
Dag 2 – 26. juni Hylkedal 
 

Kørevejledning 

Indkørsel til stævnepladsen er fra Holbergsvej 50, 6000 Kolding, GPS-koordinater 
55.478519, 9.444852 (WGS84 decimal). 

 

Stævnepladsen 

Indretningen af stævnepladsen kan ses her: Stævneplads den 26. juni 

 

På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner: 

 

• Stævnekontor. Åbner kl. 11:00. 

• Kiosk. 

• Førstehjælp 

• Toiletter. Der er desuden opstillet toiletter ved de to startsteder. 

 

Der er mulighed for omklædning og bad i umiddelbar nærhed af stævnepladsen. Følg 
skiltning. 

 

Afstande og afmærkninger 

• Parkering – stævneplads, 0 – 250 meter. 

• Stævneplads – start 1, ca. 2400 meter, svarende til ca. 30 min. gang. Afmær-
ket med pink flag.  

• Stævneplads – start 2, ca. 1300 meter, svarende til ca. 15 min. gang. Afmær-
ket med lysegrønne flag. 

 

Klasser, banelængder og postantal 

Fremgår af denne oversigt: Klasse/bane oversigt 26 juni. 

 

Vær opmærksom på, at der er to startsteder. Startstederne for de enkelte klasser frem-
går af oversigten. Klasserne er ikke ens fordelt på alle etaper, så tjek hvor din klasse 
starter fra – hver dag. 

 

Løbskortet 

Hylkedal & Seest Grusgrav i målestok 1:7.500 og 1:4.00. Ækvidistance 2,5 meter.  

 
Baner, der starter fra Start 1, har første del af banen med målestok 1:7.500, derefter er 
der kortvend til 2. del, der løbes med målestok 1:4.000, og 3. del vender efter kortvend 
tilbage til målestok 1:7.500. 
 

Baner, der starter fra Start 2, benytter kun kort i målestok 1:7.500  

 

https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Staevneplads-dag-2-2.pdf
https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Kort-og-baneoplysninger-dag-2-19062022.pdf


 

Terrænbeskrivelse 

Terrænet er meget afvekslende. Fra flad til temmelig kuperet. I visse områder med 
mange detaljer. Fælles for næsten hele løbsområdet er, at der er en kraftig årstidsbe-
stemt undervegetation – mest i form af græs.  

 

Løbere, der starter fra start 1, skal passere en trafikeret asfaltvej ca. halvvejs på banen. 
PAS PÅ ved passage af denne! 

 

Tvungne overgange 

Tvungne overgange er markeret på kortet. Disse skal ubetinget følges. 

 

Hegn, der ikke må passeres, er markeret ekstra med lilla overlap. Disse hegn må KUN 
passeres via åbninger i hegnet samt stenter/overgange opsat til formålet. Disse mulig-
heder fremgår af kortet som ”hul” i hegnet eller tvungen overgang. I nogle indhegninger 
går der får, og i så fald er der strøm i hegnet. 

 

Forbudte områder 

Forbudte områder er indtegnet på løbskortet og skal ubetinget respekteres.  
 

Børnebane 

Vi kalder dagens børnebaner for bl.a. "Guldrunden", "Super-sprinten", Rød-hvid-blå og 
Norden Rundt. Banerne løbes på området omkring Seest Stadion med legeredskaber og 
bygninger. Runderne er 400-800 m og på posterne møder vi WOC-løbere og nationsflag. 
Måske er der et billede af netop dit forbillede? Præmie: Et autografhæfte, som du i lø-
bet af WOC-ugen kan tage samle stjernernes autografer i.  

  

 

Banelægger 

Niels Møller Petersen, OK FROS 

 

Banekontrol 

Jens Peder Jensen, OK HTF 

 

 

 

 


