at det er samme
stævneplads som dagen før, og alle funktioner er
klar i meget god tid.

skifte, udløb og publikumspassage fra bænkene
udenfor kioskteltet. Selv karantæneområdet er
placeret, så løberne derinde kan følge med – dog
uden at kunne se storskærmen.

Det betyder også, at jeg ikke har meget at lave
andet end at tage billeder. Og det var godt, for det
var et fantastisk show med start på stævnepladsen og publikumspassage. Der skete hele tiden
noget.

Og alt klappede endnu engang, og jeg kunne gå
rundt og tage billeder. Efter medaljeceremonien
er der afslutning, hvor vi sænker IOF-flaget og
overleverer det til næste års arrangør, Tyrkiet.
Et veloverstået JWOC er slut, og vi kan sidde og
udveksle historier over nogle øl på HNIE til langt
ud på natten. Øh, dvs. til godt 23, for så er der ved
at være udsolgt. Jeg er egentlig godt tilfreds med,
at jeg ikke skal med til JWOC-festen for løberne.
Den fortsætter til kl. 2.

Om aftenen er der det sidste Team Officials
Meeting. Vi gør meget ud af at informere om,
hvordan stafetstart og -skifte skal ske, så ingen
kan være i tvivl. Ved afslutningen på mødet roste
af lederne -af alle ting – maden, som han ikke har
oplevet ved tidligere JWOC være så god, rigelig og
passende. Vi får klapsalver fra hele forsamlingen.
Det går jo meget godt – men det er jo også den
farligste tanke at få, når man ikke er i mål endnu.
12. juli 2019 – Stafet. Den absolut sværeste stævneplads at indrette, men måske også den flotteste
med publikum på en bakke med udsigt til indløb,

13. juli 2019. Jeg kan sove længe – helt til kl. 7,
og Uffe Spanner står for en gangs skyld ikke
og fylder nogle kubikmeter vand på dunke, når
jeg kommer op. Dagen går med at rydde op og
sortere i alt udstyret.
16. juli 2019. SPORTident udstyret pakkes og
sendes retur til Tyskland. Det vejer 35 kg og må

l
Se f
JW

TV-dækning fra luften.
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sendes i to pakker, da PostNord maksimalt kan
klare 20 kg pakker. Pris bliver på den forkerte side
af 1200 kr!
Nogle ting kunne – og burde - være gjort
anderledes. Andre ting kunne tilmed være gjort
bedre. Men det er svært på forhånd at vide, hvor
de svage punkter viser sig at være, og hvor man
burde have grebet ind tidligere. Jeg er imponeret over, hvor meget alle hjælpere på tværs af
klubberne gik til den i ugens løb og holdt dampen
oppe gennem hele ugen.
Et succes-kriterium for mig som arrangør er:
• Jeg har tid til at spise min madpakke.
• Jeg har tid til at tage billeder.
Begge dele lykkedes alle dage til JWOC, og jeg fik
taget ikke mindre end 2300 billeder. Så det har
været et godt stævne.
Vi har da også fået ros fra alle sider - både nær og
fjern.

”Vi andre kan se tilbage på et af de bedst arrangerede juniorverdensmesterskaber i mands
minde, som OK Pan Aarhus og Silkeborg OK kan
være virkeligt stolte over at have arrangeret.”
(Helge Lang Pedersen, IOF Foot O Commission)
”Megafedt JWOC. Der har været styr på det
hele, gode stævnepladser, busserne har kørt til
tiden. Det har været megafedt, tak.” (Ida Øbro og
Annika Simonsen, juniorlandsholdsløbere)
”Just a quick note from me and the rest of Team
GB to thank you all for a wonderful JWOC. All the
organising team and the host of volunteers from
across the region should be very proud of what
they achieved. The bar has been set very high
now!” (Paul Murgatroyd, Team GB)
”And thank you very much for a fantastic week!”
(Thomas Meier, Team Germany Orienteering)
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Stævnepladsen fredag under JWOC stafetten.
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Portræt af
de frivillige

- en kæmpe holdindsats og succes
Læser man stævneleder Kell Sønnichsens dagbogsberetning på de
forudgående sider, får man indblik i en af de største præstationer for
frivillige inden for dansk orientering i mange år. I alt var 289 hjælpere
med til at løfte opgaven. Alle sammen hjælpere, der kom med hver
deres kompetencer og grunde til at bruge en uge i juli på at hjælpe.
Derfor har Pan posten opsøgt fire forskellige frivillige, og bl.a. spurgt
dem hvorfor de meldte sig som frivillig og hvad der var fedest, så du
kan komme tættere på nogle af kræfterne bag et meget vellykket
JWOC arrangeret af OK Pan Aarhus og Silkeborg OK.
TEKST: CAMILLA LOUISE BEVENSEE

