
Fyns 5-dages 2022 

Instruktion 4. etape – Odense V/C – 31. maj 2022 

Mødested: Brandts Torv. Grønnegade 15, 5000 Odense C. 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 5,1 km. 34 poster Svær 

A-mellem 4,0 km. 30 poster Svær 

A-kort 3,0 km 20 poster Svær 

Veteran 2,1 km. 16 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  3,0 km. 22 poster Mellemsvær 

B – D/H14 3,0 km. 22 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  2,4 km. 21 poster Let 

C – D/H14 2,4 km. 21 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 1,9 km. 19 poster Begynder 

 

OBS. Længder er angivet som fugleflugts længer, hvorfor rute efter korteste vejvalg 

vil være en anelse længere, da bygninger eller andet kan stå i vejen på nogle 

stræk. 

OBS. Begynder og C(Let) kan være en anelse sværere en normalt, så det er en 

god ide at tjekke banerne i starten, for at afgøre om eventuel skygge er nødvendig, 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

Fra banelæggerens side GARANTERES det at der IKKE er brændenælder eller 

brombær. Så find de korte shorts frem og glæd dig til en hurtig tur      

Parkering på betalings p-plads Toldkammeret (krydset ved Rugårdsvej/Østre 

Stationsvej) eller Grønnegade (p-kælder Brandts Torv). 

Parkering til stævneplads/mål: 0-400 m. 

Der er 2 starter. 

https://www.google.com/maps/place/Gr%C3%B8nnegade+15,+5000+Odense/@55.3964334,10.381673,362m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464cdffa39e11fb1:0x40b0d3528678cdc9!8m2!3d55.3965714!4d10.3803681
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Start 1: A-Lang og A-Mellem. Afstand stævneplads-Start 1: 480 m. Følg snitzling. 

Se også kort nedenfor. 

Start 2: A-Kort, Veteran, B, C og Begynder. Afstand stævneplads-Start 2: 100 m. 

Følg små skærme. Se også kort nedenfor. 

Løbsområdet er den vestlige del af Odense centrum, hvilket betyder by orientering 

med små baggårde og andre spændende steder at gemme poster. De længste 

baner har mindre passager i parklignende områder. De fleste baner vil passere 

områder eller porte, der er markeret som forbudt områder eller impassable. Dette 

skal respekteres. 

Alle baner løbes på kort med måleforhold 1:4000. 

Alle baner løbes i centrum af byen og det kan derfor forventes at der er andre 

mennesker i gadebilledet, så tag derfor hensyn til dette. Der er forsøgt taget hensyn 

til krydsning af trafikerede veje, men de fleste baner krydser alligevel veje hvor der 

vil være biler og cykler. 

Løberne deltager på eget ansvar, færdselslovens bestemmelser SKAL overholdes. 

På A-Lang og A-Mellem passeres letbanen. Her er lavet en tvungen overgang ved 

lysregulering. Denne skal respekteres. 
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