
Fyns 5-dages 2021 

Instruktion 1. etape – Tusindårsskoven – 25. maj 2021 

Mødested: Odense Friluftsbad, Elsesmindevej 50, 5200 Odense V. Link 

1. Årets løb står i skyggen af Corona-situationen og det afvikles derfor ikke helt 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. Tilmelding på dagen foregår elektronisk som beskrevet i indbydelsen. Udlevering af 

lånebrik fra stævnevognen.  

 

4. Der er ikke løse postdefinitioner. Disse kan printes fra hjemmesiden. 

 

5. Baner: 

A-Lang 7,1 km. 26 poster Svær 

A-mellem 5,5 km. 20 poster Svær 

A-kort 4,5 km 17 poster Svær 

Veteran 2,5 km. 10 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,7 km. 18 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,7 km. 18 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,6 km. 15 poster Let 

C – D/H14 3,6 km. 15 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,5 km. 15 poster Begynder 

 

6. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering på p-plads ved Odense Friluftsbad. Er parkeringspladsen fyldt er der 

sideparkering langs Elsesmindevej. 

Parkering ved mål. 

Afstand fra parkering til start 1: 600 m 

Afstand fra parkering til start 2: 0 m 

 

Der er 2 starter. A-baner, B, B – D/H14, C og C – D/H14 starter ved start 1 mens 

Begynder og Veteran starter ved start 2. 

 

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

startbåsene. 

 

Der er kortvend på banerne: A-lang, A-mellem, A-kort, B, B – D/H14, C og C – 

D/H14. Der løbes indledningsvist på sprintkort 1:3.000. Efter kortvend løbes på 

1:7.500. Nævnte baner skal gå til start 1. 

 

På banerne Veteran og Begynder løbes på 1:7.500. Nævnte baner skal gå til start 

2. 

https://www.google.com/maps/place/Odense+Friluftsbad/@55.385815,10.3412653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464cdfb895bae2a3:0xdd80a218a2d140cd!8m2!3d55.3858091!4d10.3434567
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Alle baner, undtaget C, C – D/H14 og Begynder, skal krydse Falen. Falen er 

trafikeret så tag dig i agt når du krydser vejen. Der vil være opsat skilte for bilister 

med information om at der er løbere på vejen. 

 

Øst for Falen løbes i et område som Broløkke Ridesportscenter også anvender. 

Centeret er informeret om at vi løber i området. Skulle der være ryttere i skoven vis 

da hensyn. 

 

Tusindårsskoven grænser mod sydvest op mod golfklubben. Der må naturligvis ikke 

løbes på golfbanerne. Golfbanen er rødskraveret på kortet. 

 

Banerne A-lang, A-mellem, B og B – D/H14 løber indledningsvist på sprintkort i 

Roesskovparken. Det er kun tilladt at krydse jernbanen i den på kortet viste tvungne 

passage. 

 

 