På de følgende sider kan du møde fire frivillige, der har haft vidt forskellige opgaver før
og under Junior-VM 2019.
Emma Klingenberg er tidligere verdensmester og klubtræner i klubben og var frivillig
til JWOC som frivilligkoordinator, med
ansvar for at rekruttere og koordinere de frivillige kræfter op til og under mesterskabet.

Lone Secher er formand i OK Pan og var
frivillig som en del af arenaproduktionen til
JWOC. Arenaproduktionen var funktionen,
der producerede live-billeder fra skoven og
stævnepladsen, der, med indslag af live GPS
tracking og GPS animationer, blev sendt ud
på storskærmen på stævnepladsen og til
folk hjemme i stuerne via en live-stream på
Facebook.
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En del af det produktionshold Lone arbejdede sammen med i arenaproduktionen. Foto: Kell Sønnichsen
Niklas Ingwersen er aktiv i klubbens eliteafdeling, både som aktiv eliteløber og som en
af de bærende kræfter i eliteudvalget. Niklas
var frivillig som banelægger på publikumsløbet i Velling-Snabegaard, som for-løber og
ellers hjalp han hvor der var brug for det.
Iris Skammelsen Gilleladen er ungdomsløber i OK Pan og hjalp under JWOC til ved
væskestationen i målområdet.

Hvorfor meldte du dig til at være
frivillig til JWOC?
Formanden: ”Hvor ofte får man sådan en
mulighed? Jeg havde aldrig prøvet at være så
tæt på et VM, så selvfølgelig skulle jeg være
med.”

Eliteløberen: ”Jeg blev spurgt om jeg ville
være banelægger på publikumsløbenes
langdistance og det sagde jeg ja til. Det er
fedt at være med til at hjælpe til så stort så
arrangement, og så syntes jeg det kunne
være spændende at lægge baner og komme
ud og løbe en masse i en skov man ikke så
tit får lov at løbe i.”
Ungdomsløberen: ”Sidste sommer kom
plakaten med ’frivillig-barometeret’ op i
stuen nede i klubhuset og vi fandt ud af at
vi ikke skulle noget i den uge. Til at starte
med skrev mig og min far og min mor os på,
fordi vi syntes det kunne være ret hyggeligt
at tage ud og bo på efterskolen sammen
hele familien og hjælpe sammen med de
andre i klubben.”
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Frivilligkoordinatoren: ”Hele tanken om
at være en del af det her Junior-VM-arrangement, det gad jeg godt. I den tid jeg selv
har løbet på eliteplan, har JWOC altid været
noget af det fedeste, så tanken om at være
med til at arrangere det, tiltalte mig. Jeg var
også glad for at blive spurgt og syntes at det
var fedt, at der var nogen der kunne bruge
min hjælp til noget.

så skulle jeg løbende fylde kopperne op,
efterhånden som løberne kom i mål. Jeg var
der selv noget af tiden, men der var også to
andre som hjalp om eftermiddagen. Det var
ikke så travlt, så der var ret god tid til også
at snakke med de andre hjælpere, som var
ungdomsløbere fra Silkeborg OK.
I perioder blev der selvfølgelig lidt stress
på, så skulle man løbe rundt og hente vand
og fylde kopper op hele tiden, men for det
meste var det stille og roligt.”

På det tidspunkt var jeg klubtræner i Pan og
jeg kendte derfor klubben og medlemmerne
ret godt, og jeg
Eliteløberen:
har selv været til ”Der var jo mange der brugte deres
”Jeg var baneJunior-VM mange
lægger, så min
gange og tænkte ferie på at hjælpe, så jeg synes det var
opgave bestod
at det kunne være vigtigt at der var god stemning og at
at lave og
en spændende
jeg kunne træde til hvis der var brug for irette
i banerne
opgave. Jeg tænkekstra hjælp og noget ekstra overskud.” i mange omte at jeg havde
gange. Når der
et meget godt
kom nye kortfiler skulle banerne lige rettes
udgangspunkt for at have med rekruttering
til og efter rekognoscering i skoven skulle
og koordinering af de frivillige at gøre, også
de rettes til, så der gik mange timer foran
fordi jeg kendte mange forskellige segmencomputeren.
ter af klubben.”

