
Fyns 5-dages 2020 

Instruktion 2. etape – Elmelunden – 16. juni 2020 

Mødested: Parkering Elmelund Skov Vest ved Elmelundsvej 147, 5250 Odense, Link  

1. Årets løb står i skyggen af Corona-situationen og det afvikles derfor ikke som vi 

plejer. Alle bedes venligst gennemlæse indbydelsen og retningslinjer inden de 

møder til start. 

 

2. Alle der er online forhåndstilmeldt, kan gå direkte til start. Kort og evt. lejebrik er 

der. 

3. Husk at du skal være forhåndstilmeldt for at deltage i løbet. 

 

4. Der er ikke løse postdefinitioner 

 

5. Baner: 

A-Lang 6,9 km. 19 poster Svær 

A-mellem 5,6 km. 16 poster Svær 

A-kort 4,5 km 12 poster Svær 

Veteran 3,0 km. 10 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,8 km. 14 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,8 km. 14 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,5 km. 12 poster Let 

C – D/H14 3,5 km. 12 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,8 km. 13 poster Begynder 

 

6. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering på p-plads ved Elmelundsvej 147, 5250 Odense 

Parkering ved mål. 

Der er 2 starter. Ved start 1, Starter alle A-baner og B.  

Ved start 2, starter C, begynder og veteranbanen. 

Afstand fra parkering til start 1: 300 m, Til start 2: 200 m. 

Du skal bare gå til start og starte, der er ingen registrering. 

Der løbes på kort i 1:10.000 på A-mellem og A-Lang. Øvrige baner løbes på 

1:7.500.  

Der løbes i en forholdsvis nyplantet skov, hvilket gør at træerne er ganske lave, 

derfor er der dårlig sigtbarhed. 

Der går en lille vej igennem løbsområdet, PAS PÅ, du må gerne kantløbe vejen, 

men så gør det helt inde i kanten.  

På A-Lang skal man også lige være opmærksom på en vej helt oppe i den nordlige 

del af løbsområdet, det er en større landevej, man må godt løbe på cykelstien, men 

ikke på vejen. 

Olivengrønt område er forbudt område, og det SKAL overholdes. 

https://www.google.dk/maps/place/Parkering+Elmelund+Skov+Vest/@55.3818508,10.3003937,428m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464cde4510eceb01:0x49ecb913fe1a55e8!8m2!3d55.3812911!4d10.3007984

