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Landsholdet ved indgangen til 2019
For femte år i træk kan vi se tilbage på et fantastisk VM-år for dansk orientering. Og vi kan se frem
mod 2019 - et stort år med juniorverdensmesterskaber på hjemmebane. Seniorlandsholdet glæder
sig til drømmeterræn ved VM i Norge, men med lavere medaljeforventninger end de seneste år.
Maja Alm holder en velfortjent pause fra landsholdsorientering efter en ubrudt suite på 53 starter
i Junior-VM og VM siden 2004 og Ida Bobach er stoppet på landsholdet efter en karriere, der
blandt meget andet har budt på 9 junior- og seniorverdensmesterskaber. Tue Lassen og Søren
Bobach, der trådte ind på landsholdsscenen ved junior-VM i 2004 og 2006 og har været
grundstammen i herrelandsholdet siden, har meldt sig klar til endnu en sæson i rødt og hvidt, men
begge er også startet i en ny spændende rolle som fædre, hvilket betyder ændringer i deres måde
at gribe satsningen an på. Endelig annoncerede mixstafet-medaljevinder fra 2017, Andreas
Boesen, også i efteråret 2018, at han ikke fortsætter på landsholdet.
En ny generation af talenter begyndt at vise resultater, men det er store sko, de skal udfylde i
2019. Samtidig ændres VM-programmet, således at der i 2019 kun skal løbes om VM-medaljer på
skovdistancer. Og hvis vi ikke regner Maja og Ida med, skal vi tilbage til Chris Terkelsen i 2005 for
at finde den seneste individuelle danske medalje i VM på en skovdistance.
Vi benytter derfor denne udgave af landsholdsprogrammet til lige at stoppe op og gøre en kort
status over de seneste landsholdsår før vi ser vi fremad mod 2019.

Danmarks 7-dobbelte verdensmester, Maja Alm
Maja Alm vandt i 2018 sit fjerde
verdensmesterskab i træk på
sprintdistancen og det andet sølv i
træk på langdistancen. Ingen har
tidligere vundet den samme
distance fire år i træk ved VM og
ingen dansker har tidligere vundet
medalje på en skovdistance ved to
på hinanden følgende
verdensmesterskaber. Efter 14 år i
træk på de danske junior- og
seniorlandshold søger Maja nu ny
inspiration med en dristig satsning
mod 5.000 meteren ved OL i Tokyo i
2020. Inden OL vil Maja dog i juli 2020 være det store trækplaster ved VM i orienteringsløb på
sprintdistancer på hjemmebane i Trekantsområdet.
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Majas entré på de danske landshold skete ved Junior-VM i
2004 med en flot 30. plads, men ellers markerede Maja sig
som en god, men ikke exceptionel junior. Det blev et
vendepunkt, at Maja besluttede at flytte til Sjælland for at
være med i det gode juniortræningsmiljø, der blandt andet
talte tidens store stjerne, Signe Søes, som da løb for Farum
OK. Maja fortæller her om beslutningen om at flytte til
Sjælland. I 2007 tog Maja bronze på sprint ved Junior-VM
før hun i sit sidste junior-år vandt sølv ved junior-VM
sammen med Ida Bobach og Signe Klinting – en bedrift de
tre gentog ved senior-VM 8 år senere.
I de første senior-år leverede Maja imponerende resultater på både sprint og mellemdistance med
sølvmedaljen på sprint ved VM i Schweiz efter legenden Simone Niggli. Netop Simone Niggli var en
stor inspiration for Maja og Ida, da de løb sammen i svenske Ulricehamn og kulminerede med
sejren i den finske Jukola-stafet i 2009.
Derefter fandt træningsmiljøet omkring elitecenteret i Aarhus sin form og Maja kom sammen med
Ida, Søren Bobach og Tue Lassen til at udgøre grundstammen i det succesrige daglige
træningsmiljø. Sideløbende påbegyndte Maja sit tandlægestudie. Se mere her.
VM 2013 i Finland blev stolpe ud for Maja
med flere lige-ved-og næsten placeringer,
men derfra har det mangeårige systematiske
arbejde givet frugt og Maja har ved de
seneste fem verdensmesterskaber leveret på
et niveau, der er unikt i dansk idræt. Inden
det store gennembrud ved VM i 2014 var
Maja også lige med til at fejre Signe Søes’
sidste optræden på den internationale scene,
da Signe vandt guld på mellemdistancen ved
europamesterskaberne i 2014 og Maja selv
vandt sølv.Fra VM i 2014 er Maja startet i 20
medaljeløb og har opnået fantastiske 18
podieplaceringer. Deraf har Maja erobret
medaljer i 15 af starterne og altså 7
guldmedaljer. Gense her højdepunkterne fra
VM-stafetten i 2014 og Alle tiders højdepunkt for dansk orientering blev opnået ved VM i
Inverness i Skotland, hvor Maja var involveret i tre af de fire danske guldmedaljer. Har du lidt
ekstra tid, så se hele den legendariske VM-stafet i 2015 her. Har du lidt mindre tid, så nøjes med at
se de første tre-fem minutter, hvor Maja allerede rystede konkurrenterne på vej til startpunktet.
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Yderligere imponerende er, at Majas toppræstationer er opnået i samtlige VM-discipliner. De tre
podiepladser på mellemdistance er faktisk Majas dårligste resultater, mens det kun er det svenske
fænomen Tove Alexandersson, der er kommet i vejen for, at Maja også ville have kunnet skrive
dobbelt verdensmester på langdistance på CV-et.
Det bemærkes, at gennembruddet ved VM i 2014 kom ti år efter debuten på juniorlandsholdet.
Måske er Majas største bedrift vedholdenheden og evnen til konstant at sætte og nå nye mål. Så
mens vi nyder Erling Thisteds fine sammendrag af Majas VM 2018, krydser vi fingre for både at
kunne følge Maja ved VM-Cross i Aarhus 30. marts 2019 og VM-finalen på 5.000 meter 5. oktober
2019. Derefter glæder os til at byde Maja hjerteligt velkommen tilbage på orienteringsscenen.

