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Tilbageblik på 2017
Superstjernen Maja Alm
2017 var atter et succesfuldt år for dansk landsholdsorientering. Og vil først og fremmest blive
husket for, hvordan Maja Alm på flotteste vis konsoliderede sin position som superstjerne og ved
fjerde VM i træk præsterede på et niveau, som andre bare kan drømme om.
Maja har i 2017 ligesom i 2016 haft en afgørende rolle i
samtlige de internationale seniormedaljer Danmark har
vundet. Hun forsvarede i suveræn stil sit verdensmesterskab
på sprintdistancen, hun løb Danmark fra en fjerde plads op til
en fantastisk sølvmedalje i VM sprint-mix stafetten, og hun
vandt sin første medalje i skoven, da hun vandt sølv med en
fuldstændigt enestående finish ved VM på langdistance. Og så
knuste hun al modstand ved World Games, da hun vandt guld
på sprinten og sikrede guldet ved sprint-mix stafetten der.
Maja kom til World Games direkte fra to atletikkonkurrencer,
der var Majas allerførste spæde skridt mod noget, som hun
har annonceret kan blive endnu et spændende mål: 5.000
meter finalen ved OL i Tokyo 2020. Med tiden 15:40 på en
5.000 meter i Belgien viste Maja, at hun kan løbe virkeligt
stærkt også når hun ikke skal finde vej samtidigt. Det er et
ekstremt ambitiøst mål, men hvor mange ville på den anden
side for fem år siden have gættet på, at Maja ved indgangen til
2018 ville være seksdobbelt verdensmester i orienteringsløb.
Majas præstationer giver genlyd i hele dansk idræt. Da de 40 bedste sportsfolk i Danmark til DRs
sportsshow DR Sport 2017 skulle udpege de tre bedste danske idrætsudøvere til kandidater for
modtagelse af BTs Guld, blev Maja udvalgt sammen med ketcherstjernerne Caroline Wozniacki og
Viktor Axelsen. At Viktor som første danske individuelle herreverdensmester i 20 år vandt prisen
var svært at indvende meget imod, men herfra skal alligevel lyde et kæmpe til lykke til Maja for at
have kæmpet sig ind i det fine selskab. Lidt senere i samme show uddelte Maja selv prisen som
årets energibundt til GOGs mangeårige indpisker Poul Syberg. Ved den lejlighed nævnte Maja, at
hun havde været så ”heldig” at blive verdensmester. Vi bringer lige en korrektion herfra: Det har
ikke noget med held at gøre at blive seksdobbelt verdensmester. Det har noget med talent,
træning, forberedelse, sammenhold, dedikation og en masse andet at gøre. Men held? Aldrig i
livet!

Kollektivets triumf fortsætter
Når Majas præstationer er nævnt, skal det danske seniorlandsholds sammenhold nævnes
umiddelbart efter. At Danmark fortsatte de flotte takter i mix-sprintstafet i 2017 er ikke alene
Majas præstation. I 2016 var det Cecilie Friberg Klysner, der med succes trådte ind på holdet og i
2017 var det Andreas Hougaard Boesens tur. Vi vidste, at mix-sprint terrænet i Estland ikke var
ideelt for Andreas, men han kæmpede forbilledligt for holdet, der som skrevet erobrede en ny flot
medalje – denne gang af sølv.
I den knivskarpe internationale konkurrence, var det nok de færreste, der havde troet på, at
Danmark havde en reel chance for at vinde VM-sølv og World Games guld i sprint-mix stafetten
med to udskiftninger siden det suveræne guldhold i 2015. Det er en del af det danske landsholds
styrke, at vi lykkes med at vise nye løbere tillid og give dem den nødvendige selvtillid til at turde gå
ind og præstere på holdet.
Individuelt ser vi også flere lovende takter. Cecilie Friberg Klysner erobrede en fantastisk 7. plads
på sprintdistancen ved VM og leverede en overraskende flot fuldtræffer på mellemdistancen ved
World Games, hvor hun med en forrygende præstation i det drilske terræn løb en fjerdeplads
hjem.
Herrerne viste også flotte takter ved VM. Tue
Lassen var næppe selv tilfreds med 11. pladsen
på sprint og 17. pladsen på lang, men det viser
fortsat Tues høje niveau. Og at Jakob Ekhard
Edsen blev nr. 18 på sprint og Thor Nørskov
tog en flot 16. plads på Mellem viser, at de
yngre herrer er på vej frem.
Endelig imponerede Søren Bobach ved World
Games med en imponerende 6. plads på sprint
og 9. plads på mellemdistance. Endnu et tegn
på, at når Søren får holdt skaderne i skak, så er
han altid med i den internationale top.
Og når vi taler om familien, så håber vi
selvfølgelig at se en lidt mere heldig Ida
Bobach i 2018. Den dobbelte verdensmester
fra 2015 havde endnu en gang kæmpet sig
tilbage til toppen og løb flot ved World Cup
løbene i Finland i juni måned. Men skæbnen
ville, at Ida brækkede en knogle i foden