Hvad gik din opgave ud på?
Ungdomsløberen: ”Jeg hjalp med flere
ting. Jeg startede med at være fanebærer til
åbningsceremonien, hvor jeg skulle bære
Israels fane og gå foran de israelske løbere
igennem byen i Silkeborg.
Resten af dagene var jeg vandpost, hvor
jeg sørgede for at der var hældt vand op
til JWOC-løberne når de kom i mål. Jeg
kom om morgenen og hjalp med at sætte
vandposten op, med bordet til kopperne
og en masse tunge dunke med vand, og

Der gik også meget tid med koordinering
med JWOC-banerne, og med banelæggerne
og banekontrollanterne på dem. Så det var
jo meget arbejde inden Junior-VM, men jeg
var også med til at sætte poster op i dagene
op til langdistancen og på selve dagen var
jeg på stævnepladsen og så til at det hele
spillede i forhold til banerne.
Efter langdistancen var jeg mere freelance,
men det blev alligevel til at jeg var i gang
alle konkurrencedage fra klokken fem om
morgenen til klokken syv om aftenen, der
hvor der lige var brug for det.
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Iris på 13 år (i midten) hjalp med væsken til løberne når de kom i mål. Foto: Kell Sønnichsen
Det var et stort stævne, så der er altid brug
for lidt ekstra bemanding. Der var jo mange
der brugte deres ferie på at hjælpe, så jeg
synes det var vigtigt at der var god stemning
og at jeg kunne træde til hvis der var brug
for ekstra hjælp og noget ekstra overskud.”
Formanden: ”Jeg var frivillig i Arenaproduktionen. Den overordnede opgave var at
filme løberne i skoven og på stævnepladsen,
så tilskuerne kunne få det bedste indblik i
konkurrencen via storskærmen på stævnepladsen. Optagelserne fra skoven, blev mixet med gps tracking. Udover at transmittere
til storskærmen på stævnepladsen, sendte vi
også live via Facebook, så alle interesserede
kunne følge JWOC så intenst som muligt.
Min opgave i dette store tekniske setup
var at udvælge de mest relevante video

visninger fra skoven, så de kunne vises
direkte på storskærmen og Facebook. For
at være klar til transmission på det rigtige
tidspunkt krævede det, at vi havde styr på,
hvilke løbere der var tæt på posterne, så
vi kunne skifte over til det rigtige kamera.
Det var en opgave med udfordringer, bl.a.
fordi vi arbejdede med en lille forsinkelse på
gps signalerne i forhold til, hvornår løberne
passerede kameraerne ved posterne, så
desværre havde løberne nogle gange klippet
posten, inden vi havde fået skiftet over til
det rigtige kamera. Derudover var min opgave også, at lave resultatlister som kunne
vises på storskærmen.”
Frivilligkoordinatoren: ”Fra start af var jeg
nok ikke helt klar over hvad opgaven bestod
i, i sin helhed, men kerneopgaven var rekruttering af frivillige, primært fra OK
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Pan for mit vedkommende.
Det handlede om at få folk til at melde sig
som frivillige, spørge dem direkte eller på en
anden måde få folk til at forpligte sig til at
hjælpe, så vi var sikker på at have mandskab
nok til at afvikle det her store stævne. Det
handlede først og fremmest om at få styr på
funktionslederne for de forskellige funktioner, fx banelægning, arenaproduktion,
materiale, kiosk osv., og så var der alle de her
mange hjælpere vi havde, der skulle fordeles
på funktionerne.

frivillige, som fx de frivillig-arrangementer
der har været og at holde folk opdateret på
hvor langt vi var i forberedelserne. Sådan
noget med at kommunikere med funktionslederne omkring hvor mange hjælpere
de skulle bruge og hvilke kompetencer de
folk de havde brug for skulle have. Meget
koordineringsarbejde, sjovt nok.”

Hvad var det fedeste ved at være
frivillig?