Sprintstafetten – den danske paradedisciplin
I 2014 indførte det internationale orienteringsforbund disciplinen sprintstafet ved VM. Samtidig
besluttedes, at det skulle være en mix-stafet, samt at første og sidste tur skulle løbes af
dameløbere og de to midterste af herreløbere. Danmark er i skrivende stund den eneste nation,
der har vundet medalje ved samtlige afholdte sprintstafetter ved VM. Du kan gense
sølvpræstationen ved den første sprintsafet ved VM 2014 i Trentino i Italien her.
Den mest imponerende sejr var måske magtdemonstrationen i skotske Nairn i 2015. Emma
Klingenberg løb fra alt og alle på første tur, mens Søren Bobach og Tue Lassen lykkedes med at
holde konkurrenterne stangen før Maja sikkert løb guldet hjem.
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Op til VM 2016 blev holdet noget rystet over, at den sikre førstetursløber Emma Klingenberg i en
alder af bare 24 år valgte at indstille sin fantastiske landsholdskarriere. Særligt unge Cecilie F.
Klysner var bekymret, da hun pludselig blev kandidat til holdets krævende førstetur. Cecilie har
siden fortalt, at hun aldrig har været så nervøs, men hun holdt sammen på det i Strömstads gader
og de tre stjerner fra de to første sprintstafetter løste også deres opgaver perfekt, så det andet
guld var en realitet.

I Estland 2017 var der atter ændringer. En skadet Søren Bobach nåede lige netop ikke at blive klar
til sprintstafetholdet og Andreas Boesen trådte ind i hans sted. Cecilie løb atter flot på første tur
og Andreas leverede en fuldt godkendt præstation i det usædvanligt kuperede sprintterræn, men
de fleste troede nok løbet var kørt, da afstanden op til de førende da var 1:40. Men Tue Lassen
fandt endnu en gang uanede kræfter frem og løb holdet fra 9. op til en nærmest surrealistisk 4.
plads. Og da Maja atter en gang løb dagens bedste tid var sølvmedaljen en realitet.
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Da det sidste VM med både sprint og skov oprandt i Letland 2018, var Cecilie desværre også
skadesramt og det endte med at Danmark stillede op med hele to debutanter i sprintstafetten.
Det burde ikke kunne give medalje, men Amanda Falck Weber løb fantastisk og var blot 24
sekunder efter på første tur. Rutinerede Tue Lassen svigtede heller ikke denne gang og
debuterende Jakob Ekhard Edsen tog endda tre placeringer på sin tredje tur. Der var dog ikke
mange, der troede at Maja kunne indhente et helt minut op til medaljerne, men behøver vi at
fortælle, at Maja endnu en gang præsterede dagens bedste tid og sensationelt sikrede den femte
sprintstafetmedalje af fem mulige. Denne gang af bronze.
Næste gang
sprintstafetten afholdes
ved VM, bliver på
hjemmebane i Danmark i
juli 2020.

Ida Bobach – alle tiders bedste juniorløber
I november 2018 annoncerede Ida Bobach, at hun stopper på det danske landshold. Ida og
kæresten Søren bliver forældre i maj 2019 og det har været en god anledning for 27-årige Ida til at
indstille den fantastiske landsholdskarriere, som startede ved junior-VM i Litauen tilbage i 2006.
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Undervejs vandt Ida syv guldmedaljer ved junior-VM og tog ”the double” ved VM i Skotland i 2015,
hvor Ida både løb forrygende ved den danske stafetsejr og da hun dagen efter blev Danmarks kun
tredje individuelle verdensmester på langdistance. Første guld på distancen siden Allan Mogensen
i 1993. Undervejs har Ida leveret en perlerække af andre topresultater og vi har heldigvis grund til
at vente at se Ida tilbage på OK Pans internationale stafethold, når hun er kommet godt på den
anden side af fødslen. Dansk Orienterings-Forbund og OK Pan Aarhus takkede Ida for de mange
store oplevelser ved en markering af hendes karriere i OK Pans klubhus, Silistria, i december og vi
planlægger, at du skal kunne læse mere om Ida i næste nummer af DOFs medlemsblad
Orientering.

Junior-VM i Danmark
I juli måned samles alle verdens bedste
juniorløbere til Junior-VM i Silkeborg og
Aarhus. Det bliver en folkefest, der ventes at
samle hele o-Danmark dels som tilskuere og
dels som deltagere ved publikumsløbene i de
enestående terræner.
Det første officielle Junior-VM blev afholdt i
1990 og før da havde man i mange år afholdt
Junior-EM og uofficielle mesterskaber, så det
er et traditionsrigt stævne, som OK PAN
Aarhus og Silkeborg OK i juli arrangerer for
kun tredje gang i Danmark. Siden 1990 er der uddelt 60 medaljer til danske junior-VM-løbere, så
det er også et stævne, som Danmark har stolte traditioner i. Du kan læse meget mere om JuniorVM under juniorernes landsholdsprogram senere i dette program.