umiddelbart før målgang netop der. Genoptræningen derfra gik fint men for at få ordentlig ro
efter en lang periode med utallige genoptræninger, tog Ida og Søren Schwartz et fire måneders
break fra orientering og træning med et ophold på en farm i Afrika. Vi håber og tror de begge vil
vende styrket tilbage til idrætten efter denne pause.
På ungdomsfronten skal vi ikke glemme at nævne vores dygtige juniorpiger. Ida Øbro vandt en
fejende flot guldmedalje i D 18 ved Junior European Cup og inden da havde hun sammen med de
øvrige på holdet leveret varen flot ved Junior-VM i Finland. Ved det løb var det dog først og
fremmest Josefine Lind, der afsluttede sin juniorkarriere med en fornem serie. Først var hun på
mellemdistancens 8. plads lige foran yderligere tre piger i top 14: Agnes Kracht som nr. 10, Ida
Øbro nr. 13 og Line Cederberg som nr. 14. Med 9. pladsen på sprinten blev det til yderligere en top
10-placering. Og selvom Josefine ikke selv var helt tilfreds med 18. pladsen på lang, sluttede hun
flot af, da hun i en ren gyser sikrede det danske førstehold en femteplads og dermed podieplads i
den afsluttende stafet. Agnes Nørgaard Kracht og Line Cederberg var de to andre på holdet.

Styrkelse af landstrænerteamet
Ved siden af det sportslige arbejde, har DOF udviklet trænerorganisationen i slutningen af 2017.
Landstræner Torbjørn Gasbjerg har udfyldt landstrænerrollen på fornemste vis, men det er en
krævende opgave at få den rolle og familielivet til at hænge tilfredsstillende sammen, når DOFs
ambitiøse målsætninger fortsat skal nås. Så da muligheden opstod for at tilknytte danske Kenneth
Buch som supplerende landstræner, var det naturligt for DOF og Team Danmark at tage en dialog
om det. Kenneth har tidligere haft succes som både fransk og norsk landstræner, ligesom han en
længere periode var succestræner i den norske storklub, Halden SK. Via en ekstra bevilling fra
Team Danmark og nogle organisatoriske ændringer lykkedes det i oktober 2017 at indgå aftale
med Kenneth om at blive en del af det danske landstrænerteam. Med opdelingen af VM fra 2019,
hvor det er VM i skov i Norge i 2019 og VM på sprint i Danmark i 2020, har tilknytningen af
Kenneth betydet, at Kenneth nu fokuserer på at løfte de danske løbere på skovdistancerne, mens
Torbjørn Gasbjerg i sin fortsatte rolle som landstræner vil have særligt fokus på sprintdistancerne.
Vi byder Kenneth hjerteligt velkommen i trænerteamet. Kenneth har allerede sat sit præg på de
første landsholdssamlinger efter ansættelsen og vi glæder os til fortsættelsen.

Seniorlandsholdenes program 2018
2018 byder på såvel EM i det sydlige Schweiz som VM, hvor vi endnu en gang skal til Baltikum –
denne gang Letland, der byder velkommen først i august måned. Derudover er der to World Cup
afdelinger i efteråret – først et for-VM i skov i Norge sidst i august og dernæst en World Cup
afdeling i Tjekkiet først i oktober med fokus på sprint. For boblerne er der studenter-VM i juli
måned. WUOC, som studenter-VM officielt hedder, afholdes i år i Kuortane i det centrale Finland.

