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Invitation til DOF’s sponsorer og samarbejdspartnere 

 
 
 
 

Brøndby, den 1. september 2015 

De danske VM-helte i orienteringsløb fejres 
 
Hele 4 verdensmesterskaber hentede det danske landshold i orienteringsløb, da der i august 
blev afholdt VM i Skotland. For første gang nogensinde blev Danmark således bedste nation til 
VM. 4 gange tidligere har Danmark vundet VM-guld, men dét tal er således nu fordoblet.  

 

 
VM i Skotland 2015 – 4 VM-guld: Mix-sprint-stafet (Emma Klingenberg, Tue Lassen, Søren Bobach, 
Maja Alm), sprint (Maja Alm), stafet (Maja Alm, Ida Bobach, Emma Klingenberg), lang (Ida Bobach). 

 
Lørdag den 12. september hyldes de danske VM-helte i forbindelse med 
Danmarksmesterskaberne i stafet, der afholdes i St. Hjøllund, sydvest for Silkeborg med 
Horsens OK som arrangør. Løbet har deltagelse af omkring 800 løbere, der dyster i alle 
aldersklasser fra 10 til 75 år, så der er lagt op til en stemningsfuld dag i skoven. 
 
Straks efter løbets afslutning, vil Dansk Orienterings-Forbund hædre VM-løberne ved et kort 
arrangement, hvor der bl.a. vil blive uddelt plakater med VM-holdet til de fremmødte 
ungdomsløbere, der også vil have mulighed for at få autografer af VM-heltene. 
 
Det vil glæde os meget at se forbundets sponsorer og samarbejdspartnere på denne dag, hvor 
også pressen er inviteret.  
 
Sted: St. Hjøllund. Der afmærkes fra rundkørsel på Hovedvej A13 (Vejlevej) nord for  
Hjøllund – GPS koordinater:56°04'17.6"N 9°22'47.2"E eller 56.071566, 9.379787  
 
Tid: Lørdag den 12. september. Danmarksmesterskaberne starter kl. 11.00, og afgørelsen 
forventes at finde sted omkring kl. 14.00, hvorefter VM-fejringen foregår umiddelbart forud for 
DM-medaljeoverrækkelsen. 
 
Yderligere information og tilmelding til Michael Sørensen (e-mail: ms@do-f.dk, tlf: 4196 9370), 
der også tager imod henvendelser såfremt I måtte ønske at bidrage til at gøre noget særligt ud 
af arrangementet på den ene eller anden vis. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Sørensen   Walther Rahbek 
Direktør    Formand 
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