VM i Norge – seniorlandsholdets store mål i 2019
På seniorsiden er det store mål VM på skovdistancer i Østfold i Norge i august. Derudover er der
World Cup med afdelinger i Finland i juni, Schweiz sidst i september og som en spændende
nyskabelse er World Cup finalen henlagt til Guangzhou i Kina i slutningen af
oktober. Der er som en indirekte konsekvens af omlægningen af VMprogrammet ikke noget EM i 2019. Og netop World Cup afslutningen får i år
særligt fokus af det danske landshold. Der er nemlig tale om to sprintdistancer
og en mellemdistance i et terræn med sprintkarakter, så det er et vigtigt skridt i
landsholdets storsatsning mod VM på hjemmebane.
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Men inden da venter VM 2019 i norsk drømmeterræn. På årets første hverdag brænder
Landstræner Kenneth Buchs engagement i forhold til opgaven tydeligt igennem på en skypeforbindelse fra Oslo:
”Selvom terrænet er nordisk og kun ligger en times kørsel fra VM-terrænerne ved Strömstad fra
2016, så er der alligevel store forskelle. Der er mere bund i moserne i VM-terrænet nord for
Sarpsborg og der er generelt fastere underlag, men det er også et terræn, som mange behersker”,
fortæller Kenneth på en Skype-forbindelse fra Oslo. ”Der bliver næppe de store vejvalgsproblemer,
så det gælder om at kunne holde en præcis retning i
høj fart. Desværre noget, som svenskerne behersker
nærmest til perfektion, så de bliver hårde
konkurrenter. Men vi kommer til at være godt
forberedte”.
Elitecenteret i Aarhus kommer til at spille en central
rolle i forberedelserne. ”Vi lægger en
udholdenhedsbase med god træning hjemme i
Danmark frem til april. Når så sneen smelter i Norge
og terrænet dér begynder at minde om forholdene til
august, kommer vi til at have mange samlinger med
fokus på høj intensitet og konkurrencer i både april,
maj, juni og juli – dog uden de store
resultatforventninger i den første del af perioden”
Den tekniske træning vil have fokus på at forstå generaliseringen af kortene i de meget detaljerige
terræner, hvor det ikke er alle detaljer i skoven, der er på kortet. ”Udfordringerne ved VM
kommer til at ligge i poster i tæt terræn og
på skrænter, så der kommer vi også til at
have fokus – ud over selvfølgelig træningen
i at holde en retning.”
Kenneth er bevidst om, at det bliver svært
at blande sig i medaljekampen ”Men jeg har
en god fornemmelse om begge stafetterne.
Med tre gode løb er podiepladserne inden
for rækkevidde.” På mellemdistance tror
Kenneth top-8-placeringer er inden for
rækkevidde, mens vi allerede i april får en
fornemmelse af, om nogen er kommet så
godt gennem vintertræningen, at vi kan
begynde at drømme om en dansk
topplacering.
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Kandidater til seniorlandsholdet i 2019
Med planerne lagt fast, går vi over til at se på, hvem der i øjeblikket ser ud til at have de bedste
chancer for at løbe sig på seniorlandsholdet til World Cup og VM i 2019.

Herrer
Søren Bobach
Søren runder 30 år i 2019 – en perfekt alder for at nå
internationale topresultater. Søren er med sine tre guld og et
sølv den mest næstmest medaljevindende danske herreløber
gennem tiderne. Søren har været plaget af skader de seneste
år, men Kenneth melder, at det atter går planmæssigt, selvom
Sørens træning endnu ikke er på 100%. Søren skal balancere
træningen med familien med nytilkomne Lukas og
specialeskrivning, men Søren går all in på VM og fra tiden i
norske Haldens SK er Søren fortrolig med det norske terræn og
et godt bud på en dansk topplacering ved VM.
Tue Lassen
Tue runder 34 år i 2019 men er still going strong. Tue er med
sine to guld, to sølv og to bronze den mest medaljevindende
danske herreløber gennem tiderne. Tue har leveret flere top
10-placeringer ved tidligere skovdistancer ved VM og har 17.
pladser på langdistance ved de to seneste VM-er. Tue har i en
årrække leveret fantastiske præstationer for det danske hold i
stafetterne og ventes at kunne få fuldt udbytte af sin
fremragende teknik, når han ikke skal fokusere træningen på
sprintstafet, men kan sætte alt ind på at blive fysisk klar til det
letløbte norske terræn.
Jakob Ekhard Edsen
Jakob har en stafetsølvmedalje og flere Junior-VM
topplaceringer før han blev senior i 2014. Jakob har kæmpet sig
ind på VM-holdet og har flere fornemme placeringer på sprint
og var en vigtig brik i sprintstafet-bronzemedaljen i 2018. Jakob
satser benhårdt direkte mod VM i Danmark 2020 og hans fokus
på de norske træningslejre vil i høj grad være at lægge pres på
stafettræningerne og arbejde med udvikling af sin fysiske
kapacitet. Det bliver således næppe på de individuelle VMdistancer i 2019, vi skal vente at se Jakob, mens Jakob ventes at
have ekstra fokus på efterårets World Cups.
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Magnus Dewett
Magnus er løbsstærk med flotte tider klart under 15 minutter
på 5.000 meter. Magnus har foreløbig 4 VM-starter siden han
blev senior i 2016 og var senest med til at blive nr.12 ved VMstafetten Letland 2018, hvorefter han vandt DM Lang. Magnus
har meddelt, at han ikke satser på VM i 2019, men han
arbejder målrettet på at maksimere sit løbstempo, hvilket vi
har gode forhåbninger om vil komme Magnus til gode ved VM
på hjemmebane i 2020.