EM, Ticino, Schweiz, 6. – 13. maj
Klimaet i det sydlige Schweiz er nogenlunde det samme som i Norditalien. Lunt og rart i maj
måned. Så mon ikke der skulle være en dansk tilskuer eller to som deltager i publikumsløbene ved
EM – og samtidig følger de danske stjerners præstationer?

EM Sprint, Bellinzona og Mendrisio, 6. maj
Ticino ligger så langt mod syd i Schweiz, man kan komme før det bliver til Italien. Man kunne
derfor overveje, om sprintområderne skulle komme til at minde om de komplicerede vejsystemer,

der findes i nogle italienske byer. Der er imidlertid offentliggjort gamle kort over samtlige
områder, som EM skal løbes i, på arrangørernes hjemmeside, så man kan få en god idé om, hvad
der venter. Og alt tyder på relativt traditionel sprintorientering i relativt fladt terræn. Der er en
borg eller to i områderne, men det ser ud til at være ret enkle vejvalg dertil og derfra igen, så det
kommer næppe til at påvirke vejvalgene voldsomt.

Bellinzona

Mendrisio

EM Sprintstafet, Capriasca-paese, 10. maj
Når man netop har skrevet ovenstående, kan man ændre det igen til sprintstafetten nogle dage
senere. Sprintstafetområdet Capriasca-paese i byen Tesserete ser umiddelbart ud til at have noget
smallere gader og mulighed for flere vejvalgsovervejelser.

EM Mellem kvalifikation, Carona, 8. maj
Når man kommer ud i skoven ved EM, møder man primært kuperet løvskov af samme type, som
deltagerne husker fra VM i Italien i 2014. Kvalifikationsterrænet til Mellemdistancen ligger i 600 –
800 meters højde.

EM Mellem finale, Monte San Giorgio, 9. maj
Terrænet til mellem finalen ser ud til at være lidt mere udpræget skræntorientering og angives til at have
lidt dårligere gennemløbelighed. Evnen til at holde højden på skrænten og have styr på sine
udgangspunkter kommer til at være i centrum i en teknisk krævende mellemdistance.

EM Stafet, Tesserete, 12. Maj
Stafetterrænet angives til primært at være egeskov. Der ser ud til at være knap så kraftig kupering og lidt
flere stier. Det er da også arrangørernes vurdering, at gennemløbeligheden her er lidt bedre igen.

EM Lang, Capriasca, 13. maj
Langdistancen ved EM er en terræntype, der er kendt fra diverse World Cup afslutninger de senere år. Det
må forventes atter at blive en styrkeprøve, der nok vil favorisere hjemlandets herrer. På spindesiden ligger
det godt til Tove Alexandersson, men her på mesterskabets sidste dag handler det i høj grad om, hvem der
stadig har de mentale ressourcer intakte og er klar til at holde hovedet koldt, selv når det gør allermest
ondt.

Vi lader de foreløbige banedetaljer stå for sig selv:

VM – Riga og Sigulda, Letland, 4. – 11. august
VM i Letland bliver sidste fælles VM for sprint og skov, hvorefter VM fra 2019 splittes op med
skov-VM i Østfold i Norge i 2019 og sprint-VM i Danmark i 2020. Derefter kommer der skov-VM i
Tjekkiet i 2021 i de legendariske terræner omkring Jicin, mens det endnu ikke er afgjort, hvor VM
2022 skal afgøres.
Men Letland starter vi altså som vanligt med sprintdistancerne, før konkurrencerne fortsætter i
skoven. Sprintdistancerne afvikles i hovedstaden Riga, hvorefter man tager ca. 50 km mod nordøst
til Sigulda, hvor skovkonkurrencerne afholdes.

VM Sprint – Riga, 4. august (kvalifikation og finale)
Sprinten i Riga centrum ser ud til at blive en kendt kombination af
by- og parkområder. Finalen angives til at blive afholdt i Rigas
historiske bymidte.

VM Sprintstafet – Riga, 5. August
Sprintstafetten afholdes på vestsiden af floden Daugava. Her er såvel park- som byområder, men
et godt gæt er, at en stor del af sprintstafetten afvikles i parkområdet med mulighed for publikum
til at følge løberne.

