
Dag 3 – 27. juni Kolding 
 

Kørevejledning 

Der er parkeringsmuligheder to steder: 

 

• Godset, Jens Holms Vej 9, 6000 Kolding. GPS-koordinater 55.491759, 
9.485106 (WGS84 decimal) 

• UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding. GPS-koordinater 55.498360, 
9.475622 (WGS84 decimal) 

 

Der er afmærkning fra parkering til stævnepladsen.  

 

Stævnepladsen 

Indretningen af stævnepladsen kan ses her: Stævneplads oversigt 27. juni 

På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner: 

 

• Stævnekontor. Åbner kl. 09:00. 

• Kiosk. 

• Førstehjælp 

• Toiletter.  

 

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

 

Afstande og afmærkninger 

• Parkering Godset – stævneplads, 1,3 km, svarende til ca. 15 min. gang. 

• Parkering UC Syd – stævneplads, 750 meter, svarende til ca. 10 min. gang. 

• Stævneplads – start 1, ca. 250 meter, svarende til ca. 5 min. gang. Afmærket 
med pink flag.  

• Stævneplads – start 2, ca. 650 meter, svarende til ca. 10 min. gang. Afmærket 
med lysegrønne flag. 

 

Løbere på vej mod start 2 skal være opmærksom på, at de på det første stykke tæt på 
stævnepladsen kan møde løbere, som er på vej mod sidste post og mål. Vis hensyn og 
træk til siden.   

 

Klasser, banelængder og postantal 

Fremgår af denne oversigt: Klasse/bane oversigt 27 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. 

https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Staevneplads-dag-3.pdf
https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Kort-og-baneoplysninger-dag-3.pdf


 

Løbskortet 

Kolding i målestok 1:4.000 og 1:3.000. Ækvidistance 2,5 meter.  

 

M60 og W60 og opefter løber på 1:3.000, øvrige klasser 1:4.000.  

 

Terrænbeskrivelse 

Den gamle bydel er præget af et asymmetrisk gadeplan med byhuse, butikker, café- og 
spiseområder, baggårde og smalle passager. Overfladen er hård og nogle gange brolagt 
med brosten. Nordvest for den gamle bydel er der små rekreative park- og baggårdsom-
råder med græsplæner og legepladser, samt boligblokke og etageejendomme. Syd og 
sydvest for den gamle bydel er området domineret af offentlige bygninger og skoler, 
samt etageejendomme og kontorblokke. Mod syd løber Kolding Å og jernbane i øst-vest 
gående retning 

 

Tvungne overgange 

Der er ingen tvungne overgange. 

 

Forbudte områder 

Forbudte områder er indtegnet på løbskortet med rødskraveret markering. Enkelte ste-
der er der placeret snitsling i tilknytning til de forbudte områder for at understøtte syn-
ligheden. 

 

Sikkerhed 

Vejene i byen er ikke afspærret, og der må forventes normal trafik i bybilledet. Følg 
færdselsreglerne og vær særlig opmærksom ved krydsning af veje, især i det nordvest-
lige og vestlige del af løbsområdet.  

 

Startposter 

Ved både Start 1 og Start 2 er startposten placeret umiddelbart ved startboksen. Start-
posten skal ikke kvitteres. 

 

Børnebane 

På børnebanerne gælder det om at finde og klippe eventyr-poster. I parken nord for 
stævnepladsen er der 5 forskellige ruter med billeder fra eventyr, som alle er skrevet af 
den danske forfatter H.C. Andersen. Kan du finde alle eventyr? Hvor mange af dem ken-
der du? Der er fine præmier til alle deltagere  

  

 

Banelæggere 

Mads K. Larsen, FIF Hillerød og Ulrik Staugaard, Kolding OK 