Bjørn Cederberg
Bjørn indledte seniorkarrieren i 2016 og har vist støt stigende
resultater ved VM siden da. Bjørn løb fremragende på anden
tur af VM-stafetten i Letland i 2018. Bjørn er en af de yngre
løbere, som har potentialet til at rykke op gennem
resultatfeltet på skovdistance i de kommende år. Vi tror, at
kombinationen af, at Bjørn er vokset op i svensk terræn og at
han får den gode træning i elitecenteret her i vinter og intensiv
træning i Norge senere på året, vil give mulighed for endnu et
ryk op på resultatlisterne.

Emil Øbro
Emil fylder 23 i 2019 og er således en af de yngre løbere på
landsholdet, der arbejder hårdt på at opbygge en stærk basis at
præstere på. Emil deltog under VM i 2018, men kvalificerede
sig ikke til sprintfinalen. Trænerteamet og Emil fokuserer på at
repræsentation ved WC og VM i 2019 skal være en værdifuld
del af den ballast, Emil er i gang med at bygge op mod
kommende VM-præstationer.
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Damer
Maja Alm
Maja er blevet præsenteret tidligere i dette program, så lad
os her blot slå fast, at Maja fortsat er landsholdets ukronede
dronning. Efter 2019-udgaven af hendes atletiksatsning, der
forhåbentlig kulminerer ved VM først i oktober, planlægger
Maja at være tilbage på o-scenen ved World Cup finalen i
Guangzhou i Kina og derefter satse på yderligere at udvikle
løbstempoet frem mod VM i Danmark i juli 2020 og OL i
Tokyo i august 2020. Undervejs vil Maja være med på OK
Pans hold ved Tiomila i Skåne sidst i april, ligesom der er en
mulighed for at se Maja på startlinjen ved DM Sprint i
Grindsted sidst i maj måned.
Cecilie Friberg Klysner
Cecilie præsterede flere topplaceringer på lang distance ved
Junior-VM før hun i 2015 indledte senior-karrieren med en
fantastisk 14. plads på sprint ved VM i 2015. I 2016 trådte
Cecilie overbevisende ind på første tur på mix-stafetholdet,
som vandt guld og gentog kunststykket ved VM i 2017. Ved
World Games i 2017 imponerede Cecilie ved at erobre 4.
pladsen på mellemdistancen før hun atter var med på det
sejrende mix-stafethold. Cecilie var plaget af skader i 2018,
er i gang med forsigtig genoptræning og har sit primære
sigte frem mod VM i Danmark 2020. Deltagelse ved VM i
2019 vil være en god bonus, men det er for tidligt at have
forventninger om det.
Caroline Gjøtterup
Caroline er en af solstrålehistorierne fra Elitecenteret i
Aarhus. Caroline præsterede acceptabelt ved Junior-VM i
2015, men har siden vist en fantastisk udvikling frem til
2018, hvor Caroline kæmpede sig til en sensationel 13. plads
på mellemdistancen ved VM. Endnu mere imponerende var
Carolines løb ved VM-stafetten, hvor hun overraskende
sendte Maja Alm ud på sidste tur på den 6. plads, der også
blev holdets resultat. Caroline satser entydigt på
skovdistancer og vil arbejde sammen med trænerne mod at
hæve barren yderligere frem mod VM i 2019. Det er dog
primært VM i Tjekkiet i 2021, som Carolines sigtekorn er
indstillet på.
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Miri Thrane Ødum
Miri viste som junior sit store potentiale, da hun allerede
som 18-årig vandt Junior-VM guld på mellemdistance. Året
efter fulgte hun op med bronze på sprint og Miri sluttede
junior-tiden med 5. pladsen på langdistancen i Rauland
2015. Miri viste stor moral i 2017, hvor hun langt fra var
tilfreds med sin senior-VM debut, men kom stærkt igen og
vandt både DM Mellem og DM Lang. I 2018 overraskede
Miri alt og alle ved at præstere en fantastisk 12. plads på
langdistancen ved VM. Miri er kendt som en dygtig tekniker,
der ventes at ville stortrives i det fantastiske terræn i norske
Østfold.

