Fyns 5-daw’s 2017
Instruktion 2. etape i Kirkendrup

Mødested: Søhusvej 140, 5270 Odense N.
Registrering:
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 ! (MobilePay 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.
Kort:
1. Der er løse postdefinitioner hvis man medbringer holder.
2. Der vil kun være printet åbne baner i begrænset antal. Forhåndstilmelding
anbefales.
3. Banerne elite, A-lang,A-kort og B har måleforholdet 1:10.000. Banerne Begynder,
C, og Veteran har måleforholdet 1:7.500
Baner:
Elite
A-lang
A-kort
Veteran
B
C
Begynder

7,0 km.
5,7 km.
4,1 km
2,5 km.
4,0 km.
3,0 km.
1,5 km.

24 poster
22 poster
14 poster
9 poster
17 poster
15 poster
11 poster

Svær
Svær
Svær
Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)
Mellemsvær
Let – Motionister – Stavgang
Begynder

Afstande
1. Der er 100 m fra stævneplads til start
2. Der parkeres langs Søhusvej, så afstanden fra parkering til stævneplads og start
varierer.

Fyns 5-daw’s 2017
Instruktion 2. etape i Kirkendrup

Instruktion:
På Begynderbanen er der snitzlet fra post 5 til 7, da banen her følger hegn og ikke sti.
Alle baner undtagen Begynder krydser mindre asfaltvej, hvor trafik kan forekomme, så
vær opmærksom når disse passeres.
I dele af skoven er der fældet træer som efterfølgende er lagt i
grendiger. Disse er markeret med grønne tykke streger. Der
kan passeres langs med digerne uden problemer.
Der er flere indhegninger i skoven. Vær opmærksom på at de
steder, hvor der græsser dyr, er der stød i hegnet.