Ungdomsløberen: ”Det fedeste ved at
hjælpe var at jeg kunne være sammen med
I starten fyldte det rigtig meget at få sat
mine venner samtidig med at jeg hjalp, både
navn på alle de 40 funktionsledere, hvilket jo med dem jeg kendte fra OK Pan, men også
er ret mange mendem fra Silkeborg
nesker, der skulle
”Det var tydeligt for Mette og
OK. Jeg havde fået
have et ret stort
mange af de andre
ansvar. Det skulle jeg, at der er stor forskel på traungdomsløbere fra
jo være de rigtige ditionerne i de to klubber og fx
klubben til at melpersoner, med de
de sig, så vi var ret
rigtige kompeten- sådan noget med at melde sig til mange og det var
cer, som havde en en opgave langt ude i fremtiden, virkelig hyggeligt.”
stor lyst til det.

er der meget forskellig tilgang til.”

Det kan jo virke
lidt overvældende og meget at bede om
at folk sætter en hel eller en del af en uge
af deres sommerferie af til at hjælpe som
frivillig, så det handlede også om at gøre det
attraktivt at være en del af arrangementet
og om at få skabt en god stemning omkring
det at hjælpe som frivillig. Der var jo heldigvis rigtig mange, der gerne ville hjælpe, så
det var fedt.
Udover de to store opgaver med at finde
funktionsledere og hjælpere, var der løbende mindre opgaver i forbindelse med de

Eliteløberen: ”Det
var virkelig fedt at
være ude i skoven og mærke mesterskabet
ske, sekund for sekund, og se løberne løse
de tekniske opgaver. Det sportslige var helt
klart det største at være vidne til.”
Formanden: ”Der var mange fede oplevelser i arenaproduktionen, det bedste var nok
at være med bag kulissen, og at være en del
af et stort setup, der til tider var meget hektisk. Under transmissionen havde vi rigtig
mange skærme, som alle viste forskellige live
billeder, gps og resultatlister, og det var fedt
at opleve, hvordan de mange inputs hurtigt
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blev mixet og kommenteret.”
Frivilligkoordinatoren: ”Det fedeste var
helt klart selve Junior-VM ugen, hvor alle de
anstrengelser jeg selv, men også en masse
andre har gjort sig, lykkedes og blev til et
virkelig godt arrangement. Det med at se
hvordan folk brændte for deres opgave og
virkelig lagde sig i selen for at det kørte godt
hele ugen igennem, det var virkelig hele arbejdet værd. Jeg har jo været i berøring med
næsten alle funktioner, men uden helt at
vide hvad de egentlig har haft for opgaver.
Da man så kom ud til stævnet, kunne man
jo så se hvordan folk havde forberedt sig virkelig godt, og at der var tænkt over tingene
og at løsningerne var gennemarbejdede. Det
var vildt at se hvordan folk var eksperter
inden for deres eget område. Det var bare
fedt den måde det hele kulminerede på i
JWOC-ugen.
Jeg synes også det var fedt at lære nogle nye
mennesker at kende og arbejde sammen
med nogen jeg aldrig har snakket med før,
eller i hvert fald ikke har arbejdet sammen
med på den måde før.
Det var også sjovt at se hvor forskellige de
to klubber, OK Pan og Silkeborg OK, er.
Det var tydeligt for Mette og jeg, at der er
stor forskel på traditionerne i de to klubber
og fx sådan noget med at melde sig til en
opgave langt ude i fremtiden, er der meget
forskellig tilgang til. I SOK er der mange der
ved hvad de skal i sommerferien om et år
og de har været meget klare på hvad de har
tænkt sig at hjælpe med, præcis hvilke dage
og tidspunkter. De melder sig i god tid og

der er virkelig styr på det i SOK, hvor i Pan,
der får vi virkelig mange ting til at ske, der er
mange ressourcer i klubben og mange ting
der lykkes, men det kan også nogle gange
være ret sent at folk melder sig til at hjælpe
med en opgave.
Det er lidt mere ad hoc i Pan, så man undervejs godt kunne få følelsen af at vi som
Pan’ere kom lidt langsomt ud af starthullerne, mens SOK allerede havde rykket på
noget og havde styr på en masse, men fordi
der er så mange dygtige folk i Pan, får vi det
alligevel til at lykkes. Det er jo en forskel i
kulturen, hvor man bare ikke melder sig til
ting halvandet år ud i fremtiden i Pan, som
man gør i Silkeborg OK.”