Amanda Falck Weber
Amanda hørte fast til på juniorlandsholdet indtil hun
leverede flotte resultater i hende sidste junior-VM i Schweiz
i 2016. Amanda debuterede ved senior-VM med en flot 25.
plads på sprint i 2017, men fik sit internationale
gennembrud med sit flotte og uimponerede løb på første
tur, da det danske sprintstafethold vandt bronze i 2018.
Amanda fulgte op med en godkendt 27. plads på lang og en
godkendt førstetur på skovstafetholdet, som blev nr. 6 ved
VM i 2018. Amandas fokus er VM i Danmark 2020, men med
sin unge alder vil hun få masser af værdifuld erfaring ved
også at deltage ved VM i Norge.
Camilla Bevensee
Camilla er et nyt navn i landsholdstruppen. Camilla nåede
ikke topplaceringer i sine Junior-VM-starter, men har trænet
godt i Elitecenteret og er med sine 25 år i 2019 et eksempel
på at man kan med en målrettet indsats kan kvalificere sig til
landsholdet også efter de første senior-år. Det er Camillas
gode udvikling på sprint, der har givet landsholdsbilletten,
men Camilla skal i første omgang arbejde hårdt på at
opbygge en stærk basis at præstere på. Trænerteamet og
Camilla fokuserer på, at repræsentation ved World Cup og
VM i 2019 skal være en værdifuld del af den ballast, Camilla
er i gang med at bygge op mod kommende VMpræstationer.
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Josefine Lind
Josefine var i en årrække helt i top på det danske junior-VMhold og erobrede hele 4 individuelle top-10 placeringer ved
junior-VM i 2016 og 2017. I 2017 var Josefine den klart
bedste dansker ved Junior-VM i Finland. Skader har hindret
Josefine i yderligere at udfolde sit uomtvistelige talent i
2018 og hun skal lige som Cecilie prioritere at give
genoptræningen den tid, den kræver og derefter få den
daglige træningen til at fungere. Hvis alt går vel, kan vi håbe
på at se Josefine i aktion i forbindelse med efterårets World
Cup afdelinger og måske også i gruppen af kandidater til det
stærke danske VM-hold i 2020, men Josefine har tiden foran
sig.
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Seniorlandsholdenes program 2019
World Cup, 1. afdeling
Mellemdistance og jagstart på Lang, 8. og 9. juni
Første afdeling af World Cup-en afholdes i og omkring Finlands hovedstad Helsinki i pinsen fra 8. til
11. juni. Der er tre afdelinger. De to første er den særlige finske World Cup specialitet med
mellemdistance først og derefter jagtstart. Løbene ventes at trække god deltagelse, da terrænet
omkring Helsinki jo er nordisk ligesom VM-terrænet i Norge. Kortudsnittet er ikke fra løbsområdet,
men viser det typiske Helsinki-terræn med bare klippeflader afvekslende med mere kompleks
orientering neden for fladerne. Løbene vil give de skovsatsende danske løbere en god pejling på,
hvor de står i den internationale konkurrence.

Sprintstafet, tirsdag den 11. juni
Sprintstafetten afholdes i Helsinki – der foreligger i skrivende stund ikke så mange supplerende
oplysninger om det anvendte område.

WOC – VM for seniorer, Sarpsborg, Norge, 13.-17. august
For første gang siden sprintdisciplinen blev indført på VM-programmet afholdes VM alene på
skovdistancer. Dette er en følge af beslutning på IOFs kongres i Skotland i 2015, hvor det blev
besluttet at afholde VM på skovdistancer i ulige år og VM på sprintdistancer i lige år. Således bliver
VM på sprintdistance i Danmark i 2020 ligeledes det første ”rene” sprint-VM.
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Ved VM i Norge er der først kvalifikation på mellemdistance 13. august, hvorefter de tre finaler
afvikles med Lang den 14. august, Mellem 16. august og afsluttende stafet 17. august.
Terrænet i Østfold er kendt som noget af verdens mest interessante orienteringsterræn: Masser af
detaljer, ikke voldsomt kuperet og ganske letløbt. Og som Kenneth Buch tidligere fortalte, med
stort fokus på at holde retning og sikkert spidde svære poster i tætheder og på skrænter.

Der er selvfølgelig publikumsløb i forbindelse med VM, så der er mange gode grunde til at tage en
sen sommerferie i det norske til august.
Alle tre finaler vil have samme arena ved Mørk golfbane ca. 25 km nord for Sarpsborg. Da det er
muligt at autogenerere kort over løbsområdet ud fra norske kortdata, har arrangørerne valgt at
offentliggøre et sådant kort for at give alle lige vilkår. Området omkring stævnepladsen ser ud som
på dette kortudsnit, når man daner et sådant kort:
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World Cup, 3. Afdeling, Schweiz
Tredje afdeling af World Cup afholdes i Laufen, der ligger ca. 25 km SV for Basel i Schweiz.
Programmet består af en mellemdistance og to sprintdistancer. Særligt den første sprintdistance,
der er en Knock Out sprint, har særlig dansk bevågenhed, da det er en mulighed for at teste de
særlige krav til fysik, der gælder ved denne specielle type sprint. Det er da også et af målene i
DOFs samarbejdsaftale med Team Danmark at få den størst mulige læring ud af denne
konkurrence.

World Cup, 4. afdeling, Kina
For første gang afholdes en World Cup i Kina. Det er dog et land, der er ganske kendt af o-eliten,
da der et antal gange har været afholdt Park World Tour i Kina. Programmet består af en
mellemdistance, en sprintstafet og en sprint. Da normalt skovterræn er en sjældenhed i Kina, er
det sandsynligt, at mellemdistancen også får karakter af sprint – blot længere. Kortudsnittet
nedenfor er fra Park World Tour i Kina i 2018. Til denne World Cup afdeling ventes Danmark at
stille i stærkeste opstilling og løbet får for de danske deltagere karakter af at være en slags ”VM
for sprintløberne” i 2019.
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Juniorlandsholdenes program 2019
Ungdoms-EM (EYOC), Grodno, Hviderusland
De yngste ungdomsløbere og talentfulde 17-18-årige skal i 2019 til Hviderusland. Værtsbyen
Grodno ligger dog i landets nordvestligste hjørne tæt på grænsen til Polen og til Litauen. Fra
Warszawa er der 270 km og fra Vilnius 170 km, så juniorlederne er nok allerede i gang med at
regne på de bedste transportalternativer.

