
Dag 4 – 28. juni Fredericia 
 

Kørevejledning 

Parkering på Esplanaden ved havnen, som skal tilkøres via Kongensgade. Afmærkning 
fra Kongensgade 113, 7000 Fredericia, GPS-koordinater 55.558259, 9.763348 (WGS84 
decimal). 

 

Der er afmærkning fra parkering til stævnepladsen.  

 

Stævnepladsen 

Da stævnepladsen er fælles med WOC, kan vi desværre ikke vise en plan over stævne-
pladsen, af hensyn til hemmeligholdelse af oplysninger, der kan bruges af WOC atle-
terne. 

 

På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner: 

 

• Stævnekontor. Åbner kl. 11:45. 

• Kiosk. 

• Førstehjælp 

• Toiletter.  

 

Der er mulighed for at tage et forfriskende bad ved Østerstrand lige ved siden af stæv-
nepladsen. 

 

Afstande og afmærkninger 

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

• Stævneplads – start 1, ca. 200 meter, svarende til ca. 2 min. gang. Afmærket 
med pink flag.  

• Stævneplads – start 2, ca. 400 meter, svarende til ca. 5 min. gang. Afmærket 
med lysegrønne flag. 

 

Klasser, banelængder og postantal 

Fremgår af denne oversigt: Bane/klasse oversigt 28 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 

Fredericia 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.  

https://tour.woc2022.dk/wp-content/uploads/2022/06/Kort-og-baneoplysninger-dag-4.pdf


 

Terrænbeskrivelse 

Fredericia blev bygget som et militært fæstningsanlæg for 400 år siden, med store vold-
anlæg, som nu er dækket af skov- og græsbevoksninger. Voldanlæggene er kuperede, 
ofte med meget stejle sider, men er også i nogle områder ret flade. Voldene er for det 
meste dækket af græs og er generelt markeret på kortet med olivengrøn farve og er 
derfor forbudte områder. Indenfor voldene har byen et næsten kvadratisk net af veje, 
hvor husene bag facaderne har et ofte kompliceret netværk af baggårde. Overfladen er 
for meste hård. Området mod nord består af moderne villakvarterer, offentlige bygnin-
ger og etageejendomme. Her vil overfladen for det meste være hård, men der vil være 
mindre arealer med græs. 

 

Tvungne overgange 

Der er ingen tvungne overgange. 

 

Forbudte områder 

Forbudte områder er indtegnet på løbskortet med rødskraveret markering. Vær op-
mærksom på, at på voldene er de fleste åbne områder markeret på kortet med oliven-
grøn farve og er derfor forbudte områder. Enkelte steder er der placeret snitsling i til-
knytning til de forbudte områder for at understøtte synligheden. 

 

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.  

 

Børnebane 

Sprint når det er som bedst; hurtigt, intenst og sjovt. Med konceptet Go4O er der lagt 
op til leg på græsareal syd for stævneplads for alle børnebaneløbere. Der er fine præ-
mier til alle deltagere.   

 

Banelægger 

Peter S. Knudsen, Melfar OK 