Skovdistancer i Sigulda
VM Mellem – 7. august
VM Stafet – 9. august
VM Lang – 11. august

Alle tre skovdistancer afholdes i samme
skovområde og samme terræntype. De afholdes i
området, der ligger umiddelbart vest og nord for
byen. Terrænet omkring Sigulda har visse
ligheder med kuperede midtjyske terræner, men
er dog ofte lidt tættere og knapt så vel plejede
som de danske skove. Alle løbende afholdes i
raviner langs floden Gauja. Højdeforskellene
angives til at være fra 75 til 95 meter.
Terrænbeskrivelsen angiver, at der er skov af
forskellig type, samt veje og stier af forskellige
typer. Så har man jo ligesom den information,
man skal bruge. Der er ingen tvivl om, at dette er
en terræntype, som såvel danske som rigtigt mange andre nationers løbere behersker, så der er
meget, der tyder på, at vi får nogle rigtigt spændende konkurrencer ved VM i Letland.

Studenter-VM, Kuortane, Finland, 17. – 22. juli
World University Orienteering Championships (WUOC), som det officielle navn til stævnet er,
afholdes på alle fem VM-distancer, dog uden kvalifikation. Kuortane ligger centralt i Finland, ca.
120 km øst for havnebyen Vaasa.
Arrangørerne er ikke overdrevent detaljerede i deres beskrivelse af terrænerne, men et godt gæt
er, at det vil være typisk finsk med højdeforskelle på op til 40-50 meter. Der anvendes 2,5 meter
ækvidistance på kortene i skoven. Billederne nedenfor giver indtryk af fint, men krævende finsk
terræn.

World Cup 2018
EM er første afdeling og VM er anden afdeling af World Cup.

Afdeling 3 – Sarpsborg, Norge, 31. august – 2. september
De tre afdelinger ved World Cup-en indledes med en langdistance, mens der dagen efter er prolog
og jagtstart på mellemdistance og så sluttes der af med stafet. Med fire løb på tre dage i Aremarkterrænet, så får man en god test af, hvem der har bevaret mest form og motivation små tre uger
efter VMs afslutning.
Terrænet er godt kendt for dansk
orientering. Østfold i Norge har
vanskeligt og detaljerigt terræn, men
det er ikke helt så kuperet som
længere mod nord i Norge og
gennemløbeligheden er efter nordiske
forhold ganske fin.
Og så skal vi ikke glemme, at det var i
denne terræntype, at Ida Bobach
vandt World Cup afdelingen i Halden i
2015, ligesom terræntypen minder om
det terræn ved Strömstad, hvor der
blev løbet VM i 2016.

Afdeling 4 – Prag, Tjekkiet, 4. – 7. oktober
World Cuppens 4. afdeling byder ligeledes på et
intenst program. Første dag bliver en test af den
nye VM-disciplin knock-out sprint. Derefter er
der sprintstafet, så skal deltagerne lige i skoven
og løbe mellemdistance, hvorefter sidste dagen
er en traditionel sprint.
Sprintkonkurrencerne afholdes i Prag, mens
mellemdistancen i Turnov bliver en smagsprøve
på skov-VM i Tjekkiet i 2021. Se klippet her ved
siden af.

Juniorlandsholdenes program 2018
Ungdoms-EM (EYOC). Veliko Tarnovo, Bulgarien
De yngste juniorløbere skal i år langt væk for at komme til Ungdoms-EM (EYOC). Veliko Tarnovo
ligger et antal timers kørsel fra Bulgariens hovedstad Sofia.

Sprint, 29. juni
Der annonceres med relativt stejlt byterræn, hvor et fæstningsområde omfatter 70% af kortet.
Mange små brostensveje, smalle trapper og mange vægge. Så alt tyder på, at der bliver gode
udfordringer her.

Lang, 30. juni
Langdistancen bliver detaljeret terræn med kupering og sten. Kortudsnittene ser relativt grønne
ud, men det angives at 80% af terrænet har god gennemløbelighed.

