Informasjon til alle frivillige, VM i orientering 2019!
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1. Sammendrag
Sammen skal vi skape BEST WOC EVER! Som frivillig under VM i orientering er det noen ting en må
vite. Mye av den informasjonen vil dere finne i dokumentet. Et sammendrag er:
•

•
•
•
•
•

Alle frivillige må fysisk hente sin akkreditering og frivilligantrekk i "Event Centre" på Quality
Hotel Sarpsborg (Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg). Det vil i utgangspunktet ikke
være mulig å hente antrekk og akkreditering på arenaene der en skal jobbe. Det er mulig å
hente akkreditering og antrekk for andre en kjenner. Åpningstider finnes nedenfor.
Ankomst til Arena Mørk er kun fra sør. Mørkveien i retning Spydeberg/Askim fra Nord vil
være STENGT!
All parkering på Arena Knatterud (Tirsdag 13.08) vil skje på Rudskogen motorsportsenter. Det
vil gå buss herfra til arena.
Om du ikke har mulighet til å jobbe på tidspunktene du er satt opp, ta kontakt med din
gruppeleder for å gjøre ny avtale. Din hjelp er fortsatt viktig!
Alle dager med unntak av mandag 12.08 planlegger vi å tilby mat til alle funksjonærer som
jobber. Mat deles ut på arena eller etter avtale.
Del våre innlegg og benytt #woc2019 så mye som mulig i sosiale medier nå frem mot VM.
2. BEST WOC EVER!

Kalenderen viser nå endelig at vi har kommet august. Måneden da VM i orientering skal arrangeres!
Første «spadetak» på VM arenaen på Mørk Golfbane er nå tatt og innspurten er i gang. Vi gleder oss
virkelig til å arrangere dette VM sammen med alle dere frivillige! Dette er virkelig et arrangement
som bæres frem av den enorme frivillige innsatsen som allerede er lagt ned, og som vil legges ned i
tiden frem mot og under selve arrangementet.
Sammen skal vi skape BEST WOC EVER!
Du har meldt deg som frivillig og dette setter vi enormt stor pris på! Som frivillig under VM i
orientering er det noen ting en må vite. Mye av den informasjonen vil du finne her. Når alle frivillige
henter ut akkreditering til arrangementet vil dere også få en liten håndbok for frivillige som er lett å
ha med seg under selve VM-uken og som vil gi hensiktsmessig informasjon for uken.

3. Akkreditering og frivilligantrekk!
Akkreditering: Alle frivillige må fysisk hente sin akkreditering og frivilligantrekk på vårt arrangement
kontor heretter omtalt som "Event Centre". Event Centre vil lokaliseres på Quality Hotel Sarpsborg
(Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg). Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å hente
antrekk og akkreditering på arenaene der en skal jobbe. Det er mulig å hente akkreditering og
antrekk for andre frivillige en kjenner. Personen som henter er da ansvarlig for å videreformidle
viktig informasjon. Åpningstider finnes lenger ned i dokumentet.
Om du har spørsmål angående dine oppgaver eller annen praktisk informasjon vil vi forsøke å svare
etter beste evne på Event Centre.
Alle frivillige som gjør en jobb under VM i orientering og publikumsløpene er nødt til å ha
akkreditering. Dette gjør vi både for å vise omverdenen at vi jobber under VM i orientering, men også
slik at frivillige får tilgang til selve arena, spesielle områder på arena og forpleining av frivillige som
krever den rette akkrediteringen.
Antrekk: Alle frivillige skal også få et frivilligantrekk. Antrekket skal benyttes når en jobber som
frivillig under og før VM i orientering. Alle vil motta en teknisk t-skjorte og en caps, mens de som er
frivillige 3 dager eller mer også vil få en jakke. VIKTIG: Ingen skal benytte antrekk fra prøve VM
2018. Dette fordi vi nå har flere sponsorer på frivilligantrekket. Alle frivillige vil derfor motta et
nytt antrekk. Vi har veldig begrenset med størrelser og vil ikke ha mulighet til å endre størrelser som
er meldt inn.
Åpningstider for henting av akkreditering og antrekk på Event Center:

Dag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Dato
08.aug
09.aug
10.aug
11.aug

Sted
Quality Sarpsborg
Quality Sarpsborg
Quality Sarpsborg
Quality Sarpsborg
Quality Sarpsborg
Mandag 12.aug Quality Sarpsborg
Quality Sarpsborg

Tidspunkt
14:00 - 20:00
16:00 - 20:00
12:00 - 18:00
09:00 - 12:00
15:00 – 20:00
09:00 - 12:00
15:00 - 20:00

Vår klare anbefaling: Kom på torsdag eller fredag for å hente akkreditering og antrekk. På Lørdag og
søndag vil det være stor pågang fra andre akkrediterte.

4. Program
Fullt program for VM i orientering og publikumsløpene finner du nederst i dette dokumentet eller på
denne nettsiden: https://woc2019.no/en/program

5. Transport og parkering for frivillige
Alle frivillige med akkreditering kan parkere kostnadsfritt på parkeringsplassen tilknyttet arena.
Transport til løpene på Mørk Golfbane: VIKTIG informasjon til alle som planlegger å kjøre selv til
arenaen på Mørk. I forbindelse med hele arrangementet vil Mørkveien i retning Spydeberg/Askim fra
Nord være STENGT! Ingen biler vil kunne kjøre til Mørk denne veien. Vi anbefaler alle å kjøre via
Skiptvedt, Svinndal eller Moss. Se kartet nedenfor:

Arenakart for VM arenaene på Knatterud og Mørk ligger nederst i Vedlegg 2.