Var der noget der kunne have
været bedre?
Formanden: ”I en tekniktung opgave er
der altid noget der driller. Vi blev bedre og
bedre hver dag, og hvis vi havde haft et par
dage mere, så tror jeg, vi kunne have sendt,
som vi havde drømt om.
Christian Bobach (funktionsleder) havde
lavet et helt enormt forarbejde, hvor han
også havde forberedt nogle finesser, som en
slags kronen på værket, men de drillede os
til tider lidt. Vi er ude i nogle detaljer, som
havde været lækre at have med, men udfra
den meget positive respons vi har fået, har
de færreste savnet de sidste finesser.”
Eliteløberen: ”Det er jo let at være klog
her bagefter, især når ingen af de ansvarlige
havde det store kendskab til at arrangere
et løb på det niveau, men jeg fik nok lige i
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overkanten med mails. Jeg ved ikke om jeg
kunne have fået lidt færre mails og stadig
have fået den samme information.”
Frivilligkoordinatoren: ”Når mange mennesker skal arbejde sammen, er noget af det
svære jo altid kommunikationen. Hvor meget skal man fortælle og til hvem skal man
fortælle det, er en virkelig svær balancegang,
for der er virkelig mange informationer der
skal deles. For mig personligt var det en
udfordring ikke at drukne i mails og at få
prioriteret og sorteret i dem, så jeg havde
overblik over hvilke mails jeg skulle reagere
på og hvilke, der ikke rigtigt var mit bord.
Men generelt var det jo et vellykket arrangement, også fordi, at forudsætningerne for
at det skulle lykkes var ret gode, da det dels
kræver en masse folk med de rigtige kompe-

tencer, hvilket begge klubber har, også fordi
de er nogle ret store klubber, og dels kræver
rigtig god planlægning, som vi jo gik i gang
med mere end 3 år inden vi skulle afvikle
stævnet.
Planlægningen har været afgørende at
arrangementet blev så godt som det gjorde,
den har været virkelig grundig og i god tid
med mange ting, så de ting der kunne gå
galt, har der været tid til at teste og finde
løsninger på, inden det virkelig gjaldt. Man
har ligesom været på forkant og helt fra
toppen har det været gennemtænkt ned i
detaljen.
Styregruppen har arbejdet meget seriøst
med arrangementet og det har præget
hele organisationen, der virkelig har været

Der var heldigvis også tid til lidt hygge med kortspil i pauserne fra vandposten. Foto: Kell Sønnichsen
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vil helt sikkert hjælpe en anden gang. Næste
seriøse omkring opgaven. Man kan jo ikke
gang tror jeg godt at jeg kunne tænke mig
undgå at der opstår uventede problemer,
at opgradere min
men fordi alt andet
Dygtige folk i klubberne og
opgave til at være i
var så godt planlagt,
kiosken og ikke kun på
var der overskud til at virkelig grundig forberedelse
håndtere de uforuder hovedingredienserne til en vandposten.”
sete udfordringer på
Frivilligkoordinatoen god måde, uden for så succesfuld cocktail, som
ren: ”Ja, for jeg har
meget stress.
JWOC endte med at være.”
lært meget omkring
organisering og om hvor meget man kan
Dygtige folk i klubberne og virkelig grundig
vinde ved at være grundig i den måde man
forberedelse er hovedingredienserne til en
organiserer sig på. Jeg har jo arbejdet samså succesfuld cocktail, som JWOC endte
men med Mette Jørgensen fra SOK og hun
med at være.”
er virkelig grundig med tingene og har blik
for alle detaljer. Det har været guld værd
Kunne du finde på at melde dig
at have en at læne sig op ad og jeg har lært
som frivillig igen?
meget omkring samarbejde.
Formanden: ”Ja selvfølgelig, det er en naturlig del af at være medlem af en forening.
Frivilligheden er helt essentiel for klubben,
og JWOC var så stor en opgave, at der i
den grad var brug for alle medlemmernes
forskellige kompetencer.
Jeg er glad for at kunne bidrage, og jeg er
meget imponeret over, at vi i de to orienteringsklubber har så mange frivillige, der
bruger en uge af sommerferien på at gøre
JWOC 2019 til en så stor succes.”
Eliteløberen: ”Lige nu kunne jeg godt bruge
en pause fra at hjælpe igen, men jeg kommer nok til at sige ja næste gang jeg bliver
spurgt. Det kunne man da forestille sig.”
Ungdomsløberen: ”Jeg har hjulpet til mange andre ting som frivillig og det er fedt at
være med i det fællesskab man bliver en del
af. Det er rigtig hyggeligt at være med og jeg