Stafet, 1. juli
Angives til at være moderat kuperet med plateauer. Der er en del sten og klippeformationer.
Gennemløbeligheden kan være reduceret på grund af sten og vegetation. Det ene kortudsnit giver
indtryk af, at der også kan være fladt og diffust på de angivne plateauer.

Junior-VM, Kecskemet, Ungarn, 9. – 14. juli
Det er svært at forestille sig en større kontrast rent
terrænmæssigt, når man sammenholder Junior-VM
terrænet i 2018 med det finske i 2017. Fra finske
sten og moser til knastørre ungarske stepper. De
danske løbere har alle muligheder for at forberede
sig på hjemmebane. Langdistanceterrænet i
Ungarn har visse ligheder med de åbne midtjyske
hedeområder (hvor testløbene da også afholdes),
mens man ikke er dårligt forberedt til
mellemdistancen i Ungarn, hvis man har løbet
Påskeløb på Fanø. Dog skal man ikke lede efter de
fanøske moser, når man kommer til Ungarn. Som
nævnt er der knastørt og vi krydser fingre for, at
det ikke bliver en af de somre, som ungarerne
nogen gange oplever, hvor temperaturerne sniger
sig betænkeligt tæt på de 40 grader.

Lang, Pirto, 9. juli
Kortudsnit fra langdistanceområdet er vist ovenfor
til højre. Det er en type terræn, som næsten alle landes løbere behersker, så det bliver rigtigt
spændende at se, hvem der holder bedst sammen på det, når det gælder.

Sprint, Kecskemet, 10. juli
Sprinten afholdes i bymidten af Kecskemet. Det er et ret traditionelt byområde med indslag af
park. Næppe noget der vil byde på de store uforudsete udfordringer.

Mellem kvalifikation 12. juli og mellem finale, 13. juli,
Bócsa
Mellem terrænet ser ud til at blive mesterskabets klart vanskeligste.
Grønt varierer med gult på en måde, som man ikke ser så mange
steder. Og da det en gang har været militært øvelsesområde, så er der
også nogle interessante spor i kurvebilledet hist og her. Her kan man
godt forestille sig en og anden junior blive overrasket over
sværhedsgraden. Men som tidligere nævnt, så har de danske juniorer
fine muligheder for at forberede sig, blot man tager en tur til det vestjyske.

Stafet, 'Tázlár, 14. juli
Stafetten afvikles i et område, der minder ganske meget om
langdistanceområdet. Det er igen noget mere åbent med god
sigtbarhed på grund af begrænset vegetation, men igen skal man holde
hovedet koldt i de kurvedetaljerede områder. Men igen er der ikke
noget, som burde overraske en jævnlig deltager i løb i det vestjyske.

JEC - Junior European Cup, Villars-sur-Ollon, Schweiz, 4. – 7.
oktober
Årets sidste juniorlandskamp afholdes i Schweiz. Villars-sur-Ollon ligger i det sydvestlige Schweiz
små 20 km sydøst for Montreux. Arrangørerne har virkeligt sørget for nyskabelse i år, da den

traditionelle stafet er afløst af en sprintstafet og den afsluttende langdistance afholdes med
fællesstart og sløjfer.
Sprintstafetten afholdes i byområde med indslag af park i
værtsbyen, der er beliggende i 1.200 meters højde.
Mellemdistancen afholdes på en bakkeskråning i små 500
meters højde ned mod byen Monthey. Det angives til at
være stejlt og teknisk vanskeligt terræn.
Langdistanceterrænet ligger derudover i 1.800 meters
højde og består for en stor del af åbne marker, så der
venter deltagerne noget af en mandfolkedyst m/k. Også
ganske modigt af arrangørerne at turde arrangere i den
højde på den tid af året. Man har før hørt om tidlige
snefald i Alperne.

Den danske rangliste
Igen i 2018 har vi udvalgt et antal gode stævner, som bliver ranglisteløb for både seniorer og
juniorer. Vi håber klubberne vil bakke bredt op om disse stævner, så der skabes god konkurrence
på alle niveauer.

