
Fyns 5-dages 2022 

Instruktion 3. etape – Højstrup – 24. maj 2022 

Mødested: Højstrupskolen. Rismarksvænget 9, 5200 Odense V. Link 

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

der. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

 

5. Der er løse postdefinitioner hvis man medbringer holder. 

 

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

anbefales. 

 

7. Baner: 

A-Lang 6,9 km. 19 poster Svær 

A-mellem 5,3 km. 16 poster Svær 

A-kort 4,4 km 13 poster Svær 

Veteran 2,5 km. 11 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,2 km. 11 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,2 km. 11 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  3,3 km. 17 poster Let 

C – D/H14 3,3 km. 17 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,4 km. 15 poster Begynder 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

Parkering på p-plads ved Højstrupskolen og KFUM Boldklub. 

Parkering til start: 550 m. Parkering til mål: 0 m. Der løbes på kort 1:7.500, undtaget 

A-Lang der løber på 1:10.000. 

Der er opsat en del nye hegn i Højstrup. Hegnene er tegnet som høje hegn og er 

yderst vanskelige at passere. Lad derfor være med at forsøge     

Højstrup er generelt et åbent område, hvor græsset dog typisk har nået brysthøjde 

når Fyns 5-dages afvikles. Der er flere diffuse områder med tæt skov/underskov. 

Banelægger har naturligvis forsøgt at udnytte disse områder så o-løberen også 

blive udfordret lidt. I skovens nordøstlige hjørne, hvor starten er placeret, står 

posterne tæt. Så tjek nu postnumrene. 

Hjemmeværnet har været i gang med at bygge skjul i terræn. Det kan ikke afvises 

at der er bygget flere skjul efter kortet er tegnet. Betragt dette som en lille ekstra 

udfordring. 

https://www.google.com/maps/place/Rismarksv%C3%A6nget+9,+5200+Odense/@55.4020763,10.3352023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464cdfd173a582df:0x92fa7bab3b86b503!8m2!3d55.4020763!4d10.337391
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På begynder og C står posterne meget tæt i afslutning af banen. 
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