
Fyns 5-dages 2020 

Instruktion 5. etape – Hunderup – 24. juni 2020 

Mødested: Sejerskovvej 20, 5260 Odense S. Link 

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

plejer. Alle bedes venligst gennemlæse indbydelsen 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 7,1 km. 26 poster Svær (OBS kortvend) 

A-mellem 5,5 km. 20 poster Svær (OBS kortvend) 

A-kort  4,5 km 15 poster Svær 

Veteran 2,5 km. 14 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,4 km. 18 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,4 km. 18 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  4,0 km. 19 poster Let 

C – D/H14 4,0 km. 19 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,4 km. 13 poster Begynder 

 

6. Banelæggerens tilføjelse: 

P-plads ved Sortebro kro og den Fynske Landsby. 

Afstand fra parkering til start 1: 400 m af Sejerskovvej 

Afstand fra parkering til start 2: 300 m forbi Johnson Instituttet 

Der er 2 starter.  

Start 1: A – baner og B – baner  

Start 2: C - baner, Veteran og Begynder. 

Starten afvikles som stille start, put and run. Der skal holdes 2 m afstand i 

startbåsene. 

Der løbes på kort 1:7.500 

Pas på når Sejerskovvej og Skovalleen passeres. 

7. Præmier 

Grundet forsamlingsforbuddet har vi vanskeligt ved at gennemføre en egentlig 

præmieoverrækkelse. Vi vil dog meget gerne i kontakt med herre- og damevinderne 

af alle klasser. Ligger du derfor godt til i toppen af klassen før start af 5. etape ser vi 

gerne at du bliver i området og orientere dig om din placering på 

http://live.oriento.fi/#/competitions. Du kan overveje om Vaffelhuset Skovsøen evt. 

skal have dit besøg. ”Præmieoverrækkelsen” gennemføres kl. 20.15, når løbet 

officielt er afsluttet. 

 

https://www.google.com/maps/place/Sejerskovvej+20,+5260+Odense/@55.3668566,10.3816616,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d2079336ca013:0x1eafea943251d377!8m2!3d55.3668566!4d10.3838503
http://live.oriento.fi/#/competitions