Nordjysk 2-dages, Tversted Klitplantage, 10. - 11. marts
De friske indleder Nordjysk 2-dages med natsprint i Ålbæk Plantage fredag aften. Lørdagens
langdistance og søndagens mellemdistance afvikles begge i Tversted Klitplantage – en af de mange
legendariske klitplantager ved den jyske vestkyst. Finorientering og overblik over vejvalgene bliver
testet i denne sikre forårsbebuder i det nordjyske, hvor forårshungrende nordmænd i rigt mål
plejer at bidrage til konkurrencen.

Danish Spring – Midtsjælland, 23—25. marts
Med de normale Danish Spring arrangører
fra OK Øst i Birkerød travlt optagede med
at forberede World Masters Orienteering
Championships i Nordsælland, er Danish
Spring i 2018 rykket til Midtsjælland, hvor
erfarne arrangører fra OK Roskilde og Sorø
står klar.
Mellem- og Langdistancen vil for de af os,
der er gamle nok, byde på et nostalgisk
gensyn med Sognegården i Ny Tolstrup,
hvor dette programs forfatter senest løb i
mål i H 13-14 A ved det nationale
ranglisteløb i 1977. De knapt så nostalgiske
vil være tilfredse med at vide, at pladsen
ligger i den østligste del af Hvalsøskovene –
et af Sjællands bedste og mest kuperede
orienteringsterræner, der er anvendt til
mange store stævner gennem årene.
Blandt andet afholdtes det sidste Spring Cup i skoven i 2011, ligesom to af konkurrencerne ved EM
i 2004 blev afholdt her.

Juniortestløb og iagttagelsesløb, 1. – 3. juni
Testløbene afvikles med sprint om fredagen, mellemdistance om lørdagen og lang distance om
søndagen med Herning OK som primær arrangør. For juniorløberne er det testløb til EYOC i
Bulgarien og Junior-VM i Ungarn, mens løbet ligeledes er ranglisteløb for seniorerne.

JFM Lang, Hårsbjerg Plantage, JRL, 19. august
JFM Lang weekenden er samtidig ramme for TC-weekenden, der samler løberne fra alle landets
TC-ere til en fælles træningsweekend. Hårsbjerg Plantage er også kendt som Tinnet Syd, altså den
sydlige del af Tinnet Krat, der tidligere har været anvendt til både danske og nordiske
mesterskaber. Terrænet er småkuperet med en del lyng og stier, men også områder hvor der er
mange kurvedetaljer. Det sidste o-kort er tegnet i 1991. Men nu skulle det prøves igen og der er
indhentet tilladelser hos 10 forskellige meget hjælpsomme skovejere.

Danske mesterskaber 2018
Individuelle danske mesterskaber fra og med DM sprint tæller også til såvel den danske juniorsom seniorrangliste. Dog er der ikke juniorrangliste ved DM Lang.

DM Ultralang Jægerspris Nordskov 22. april
Det er klassisk DM Ultralang-terræn, der venter, når
Allerød OK tager imod i Jægerspris Nordskov i april.
Skoven med de tusindårige egetræer blev brugt til
World Cup tilbage i 1994 og havde senest DM Ultralang
i 2012. Arrangørerne lover En spirende forårsskov, som
byder på varieret løvskov og nåleskov med enkelte
åbne områder. Moderat kupering og veludbygget
vejnet - mens der er relativt få stier mellem vejene.

DM Sprint og FM Sprintstafet, Hillerød, 26. og 27. maj
DM Sprint og FM Sprintstafet afholdes i det centrale Hillerød
med FIF Hillerød som erfaren arrangør. Klubben har en lang
tradition for at arrangere gode sprintløb rundt omkring i
Hillerød – senest ved pinseweekenden i 2017. Kortudsnittet
indeholder et lille udsnit fra der var sprint i Hillerød by i 2010.

DM Mellem, Højgaard skov, 25. august
DM Mellem bliver for folk, der kan lide bakker. Højgaard skov lige nord for Grejs er en af skovene i
Grejsdalen, der er kendt for sine stejle bakker og for, at det godt kan betale sig at tænke sig om en
ekstra gang før man tager et vejvalg. Højgaard skov er et jomfrueligt område og med OK Gorm
som rutineret arrangør, har vi helt sikkert noget at glæde os til.

