
Fyns 5-daw’s 2017  

Instruktion 5. etape i Åløkkeskoven: 

Mødested: Jægerhuset, Gammelsø, 5000 Odense C. 

Jagtstart fra 17,40    Se startliste 

Gå rettidigt til start 10 min. før. Evt lånebrik er ved start. 

For at vinde Fyns 5-daw’s skal man være kvalificeret til jagtstart: d. v. s have gennemført 3 ud af 

de første 4 etaper og være forhåndstilmeldt til 5 etape.   

I veteranklassen kan man kun vinde, hvis man tillige er:  H-65 /D-55 eller over. 

Løbere uden for jagtstart (Klasse Begynder & C): Fri start fra 18,00 til 18,30 evt. lånebrik er 

ved start. 

 

1. Alle der er online forhåndstilmeldt, og står på startlisten, kan gå direkte til start.  

Kort og evt. lejebrik er der. 

 

2. Øvrige tilmeldte løbere skal henvende sig ved stævnevognen, for afregning af 

startgebyr og evt. leje af SportIdent. Derefter kan de gå til start. Kort vil være ved 

start. 

 

3. Ikke tilmeldte løbere udfylder en tilmeldingsblanket ved stævnevognen. Betaling af 

startgebyr 35,00 + evt. lejebrik 10,00.  Aftalte penge. Tak ! (MobilPay/Swipp 

21278873) Gå til start. Kort vil være der. Medbring slip til startpersonale. 

 

4. Man kan evt. tilmelde sig fremtidige etaper for kun 25,00 + evt. lejebrik. Husk man 

kun kan deltage i jagtstart hvis man er forhåndstilmeldt til 5 etape. 

 

5. Der er løse postdefinitioner hvis man medbringer holder. 

 

6. Der vil kun være printet åbne baner i begrænset antal. Forhåndstilmelding 

anbefales 

 

7. Baner: 

Elite  8,7 km. 26 poster Svær 

A-lang 6,3 km. 18 poster Svær 

A-kort 4,5 km 16 poster Svær 

Veteran 2,6 km. 12 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+) 

B  5,4 km. 17 poster Mellemsvær 

C  4,1 km. 16 poster Let – Motionister – Stavgang 

Begynder 2,8 km. 16 poster Begynder 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering til mål 250 – 400 m. Parkering til start 50 – 200 m. 

Vær opmærksom på at der er p-afgift ved parkering på havnens arealer (skiltet) 

Alle baner krydser trafikerede veje. Begynderbanen er placeret så den mindst 

befærdede vej skal passeres. Vær opmærksom når vejene passeres. 

Der er nylig foretaget beskæring og udtynding i skoven. Store dele er efterladt i 

skovbunden og nedsætter fremkommeligheden udover hvad angivet i signaturerne 

 