Jeg har også lært meget om frivilligt arbejde
og fået indblik i den balancegang, hvor
man forventer noget af folk, men også hele
tiden husker på at det er frivilligt og at det
skal være på lyst og at det er okay at folk
tænker forskelligt om tingene. Det er jo ikke
ligesom en virksomhed der skal drives, der
skal være plads til alles forskellige input, på
alle niveauer, så vi får det bedste ud af de
kræfter vi har i klubberne. Det er vigtigt at
tænke på hvordan man gør det sjovt folk.
Jeg kunne godt tænke mig at være med til at
arrangere et så stort arrangement igen, men
selvom jeg godt gad at prøve en lignende
opgave igen, fordi jeg har lært meget og tror
jeg kunne gøre det meget bedre, har jeg
også lidt lyst til at prøve kræfter med nogle
andre områder. Under alle omstændigheder,
skal der lige gå et stykke tid, inden lysten til
at lave sådan et arrangement er der igen.”
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Når verdens bedste
junior-løbere fester
TEKST: ANNE BIRGITTE OG THOMAS ALS

JWOC ugen blev, som JWOC uger altid gør,
sluttet af med en fest for alle løberne.
Vi var en del af festvagt-holdet den aften, og
var dermed så heldige at kunne hjælpe til
som en kombination af dørmænd, opkast-vagter og samaritter
Festen blev holdt i en hal i Silkeborg omgivet af parkeringspladser, græsplæner og især
af en smuk dansk sommeraften

JWOC teamet havde sat et godt stort hold
til at hjælpe, så vi fik hallen pyntet og baren
sat op og nåede lige en hurtig pizza på parkeringspladsen, inden de knap 350 unge fra
41 nationer begyndte at rykke ind.
De unge ankom i højt humør (de fleste let
til middel beduggede) og indtog hallen,
hvor et velspillende diskotek sørgede for at
fylde dansegulvet (når man er i form til et
VM, er man også i danseform)
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Der blev varmt i hallen, så de unge indtog
også omgivelserne med drikkevarer gemt
i hækkene i bedste halbal-stil. Der var en
fantastisk stemning i på bænke og plæner i
den lyse aften, hvor enkelte amoriner også
var fløjet til, og gjorde hvad de kunne, for at
løfte stemningen.
Når verdens hurtigste juniorer fester, så er
det ikke altid nok med dans og drinks.
Så kan man jo ligeså godt gøre det, man er
bedst til, nemlig at løbe lidt om kap i flere
spontant opståede 100 m løbekonkurrencer. Hvilken energi!
Enkelte unge blev lidt mere trætte end
godt er, enkelte kastede en smule op, men
overordnet set var det en fantastisk rolig og
smuk aften med verden bedste unge.
Til disse fester er det tradition, at de enkelte
landes hold klæder sig ud i en eller anden
form for ensartet kostume. Der var danske

prinser og prinsesser, svenske unge i guld,
norske cowboys. Der var nogle med lilla hår
og nogle med farvestrålende pailletter.
Det er underholdende i sig selv, og for
aldrende festvagter giver det mulighed for
at blive fuldstændig rørt over at se, hvordan
de unge fra hele kloden bare blander sig og
fester og glædes med hinanden.
Hvis bare unge o-løbere skulle styre verden,
skulle det nok gå alt sammen.
KL 01 gik de unge hjem efter en lang uge
med mange løb og en dejlig fest, og da der
var hjælpere nok indkaldt, var hallen ryddet
og toiletterne rengjort på ca. 45 min.
Det var en kæmpe fornøjelse at være med
til at danne rammerne om en dejlig aften
for de unge stjerner, og det var dejligt at arbejde sammen med alle de andre hjælpere.
Vi stiller i hvert fald gerne op igen.
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Afs.: OK Pan
v/Kell Sønnichsen
Vestervang 24, 6. mf
8000 Aarhus C

”I felt it was by far the best international
event I have been to in recent years WOC, WMOC, JWOC and EYOC included.
Everything worked perfectly and the attention to detail to ensure athletes performed as well as they could was first
class, down to ”small” things like their
kit being returned from quarantine to be
there when they finished - important for
them but often overlooked - good and
adequate food and water etc.
The arenas and atmosphere - and commentary - were brilliant and I have not
heard so much encouragement and cheering for all athletes at any other event.
Thanks to you and all your fellow volunteers.”
- Robert Dredge, medlem af IOF’s Etiske
udvalg
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