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World Master Championship Orienteering 
WMOC 2018 

København  06.07–13.07 2018 

 
I år er ”Kongens By” København og Sjælland vertskap for WMOC.  Dette er områder som er 
godt kjent for mange norske orienteringsløpere og hvor det blir spennende løp i utfordrende 
terreng. 
Vi skal bo på Hotel Hillerød, midt i det grønne Nordsjælland – 35 minutter fra København. I 
Hillerød kan du oppleve alt fra barokhistorie til nåtidens moderne aktiviteter. Vi er omgitt av 
flotte skoger, kongelige slott med stolte jakttraditioner, og byen lokker med shopping, 
innsjøer og utfordrende løyper i skogene. Det er mulig å få kart over områder i nærheten av 
hotellet. 
Det er som vanlig 5 løp.  To kvalifisering løp - ett i sprint og ett i «skogsorientering», med 
finaler i sprint, mellomdistanse og langdistanse. Finalene i «mellom» og «lang» er basert på 
samme kvalifiseringsløp. 
Sprint løpene gjennomføres i Hørsholm og ved Christianborgs Slott i København. Mens 
kvalifiseringsløpet og mellom distanse finalen går i Tisvilde Hegn og langdistanse finalen i 
Grib Skov. 
Vi skal bo på Hillerød Hotel, som ligger rett sør for Grib Skov–sentralt i forhold til alle løpene, 
og 1,5 km fra Hillerød st. 
Fra Hillerød kan du enkelt benytte S-bane, tog eller buss inn til København.   Kanskje kan 
det være hyggelig med et besøk i Tivoli eller en tur til Nyhavn.  København har på sommeren 
mye å by på. 
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PROGRAM 
Dag 1:  Avreise med Norwegian fra Oslo Lufthavn kl.07.40 med ankomst København 

kl.08.50.Transfer til «Event Center» med mulighet for å løpe på trenings kartet 
for sprinten «Model Event». Deretter kjører vi til Hotel Hillerød. Middag på 
hotellet. 

 
Dag 2: Frokost.  Transport til/fra samlingsplass i Hørsholm og sprint kvalifiseringen.  

Middag på egenhånd 
 
Dag 3: Frokost. Transport til København og sprint finalen ved Cristiansborg Slott. 
 Middag på egenhånd. 
. 
Dag 4: Frokost. Transport til «Model Event» trening i Tisvilde Hegn.  Middag på 

egenhånd. 
 
Dag 5: Frokost. Transport til kvalifiseringsløp i Tisvilde Hegn.  Transport hjem etter 

løpet. Middag på egenhånd. 
 
Dag 6: Frokost. Transport til mellomdistanse finale i Tisvilde Hegn Transport hjem 

etter løpet. Middag på egenhånd. 
 
Dag 7: Frokost – dagen til egen disposisjon.  Det er «Model Event» i Grib Skov nord 

for hotellet.  Middag på egenhånd. 
 

Dag 8: Frokost. Transport til finale langdistanse i Grib Skov.  Etter premieutdeling er 
det transport til København Lufthavn, hvor Norwegian har avgang kl.19.05 
med ankomst til Gardermoen kl.20.15. 
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REISEFAKTA: 
 
Avreise:  06.07. 2018 
 
Varighet:  8 dager 
 
Valuta:  Danske Kroner 
 
Flyselskap:  Norwegian 
 
Pris:   NOK.11.650,- pr. pers i dobbeltrom inkl transport. 
Pris:  NOK.  9.300,- pr. person uten transport (egen bil) 
 
Inkludert i prisen: 

• Fly Oslo – København - Oslo inkl. flyskatter 

• Busstransport i følge programmet under hele oppholdet 

• 7 overnattinger m/ frokost på Hotel Hillerød***  http://hotelhillerod.dk/  

• 1 middager på hotellet 

• Reiseleder fra Aller Travel AS 
 
 
Tillegg i prisen: 

• Reiseforsikring 

• Måltider som ikke er beskrevet i programmet 

• Drikke til maten 

• Påmelding til WMOC 2018 

• Enkeltromstillegg kr.3.000,- 

• Reiseforsikring 
 
Det tas forbehold om endringer I programmet, samt endringer av flytider, skatter og 
valuta. 
 
Påmelding til løpene – avgift i Euro 

Påmeldingsfrist 
Fullt program  
Sprint og langdistanse 

Bare sprint 
Bare lang 
distanse 

06 Jan 2018 130 100 110 

28 Mar 2018 150 120 130 

11 Jul1 2018 190 160 170 

 
Påmelding direkte til løpene: http://eventor.orienteering.org/Events/Show/5547  
 
Påmelding til turen og løpene kan gjøres på nettet:  
Link: https://www.allertravel.no/wmoc-2018-kobenhavn  
Du kan også kontakte Jan på 909.77787 eller jan.sveen@allertravel.no 
 
 
Reiseplanlegger for lokal transport: www.journeyplanner.dk/  
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