Langdistance, 28. juni og stafet 29. juni
Arrangørerne har ikke offentliggjort de konkrete konkurrencekort, men angiver at det er kuperet
terræn med højdeforskelle op til 60 meter i langdistancen og 30 meter i stafetten. Og hvis man
googler ”Orienteering maps Grodno”, finder man masser af kort, som man kan bruge i
forberedelse. Herunder findes et af dem fra en konkurrence i 2013 :

Generelt bør terræntypen ikke overraske danske løbere, som kender terrænerne ved Silkeborg.
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Sprint 30. juni
Der venter deltagerne et ganske traditionelt sprintområde i byens centrum:

Junior-VM (JWOC), Silkeborg, Aarhus, Danmark
Arrangører og juniorlandsholdsløbere har glædet sig i årevis, men nu er det en realitet. For første
gang i 9 år arrangeres Junior-VM på dansk grund.

Sprint, Lyseng, Aarhus, 7. juli
Lyseng i Aarhus sydlige forstæder bliver området,
hvor sprintkonkurrencen afgøres. Det er et område
med spredt vegetation, små skovstykker og
bebyggede områder. Arrangørerne har kun frigivet
et lille hjørne af kortet, men af det at dømme skal
der nok blive noget at holde styr på, når verdens
bedste juniorer slippes løs i området søndag den 7.
juli.
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Lang, Velling Snabegaard, 8. juli
Deltagerne ved DM Stafet i 2009 husker nok stadig de ømme ben. Og Velling-Snabegaard var da
også terrænet, da Junior-VM blev afholdt tilbage i 1995, så ingen er i tvivl om, at det bliver
vejvalgs- og skræntorientering, der kommer i fokus ved langdistancen ved Junior VM.

Mellem, 10. og 11. juli Gjern Bakker
Gjern bakker er en klassiker i dansk og international orientering. Her har været afholdt World Cup
og seneste internationale begivenhed var den fantastiske dag på den forrygende stævneplads ved
mellemdistancen ved VM i 2006. De danske løbere bør vide, hvad der venter, men man bliver
aldrig rigtigt forberedt på det uoverskuelige terræn i denne danske orienteringsperle.
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Stafet 12. juli, Thorsø Bakker
Ved DM Mellem i 2013 vandt Lise Termansen guld i D 14. Annika Simonsen vandt bronze og Ida
Øbro blev nr. 4. Om det bliver de tre eller nogle helt andre, som kommer til at udgøre et dansk
stafethold ved Junior-VM, ved vi ikke noget om, men at de har fået en første fornemmelse af
terrænet for Junior-VM-stafetten, ligger derimod fast. Det bliver sidste test af, om bakketræningen
er blevet passet op til selve løbet.

JEC - Junior European Cup, Ardeche, Frankrig
Juniorlandskampen Junior European Cup JEC afholdes I 2019 ved Aubenas, nogenlunde midt
mellem Lyon og Marseille i det sydlige Frankrig.

Sprint, Ruoms, 27. September
Sprinten ved JEC afholdes i landsbyen Ruoms syd for Aubenas i et varieret område med en
kompakt bykerne, der sikkert kan give gode udfordringer, mens resten af byen er mere traditionelt
sprintområde. Klippet nedenfor fra Google giver en fornemmelse.
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Lang, La Croix de Bauzon, 28. september
Til langdistancen rykker man op i bjergene vest for byen til skiområdet Col de la Croix de Bauzon
beliggende i 1.300 til 1.500 meters højde. Så her får juniorerne brug for bakketræningen fra
Junior-VM og sikkert også behov for at vænne sig til den lidt tyndere luft her i højden.

Stafet, Vesseaux, 29. september
Til stafetten rykkes atter ned i ca. 400 meters højde ved landsbyen Vesseaux. Terrænet veksler
mellem fyrreskov og åbne områder. Og ud fra nedenstående foto fra Google vil et bud på
elementer af skræntorientering ikke være helt skidt.
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Den danske rangliste 2019
Igen i 2019 har landsholdets trænerteam udvalgt et antal kvalitetsstævner, 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, Svinkløv og Tranum Klitplantager, 15. - 17. marts
De friske indleder Nordjysk 2-dages med prolog i Svinkløv
Plantage fredag aften. Lørdagens langdistance og
søndagens mellemdistance afvikles begge i Tranum
Klitplantage – en af de mange klitplantager ved den jyske
vestkyst. Kortudsnittet er fra et ældre kort og er ikke af
bedste kvalitet, men giver indtryk af, at deltagerne nok skal
blive mødt af tekniske udfordringer.

Danish Spring – Lyngby og Tisvilde Hegn, 29—31. marts
Danish Spring er en sikker sjællandsk forårsbebuder
og nu er OK Øst Birkerød tilbage som arrangør efter et
at have været travlt optaget med at være med til at
arrangere Veteran-VM i 2018. Her i 2019 har man
allieret sig med Lyngby OK, da fredagens sprint er et
nyt spændende område i centrum af Lyngby, som
rummer et af Danmarks største shoppingcentre,

Lyngby Storcenter. Det fremgår dog af
instruktionen, at man gerne må handle i
centerets butikker uden at blive diskvalificeret.
Lørdag og søndag afholdes mellemdistance og
langdistance, der begge tæller til den danske
rangliste. Løbsområdet er klassiske Tisvilde Hegn,
som blev stærkt berømmet af de over 4.000
deltagere ved Veteran VM i sommeren 2018.
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Deltagerne kan derfor også være trygge ved, at det er kort i absolut topklasse, der anvendes ved
arrangementet.

