
Fyns 5-dages 2022 

Instruktion 1. etape – Tusindeårsskoven – 17. maj 2022 

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

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

 

1. 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. 

 

2. Ikke tilmeldte løbere udfylder en tilmeldingsblanket ved stævnevognen. Betaling af 

startgebyr kr. 35 + evt. lejebrik kr. 10.  Aftalte penge. Tak! (MobilePay 21278873) 

Gå til start. Kort vil være der. Medbring slip til startpersonale. 

 

3. Man kan evt. tilmelde sig fremtidige etaper for kun kr. 25 + evt. lejebrik. 

 

4. Der er løse postdefinitioner hvis man medbringer holder. 

 

5. Der vil kun være printet åbne baner i begrænset antal. Forhåndstilmelding 

anbefales. 

 

6. Baner: 

A-Lang 7,1 km. 27 poster Svær 

A-mellem 5,5 km. 20 poster Svær 

A-kort 4,1 km 16 poster Svær 

Veteran 2,4 km. 10 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,6 km. 19 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,6 km. 19 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,7 km. 13 poster Let 

C – D/H14 3,7 km. 13 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,8 km. 17 poster Begynder 

 

7. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering på p-plads ved Odense Friluftsbad. 

Parkering til start: 100 m. Parkering til mål: 0 m. Der løbes på kort 1:7.500 og nogle 

baner også på kort 1:3.000. 

Skovområderne er generelt åbne men flere steder diffuse, og underskoven er på vej 

op. Der er lige nu ikke udsigt til regn, men hvis det skulle komme op til løbet, kan 

det gøre terrænet markant tættere.  

I Eksercermarken – den lille park mellem kolonihaverne og Kløvermosevej – er der 

tre bistader. Hold venligst afstand til dem. I den nordlige del af området er der en 

køkkenhave. Haven må gerne passeres ad græsstien men lad være med at krydse 

hen over bedene. 

A-Lang, A-Mellem og B-baner løber en del af banen i Roeskovparken nord for 

jernbanen. Der er kortvend både til og fra Roeskovparken. Vendeposterne er 

indtegnet på begge kort. Det er strengt forbudt at løbe på jernbanesporene. Brug 

passagen ved Kløvermosevej.  

Alle A- og B-baner passerer Falen to gange. Falen er befærdet, så hold øje med 

trafikken. Det er løberens eget ansvar, at vejen passeres forsvarligt. Vær også 

opmærksom på, at cykelstien er dobbeltrettet.  

https://www.google.com/maps/place/Parkeringsplads,+5200+Odense/@55.3854285,10.3421994,19z/data=!4m5!3m4!1s0x464cdfb8f1cb943b:0xf1405e06f8454ea9!8m2!3d55.3852489!4d10.3422761

