
Fyns 5-daw’s 2019 

Instruktion 1. etape – Elmelund – 28. maj 2019 

 

Mødested: Offentlig P-plads, Elmelundsvej 147, 5250 Odense SV. 

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 6,9 km. 18 poster Svær 

A-mellem 5,1 km. 14 poster Svær 

A-kort 4,2 km 13 poster Svær 

Veteran 2,4 km.   9 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,5 km. 11 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,5 km. 11 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,7 km. 12 poster Let 

C – D/H14 3,7 km. 12 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,6 km. 10 poster Begynder 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering kan foregå på p-pladsen og ved kantparkering langs den nordlige side af 

Elmelundsvej. 

Parkering til stævneplads 100m 

Start i kant af stævneplads.  

Begynder, bane C og Veteran løber på kort i1:7.500 resten løber på kort i 1:10.000. 

Posterne står tæt så husk at kontrollere kontrolnummer. 

Husk at være opmærksom ved krydsning og kantløbning af veje. Der vil være opsat 

skilte med løbere på vejen. 

Der er overdækkede bænke på stævnepladsen, så medbring madpakke og nyd den 

skønne natur.  

Vel mødt i en ung skov – nu med underskov.  