Juniortestløb, 8. – 10. juni (pinsen)
Testløbene afvikles med sprint om fredagen, mellemdistance om lørdagen og lang distance om
søndagen med OK Pan Aarhus som primær arrangør. For juniorløberne er det testløb til EYOC i
Frankrig og så naturligvis Junior-VM på hjemmebane i Danmark.
Sprint, Aarhus NV, Marienlystparken, 8. juni
Sprinttestløbet afholdes i det nordvestlige Aarhus lige syd for Skejby
Sygehus. Området består af lejlighedsblokke, indkøbsområde og et
parkområde med en mindre golfbane.

Mellem og Lang, Himmelbjerget, 9. og 10. juni
Som det blev annonceret umiddelbart før jul, er det lykkedes at få åbnet et af Danmarks absolut
bedste terræner til Junior VM-testløbene i pinsen. Himmelbjerget har ikke været åbent for o-løb
siden VM-stafetten blev afholdt her i 2006. Med højdeforskelle på op mod 140 meter bliver det
ikke hårdere. Og da en række andre landes juniorer har meldt deres ankomst, er der samtidig
udsigt til en ekstra god test for de danske juniorer en måned før det går løs. Samtidig bliver det
muligt for alle andre at løbe banerne som put-and-run, ligesom der lægges mellemsvære og lette
baner. Kortudsnittet er med et udsnit af posterne fra VM-stafetten.
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JFM Lang, JRL, 19. august
JFM Lang er ranglisteløb for juniorer og JFM Lang
weekenden er samtidig ramme for TC-weekenden,
der samler løberne fra alle landets TC-ere til en
fælles træningsweekend. Svendborg
Orienteringsklub er vært for hele tre løb i denne
weekend, stafet lørdag formiddag og sprintløb i
Lohals senere lørdag før der er fællesspisning ved
den lokale campingplads. Søndag afholdes så JFM
Lang.

KUM, Jægersborg Hegn, 26. oktober
Den traditionelle Kredsungdomsmatch afslutter juniorranglistesæsonen, når Søllerød OK er vært i
Jægersborg Hegn og Ravneholm skov ved Virum.

Danske mesterskaber 2019
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 Nat Holstenshuus 23 marts
DM Nat rykker retur til foråret, når Faaborg OK arrangerer årets første DM.

DM Ultralang Frederikshåb Plantage 7. april
Frederikshåb Plantage sydøst for Billund har været anvendt til
utallige danske mesterskaber, påskeløb og andre store løb og
danner nu rammen om de danske mesterskaber på ultralang
distance.
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DM Sprint og FM Sprintstafet, Grindsted, 25. og 26. maj
DM Sprint og FM Sprintstafet afholdes i Grindsted – et område, der ikke
tidligere har været anvendt til sprintorientering og det er da også større dele
af byen, der er lukket til arrangementet, som

DM Mellem, Rold skov, 31. august

DM Mellem arrangeres i 2019 i Danmarks største skov. Fremadstormende Rold Skov OK står som
arrangør i skoven, der har givet klubben navn. Det er mange år siden denne del af skoven med
tilnavnet ”Hesseltoft” senest har været anvendt til orienteringsløb. Det lukkede område ligger
umiddelbart vest for jernbanen fra Store Økssø og sydpå mod Arden by.

DM Stafet og Lang, Grib Skov, 14. - 15. september
Efter DM Mellem i Danmarks største skov, står den næststørste
klar til DM-weekenden, når rutinerede FIF Hillerød byder
velkommen midt i september. Banelægger Lars Simonsen lægger i
skrivende stund sidste hånd på banerne. Løbet bliver samtidig
første lejlighed i nogle år til atter at løbe i Søskoven, som
veteraner fra hele verden lærte at kende ved Veteran-VM i
sommeren 2018.
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Andre markante begivenheder i Danmark 2019
Nok handler dette program om fod-orientering, men vi gør alligevel en undtagelse for at fortælle
om to andre store arrangementer, der afholdes i Danmark i 2019.

VM Cross, 30. marts
Verdensmesterskaberne i Cross afholdes ved Moesgaard lidt uden for Aarhus lørdag den 30.
marts. Det er det største atletikarrangement i Danmark i en årrække og set fra orienteringsside er
det rigtigt spændende at følge, hvordan Maja Alm vil klare sig. Maja har annonceret, at VM Cross
er hendes næste stort mål. Maja blev nr. 18 ved EM Cross i december 2018 og selvom der givetvis
er mange stærke deltagere fra andre verdensdele ved VM, så tror vi at den kuperede rute vil passe
Maja godt. Det bliver også spændende at følge Anna Emilie Møller, som vandt guld i U23-klassenv
ed EM Cross.

WMTBOC, VM i MTB-orientering, 25. juli – 3. august
Selvom Junior-VM er det store danske VM-arrangement i 2019, skal det ikke glemmes, at Danmark
også er vært for Mountainbike-VM i 2019. Danmark har med Camilla Søgaard i front nogle af
verdens bedste MTB-kørere og det bliver spændende at følge arrangementet omkring Viborg sidst
i juli måned.