Parkering:
Mandag 12.08 - Parkering 500-1500 meter fra Sarpsborg Arena på torg. Dette vil merkes tydelig.
Tirsdag 13.08 - Parkering vil skje på Rudskogen motorsportsenter, 2 km fra Arena. Det vil gå buss
herfra til arena.
Onsd, Fre, Lør - Parkering Sør for VM arena på mørk. Adgang fra Mørkveien Nord er STENGT.
Torsdag 15.08 - Parkering 500-1500 meter fra Arena på Kongsten fort. Her er det flere mindre
parkeringsplasser. Følg merking langs veien denne dagen.

6. Arbeidstider
I VM i orientering er vi nå i overkant av 600 frivillige som gjør en solid innsats. Noen jobber tidlig,
andre seint og noen har veldig lange vakter enkelte dager. Dette er et veldig stort arrangement og vi
har ikke flere frivillige enn vi har behov for, derfor er det enkelte dager lagt opp til veldig lange vakter
i enkelte grupper. Om du ikke har mulighet til å jobbe på tidspunktene du er satt opp, eller ikke har
anledning til å jobbe hele vakten (eksempelvis på de lengste dagene) vennligst ta kontakt med din
gruppeleder for å si ifra om dette. Dette er noe vi har forståelse for. Din hjelp er fortsatt viktig!

7. Bevertning frivillige
Alle dager med unntak av mandag 12.08 planlegger vi å tilby mat til alle funksjonærer som jobber.
Mat og drikke for frivillige vil da hovedsakelig serveres i egne områder på arena der kun akkrediterte
frivillige får tilgang. Noen frivillige vil arbeide fortrinnsvis i skogen eller andre steder. Til disse er det
bestilt matpakke. På arena Mørk Golfbane vil det være et stort telt for frivillige helt Nord på arena.
Hit kan frivillige gå for å ta seg en pause, spise, sosialisere og gjerne melde seg til nye oppgaver om
en ikke har mer å gjøre. Vi forsøker å tilpasse maten best mulig, men oppfordrer alle med allergier og
intoleranse til å ha med seg noe egen mat for sikkerhets skyld.

8. Sosiale medier og markedsføring
Det er et stort apparat med frivillige som jobber med å markedsføre VM i orientering. Alle frivillige
spiller en viktig rolle hva gjelder å spre informasjon om arrangementet. Vi oppfordrer alle frivillige til
å snakke godt om arrangementet samt å spre så mye informasjon som mulig, blant annet gjennom
sosiale medier. Hjelp oss med å DELE informasjon på disse kanalene og benytt veldig gjerne
#woc2019 så mye som mulig i sosiale medier nå frem mot VM.
Inviter veldig gjerne alle venner og bekjente til denne folkefesten! Har de ikke prøvd orientering før
er dette virkelig tiden for å gjøre det!

World Orienteering Championships 2019 Østfold – Norway

wocorienteering

Til slutt:
Det er nok mange frivillige som har spørsmål nå frem mot VM. Vi oppfordrer alle frivillige til å i første
omgang kontakte deres gruppeledere hva gjelder spørsmål som har med arbeidstider, oppmøte,
opplæring og detaljer forbundet med arbeidsoppgaver.
Om du har spørsmål gruppeleder ikke kan svare på, kan du kontakte frivillig koordinator Svend
Sondre Frøshaug ved å sende en e-post til frivillig@woc2019.no eller ringe/sende SMS til telefon:
99475032

Spenstig hilsen
woc2019

Vedlegg 1: Program

PROGRAM VM I ORIENTERING 2019

•

Mon 12th August (Sarpsborg town square)

WOC
Open Ceremony and cultural program 18:30
Spectator race sprint
Start 16.30 - 18.00
•

Tue 13th August (Knatterudfjellet, Sarpsborg)

WOC middle distance qualifications
Start women/men 10.00. Last finish 12.30
Spectator race and Norgescup junior middle distance
Start 13:30 - 16.00
•

Wed 14th August (Mørk, Spydeberg)

WOC long distance
Start men 10.30 - 14.20. Last finish 16.00
Start women 13.30 - 16.50. Last finish 18.10
Spectator race middle distance
Start 10.30 - 13.00
•

Thu 15th August (Kongsten, Fredrikstad)

WOC
Rest day
Spectator race middle distance
Start 10.00 - 12.30
•

Fri 16th August (Mørk, Spydeberg)

WOC middle distance
Start women 13.30 - 15.15. Last finish 15.50
Start men 15.45 - 17.35. Last finish 18.10

Spectator race middle distance
Start 11.00 -13.30
Norgescup junior long distance
Start 11.00 - 12.00

Prize giving ceremonies and cultural program 19.30 (Sarpsborg town square)
•

Sat 17th August (Mørk, Spydeberg)

WOC relay
Start women 16.20. Finish 18.05
Start men 18.30. Finish 20.15
Spectator race long distance
Start 12.30 - 15.00

Vedlegg 2: Arenakart Mørk og Knatterud.

