
Fyns 5-dages 2021 

Instruktion 3. etape – Tornbjerg/Kohave – 1. juni 2021 

Mødested: Parkeringsplads v. Ridderhatten 137, 5220 Odense SØ. 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 6,9 km. 23 poster Svær 

A-mellem 5,4 km. 19 poster Svær 

A-kort 4,5 km 15 poster Svær 

Veteran  2,6 km. 12 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,5 km. 15 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,5 km. 15 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,7 km. 15 poster Let 

C – D/H14 3,7 km. 15 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,9 km. 17 poster Begynder 

 

6. Banelæggerens tilføjelse: 

Kantparkering langs de gennemgående veje i Ridderhatten (se kortet). 

Der kan ikke parkeres på p-pladsen ved mødestedet.  

Afstand fra parkering til start: 600-1000 m 

Afstand fra parkering til mål: 100-300 m 

 

Alle baner har samme start. 

 

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

startbåsene. 

 

På alle baner løbes på 1:7.500. 

 

Alle baner skal krydse Niels Bohrs Allé. Niels Bohrs Allé er trafikeret, så vær meget 

opmærksom, hvis du krydser vejen. Banelæggeren opfordrer alle til at benytte 

tunnelerne under vejen.  

 

Almindelige hegn er ca. 90 cm høje og må passeres. Undgå at træde på hegnet! 

Vær opmærksom på, at nogle hegn er forsynet med en ekstra tråd på indersiden.  

https://www.google.com/maps/place/Ridderhatten+137,+5220+Odense/@55.374231,10.4610613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464d21b833e4130b:0xdf695647dc91ff15!8m2!3d55.374228!4d10.4632501
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I det halvåbne område lige nord for Blangstedgård er en gruppe bistader markeret 

som (meget lille) forbudt område. Ingen baner har delstræk i nærheden af 

bistaderne. Kommer man alligevel i nærheden, så hold venligst afstand.  
 

 
 

 