Landsholdskalenderen 2019
Arr. Dato

Hvem

Hvad

Hvor

11.- 13. januar

Junior

Samling

Silkeborg

4.- 17. februar

Senior+Junior Sydsamling

Alicante/Evora ESP/POR

1.-3. marts

Senior

EC-samling

Göteborg

8.- 10. marts

Junior

Samling

Silkeborg

16.-17. marts
16. marts

Alle
Alle

Nordjysk 2-dages
Lang, SRL

Vendsyssel
Tranum
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Arr. Dato

Hvem

Hvad

Hvor

23. marts
23. marts

Alle
Alle

DM-Nat
DM-Nat

Holstenshuus
Holstenshuus

29-31. marts
29. marts
30. marts
31. marts

Alle
Alle
Alle
Alle

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

Lyngby/Tisvilde
Lyngby
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn

7. april
7. april

Alle
Alle

DM Ultra Lang
DM Ultra Lang

Frederikshåb
Frederikshåb

5.-14. april

Senior

VM-træningslejr

Østfold, Norge

18. - 20. april

Bredde

Påskeløb

Holstebro

27. - 28. april
27. april
28. april

Klub
Damer
Herrer

Tiomila
Damestafetten
Herrestafetten

Göinge, Sverige
Göinge, Sverige
Göinge, Sverige

2. - 8. maj

Senior

EC VM-træningslejr

Østfold, Norge

11.-12. maj
11. maj
12. maj

Junior
Junior

SM - TC weekend
SM Stafet
SM Lang, JRL

Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn

16.- 19. maj

Junior

Samling

Silkeborg

18. - 24. maj

Senior

EC VM 2020-træningslejr

Aarhus

25. maj
25. maj
26. maj

Alle
Alle
Alle

DM-Sprint
DM-Sprint, SRL
DM-Mix-sprintstafet

Sydkredsen
Grindsted
?

8.-10. juni
8. juni
9. juni
10. juni

Alle
Alle
Alle
Alle

EYOC og JWOC testløb
Juniortestløb, JRL
Juniortestløb, JRL
Juniortestløb, JRL

Midt- / Østjylland
Marienlystparken
Himmelbjerget
Himmelbjerget

8. - 11. juni
8. juni
9. juni

Senior
Senior
Senior

World Cup, Round 1
Mellem, WC 1
Lang, WC 2

Finland

28

Arr. Dato
11. juni

Hvem
Senior

Hvad
Sprintstafet, RWC 1

Hvor
Helsinki

15. - 16. juni
15. juni
16. juni

Klub
Damer
Herrer

Jukola
Venlakavlen
Jukolakavlen

Kangasala, Finland
Kangasala, Finland
Kangasala, Finland

21. - 23. juni

Junior

Samling

Silkeborg

27. juni - 30. juni
28. juni
29. juni
30. juni

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

EYOC (Ungdoms-EM)
EYOC Lang
EYOC Stafet
EYOC Sprint

Grodno, Hviderusland
Grodno, Hviderusland
Grodno, Hviderusland
Grodno, Hviderusland

3. - 14. juli

Senior

VM-træningslejr

Østfold, Norge

5. - 12. juli
6. juli
7. juli
9. juli
10. juli
12. juli

Masters
Masters
Masters
Masters
Masters
Masters

WMOC
Sprint kvalifikation
Sprint finale
Skov kvalifikation
Mellem finale
Lang finale

Riga - Letland
Riga - Letland
Riga - Letland
Riga - Letland
Riga - Letland
Riga - Letland

6. - 12. juli
7. juli
8. juli
10. juli
11. juli
12. juli

Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior

Junior VM (JWOC)
Sprint finale
Lang finale
Mellem kvalifikation
Mellem Finale
Stafet

Aarhus/Silkeborg, Danmark
Lyseng, Aarhus
Velling Snabegaard
Gjern Bakker
Gjern Bakker
Thorsø Bakker

21. - 29. juli

Senior

VM-træningslejr

Østfold, Norge

11. - 17. august
13. august
14. august
16. august
17. august

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

VM (WOC), World Cup, Runde 2
Mellem kvalifikation
Lang finale, WC 3
Mellem Finale, WC 4
Stafet, RWC 2

Sarpsborg, Norge
Knatterudfjellet, Varteig
Mørk Spydeberg
Mørk Spydeberg
Mørk Spydeberg

18. august

TC

JFM Lang, JRL

Langeland

23- - 25. august

Junior

Samling

Göteborg
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Arr. Dato
31. august
31. august

Hvem
Alle
Alle

Hvad
DM Mellem
DM Mellem, SRL, JRL

Hvor
Rold Skov
Rold Skov Hesselholt

14. - 15. september
14. september
15. september

Alle
Alle
Alle

DM Stafet og Lang
DM Stafet
DM Lang, SRL

Grib Skov
Grib Skov
Grib Skov

27. - 29. september
27. september
28. september
29. september

Senior
Senior
Senior
Senior

World Cup, Runde 3
Mellem, WC 5
Knockout Sprint, WC 6
Sprint, WC 7

Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz

26. - 29. september
27. september
28. september
29. september

Junior
Junior
Junior
Junior

Junior European Cup
Sprint
Lang
Stafet

Ardéche, Frankrig
Ardéche, Frankrig
Ardéche, Frankrig
Ardéche, Frankrig

6. oktober
6. oktober

Alle
Alle

DM Hold
DM Hold

Sydkredsen
Sydkredsen

10. - 13. oktober

Senior

EC VM 2020-træningslejr

Middelfart

13. - 19. oktober

Junior

Samling

Slovenien / Kroatien

27. - 29. oktober
27. oktober
28. oktober
29. oktober

Senior
Senior
Senior
Senior

World Cup, Runde 4
Mellem, WC 8
Stafet, RWC 3
Sprint, WC 9

Guangzhou, Kina
Guangzhou, Kina
Guangzhou, Kina
Guangzhou, Kina

26. - 27. oktober

Junior

KUM

26. oktober

Junior

KUM Lang, JRL

Søllerød
Jægersborg Hegn /
Ravneholm

6. - 8. december

Senior +
Junior

Fællessamling

Slettestrand
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