DM Stafet, Harrild Hede, 8. september
Harrild Hede er et hutigt og letløbt
indlandsklitområde. Arrangørerne fra
Herning OK fortæller: Løbet tager sit
udgangspunkt fra Naturcenter Harrild
Hede i den gamle Harrild Vandmølle. Om
dette område skriver Naturstyrelsen:
“Her er store hede- og plantagearealer,
rene og hurtigtstrømmende vandløb,
hedesøer, hugorme, masser af krondyr,
stilhed og højt til himlen”. I dag ville
Naturstyrelsen sikkert også nævne, at her er fundet spor af ulve.

DM Lang, Ulbjerg Plantage, 9 september
Ulbjerg er en orienteringsmæssig
udfordring i lighed med
klitplantagerne i Vestjylland, og med
årene bliver den bare bedre og bedre
som følge af, at nåletræer er blevet
voksne, tyndet ud og derved mange
steder giver god gennemløbelighed i
detaljerigt og let kuperet terræn. Og
så er der åbne, kuperede
hedeområder, hvor den blomstrende
lyng byder én velkommen.
Arrangørerne fra Viborg OK fortæller,
at her var Jysk-Fynske mesterskaber i
2008 og påskeløb i 2011. DM Lang bliver selvfølgelig på nyreviderede kort, tegnet af Steen
Frandsen, hvilket betyder højeste kvalitet.

Landsholdskalenderen 2018
Forkortelser: WRE: World Ranking Event, SRL= Seniorranglisten Trimtex Cup, JRL=
Juniorranglisten Løberen League.

Dato

Hvem

Hvad

Hvor

5. - 7. januar

Junior

Træningssamling

Silkeborg

19-21. januar

Senior

EC-weekend

Danmark

3-18. februar

Alle

Sydsamling

Moimenta da Beira, Portugal

9.-11. marts
9. marts
10. marts
11. marts

Alle
Alle
Alle
Alle

Nordjysk 2-dages, EC-weekend
Nordjysk 2-dages
Nordjysk 2-dages, SRL, JRL
Nordjysk 2-dages, SRL, JRL

Vendsyssel
Ålbæk Plantage
Tversted Klitplantage
Tversted Klitplantage

23-25. marts
23. marts
24. marts
25. marts

Alle
Alle
Alle
Alle

Danish Spring
Danish Spring, WRE, SRL, JRL
Danish Spring, WRE, SRL, JRL
Danish Spring, WRE, SRL, JRL

Midtsjælland
Sorø
Avnstrup
Avnstrup

25. - 29. marts
29. - 31. marts

Junior
Bredde

Træningssamling
Påskeløb

Silkeborg
Fanø

7-15. april

Senior

EM Træningslejr

Ticino, Schweiz

13. - 15. april

Junior

Silva League deltagelse

Kåverød, Skåne, Sverige

21. april
22. april

Alle
Alle

DM Ultra Lang
DM Ultra Lang

Jægerspris Nordskov
Jægerspris Nordskov

28. - 29. april
28. april
29. april

Klub
Damer
Herrer

Tiomila
Damestafetten
Herrestafetten

Nynäshamn, Sverige
Nynäshamn, Sverige
Nynäshamn, Sverige

6.-13. maj
6. maj 2018
6. maj 2018
8. maj 2018

Senior
Senior
Senior
Senior

EOC, World Cup Round 1
Sprint Qualification
Sprint Final
Middle Qualification

Ticino, Schweiz
Bellinzona
Mendrisio
Carona

9. maj 2018
10. maj 2018
12. maj 2018
13. maj 2018

Senior
Senior
Senior
Senior

Middle Final
Sprint Relay
Relay
Long Final

Monte San Giorgio
Capriasca-paese
Tesserete
Capriasca

8. - 13. maj

Junior

JWOC 2018 træningslejr

Ungarn

18.-21. maj

Senior

EC WOC 2019 Træningslejr

Østfold, Norge

26. maj
26. maj
27. maj

Alle
Alle
Alle

DM-Sprint
DM-Sprint, WRE, SRL, JRL
FM-Sprintstafet

Hillerød
Hillerød
Hillerød

1.- 3. juni
1. juni
2. juni
3. juni

Alle
Alle
Alle
Alle

Juniortestløb, iagttagelse
Herning
Juniortestløb/JFM Sprint SRL, JRL
Juniortestløb, SRL, JRL
Juniortestløb, SRL, JRL

