
Fyns 5-daw’s 2018 

Instruktion 5. etape i Åløkkeskoven – 5. juni 2018 

 

Mødested: Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000 Odense C. Link 

Jagtstart fra 17,40    Se startliste 

Nr. 1 – 4 i klasserne A-Kort, A-Mellem, A-Lang, Veteran, B og B – D/H14 skal bære brystnummer. 

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: dvs. 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. 

I klasserne B-D/H14 kan man kun vinde hvis man er under 15 år (altså til og med 14 år i 

kalenderåret) 

Løbere uden for jagtstart (Klasse; Begynder, C & C-D/H14): 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 kr. 35 + evt. lejebrik kr. 10.  Aftalte penge. Tak! (MobilePay 21278873) 

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

 

4. Man kan evt. tilmelde sig fremtidige etaper for kun kr. 25 + 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: 

A-Lang 6,7 km. 28 poster Svær 

A-mellem 5,1 km. 23 poster Svær 

A-kort 4,2 km 20 poster Svær 

Veteran 2,1 km. 12 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,1 km. 20 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,1 km. 20 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,7 km. 22 poster Let 

C – D/H14 3,7 km. 22 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,5 km. 17 poster Begynder 

 

https://www.google.dk/maps/place/J%C3%A6gerhusstien+1,+5000+Odense/@55.40538,10.373511,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464cdfe2bf022a2b:0x7794b4f94c458ca!8m2!3d55.405377!4d10.375705
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8. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering til stævneplads: ca. 200 m. Stævneplads til start: 200 m. 

Alle banerne krydser større asfaltveje, vær opmærksom på trafikken når du krydser 

vejen. 

Der er mange poster i skoven og de ligger tæt, vær derfor opmærksom på at få 

tjekket postens kontrolnummer. 

Odense Havn har desværre besluttet at lave 1-times parkering på “vores” 

parkeringsplads, på hjørnet af Gammelsø og Polenskajen. Så brug derfor 

alternative løsninger på den anden side af Gammelsø eller køb en parkeringsbillet. 


