
Fyns 5-dages 2022 

Instruktion 5. etape – Åløkke – 9. juni 2022 

Mødested: Odense OK’ klubhus Jægerhusstien 1, Odense 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 7.4 km. 21 poster Svær 

A-mellem 5,1 km. 14 poster Svær 

A-kort 4,4 km 11 poster Svær 

Veteran 2,6 km. 10 poster Svær (Kun for damer 55+ og herrer 65+)  

B  4,2 km. 14 poster Mellemsvær 

B – D/H14 4,2 km. 14 poster Mellemsvær (ungdom til og med D/H14) 

C  2.9 km. 13 poster Let 

C – D/H14 2.9 km. 13 poster Let (ungdom til og med D/H14) 

Begynder 2,4 km. 14 poster Begynder 

 

8. Banelæggerens tilføjelse: 

A-lang løber på 1:10000 kort, øvrige baner løber på 1:7500. 

Der er områder i Åløkkeskoven, hvor der er langsom gennemløblighed p.g.a. vinterens 

træfældening, korttegner har opdateret kortet med de områder hvor gennemløbligheden er 

langsom. 

Kantparkering på Næsbyvej og Gammelsø (på græsrabat op mod skoven). 

Mål er placeret ved klubhuset. 

Afstand fra klubhuset til start 1: 400 m 

Afstand fra klubhuset til start 2: 350 m 

 

Efter løbet er der præmieoverrækkelse, lodtrækningspræmier og grill. 

  

https://goo.gl/maps/hyxNPn9V4nqSiTMdA
https://goo.gl/maps/hyxNPn9V4nqSiTMdA
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