16. - 17. juni
16. juni
17. juni

Klub
Damer
Herrer

Jukola
Venlakavlen
Jukolakavlen

Hälvälä, Finland
Hälvälä, Finland
Hälvälä, Finland

21.24.juni

Senior

EC WOC 2020 træningslejr

Örebro, Sverige

22. - 24. juni

Junior

JWOC 2018 precamp

Silkeborg

28. juni - 1. juli
29. juni
30. juni
1. juli

H/D 15-18
H/D 15-18
H/D 15-18
H/D 15-18

EYOC
EYOC Sprint
EYOC Long
EYOC Relay

Veliko Tarnovo, Bulgarien

2.-22. juli

Senior

VM Træningslejr

Sigulda, Letland

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

Masters
Masters
Masters
Masters
Masters
Masters

WMOC
Sprint kvalifikation
Sprint finale
Skov kvalifikation
Mellem finale
Lang finale

København - Nordsjælland
Hørsholm
Christiansborg, København
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn
Søskoven, Grib Skov

9. - 14. juli
9. juli
10. juli

Junior
Junior
Junior

Junior VM (JWOC)
Long Final
Sprint Final

Kecskemet, Ungarn
Pirtó
Kecskemet

12. juli
13. juli
14. juli

Junior
Junior
Junior

Middle Qualification
Middle Final
Relay

Bócsa
Bócsa
Tázlár

17-21. Juli
17. juli
18. juli
19. juli
20. juli
21. juli

Prospects
Prospects
Prospects
Prospects
Prospects
Prospects

Studenter VM
Sprint Relay
Middle Distance
Sprint
Long Distance
Relay

Kuortane, Finland
Seinäjoki
Lapua
Seinäjoki
Kuortane
Kuortane

4. - 11. august
4. august
4. august
5. august
7. august
9. august
11. august

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

VM (WOC), World Cup, Runde 2
Sprint Qualification
Sprint Final, WC
Sprint Relay, WC
Middle Distance, WC
Relay, WC
Long Distance, WC

Sigulda, Letland
Riga
Riga
Riga
Sigulda
Sigulda
Sigulda

18 - 19. august
19. august

TC
TC

JFM/TC-weekend
JFM Lang, JRL

Hårsbjerg Plantage

25. august
25. august

Alle
Alle

DM Mellem
DM Mellem, SRL, JRL

Vejle/ Jelling
Højgård Skov

31. august - 2.
september
31. august
1. september
2. september

Senior
Senior
Senior
Senior

World Cup, Runde 3
Lang
Prolog og jagtstart, Mellem
Relay

Sarpsborg, Norge
Aremark
Våler/ Aremark
Aremark

8. - 9. september
8. september
9. september

Alle
Alle
Alle

DM Stafet og Lang
DM Stafet
DM Lang, SRL

Herning / Viborg
Harrild Hede
Ulbjerg Plantage

28. - 29. september
29. september

Junior
Junior

KUM
KUM Lang, JRL

Fosdalen
Fosdalen

4. - 7. oktober
4. oktober
5. oktober
6. oktober
7. oktober

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

World Cup, Round 4
Knock Out Sprint
Sprint Relay
Middle Final
Sprint Final

Prag, Tjekkiet
Prag
Prag
Turnov
Prag

4. - 7. oktober
5. oktober
6. oktober
7. oktober

Junior
Junior
Junior
Junior

JEC - Junior European Cup
Sprint Relay
Middle Final
Long Final

Villars-sur-Ollon, Schweiz
Villars Sur Ollon
Monthey Forest
Col de Bretaye

6. oktober
6. oktober

Alle
Alle

DM Nat
DM Nat

Rørvig Sandflugtsplantage
Rørvig Sandflugtsplantage

7. oktober

Bredde

Divisionsfinale

Store Hareskov

13. - 20. oktober

Junior

Træningslejr

Frederiksstad, Norge

16. - 21. oktober

Senior

EC WOC 2019 træningslejr

Sarpsborg, Norge

30. november - 2.
december

Alle

Fællessamling

Slettestrand

