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1 Paralympiske mestre fra Tokyo 2020
2 Europamestre fra EM 2022 i Paris
3 Verdensmestre fra VM 2018 i Sydney

Danmarks kampprogram (alle kampe i Spektrum)

Se det fulde kampprogram på www.2022wrwc.com

Mandag 
10. oktober

Tirsdag 
11. oktober

Onsdag 
12. oktober

Torsdag 
13. oktober

Kl. 17.00
Danmark – Brasilien

Kl. 18.00
Danmark – Japan

Kl. 10.00
Danmark – Colombia

Kl. 18.00
Danmark – Canada

Kl. 18.00
Danmark – Australien

VM i Vejle
• 46 kampe over syv dage fordelt på to baner
• Åbningsceremoni mandag kl. 16.00 i Spektrum
• Gruppespil mandag til torsdag i Spektrum og Hal 2
• Slutspil fredag til søndag i Spektrum
• Der er plads til ca. 1.500 tilskuere i Spektrum
• Alle Danmarks kampe sendes live på DR

Pulje A
Great Britain (2) 
USA (3)
France (5) 
New Zealand (8)
Germany (10)
Switzerland (12)

Pulje B
Japan (1) 

Australia (4)
Canada (6)

Denmark (7)
Brazil (9)

Colombia (11)

http://www.2022wrwc.com


Om kørestolsrugby
Kørestolsrugby er en holdsport for både kvindelige- og 
mandlige para-atleter.

Alle spillere er tildelt en klassifikation mellem 0,5 – 3,5 alt 
efter graden af funktion. Kvindefratrækkes et halvt point. 
Hvert hold har fire spillere på banen ad gangen, og sum-
men af spillernes klassifikation må aldrig overstige 8 point. 

Der spilles i fire perioder af 8 minutters effektiv spilletid. 
En kamp varer typisk mellem 60 og 90 minutter.
Et hold scorer ved at en spiller krydser modstandernes 
mållinje med bolden under kontrol.

Kørestolsrugby er en kontaktsport, og derfor er køresto-
lene en vigtig faktor.

Rugbystolene er specialbyggede og skræddersyet den 
enkelte spiller, så rammens geometri passer til atletens 
styrke, størrelse og position på banen.

Stolene er generelt hurtige og stabile, hvilket gør det let 
at accelerere og skifte retning.

Der spilles i to typer kørestole: en angrebsstol og en 
forsvarsstol. 

Angrebsstolen er lavet til fart og kontakt, og derfor er 
stolens ramme stærk og massiv og kan holde til hårde 
og gentagne tacklinger. Disse stole er for de atleter med 
mest funktion (2.0, 2.5, 3.0, 3,5 point).

På forsvarsstolen er den lange bumper designet til at fast-
holde og blokere modstanderens kørestol, så man bliver 
svær at komme udenom. Forsvarsstolen er for det meste 
for atleter med mindst funktion (0.5, 1.0, 1,5 point).

Scan Qr-koden for at komme direkte til p
rogram
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MARK PETERS
KRISTIAN BAK ERIKSEN

KLASSE: 3,5 KLASSE: 2,0

SOFIE SKOUBO LEON JØRGENSEN KURT BUSK
KLASSE: 0,5 KLASSE: 3,0 KLASSE: 0,5

JAKOB MORTENSEN THOMAS PAGH JESPER KRÜGER
KLASSE: 3,0 KLASSE: 0,5 KLASSE: 1,0

SEBASTIAN FREDERIKSEN MIKKEL SCHÖTTEL

KAARE MOMME NIELSEN

KLASSE: 3,5 KLASSE: 2,0 KLASSE: 1,5

MORTEN ELMHOLT
KLASSE: 3,0

Landsholdet i kørestolsrugby


