Indbydelse til Faaborg 3 – dages, 2019
Faaborg Orienteringsklub indbyder til Faaborg - 3 dages. Der er tre etaper – de to første løbes i
skove ved Svanninge Bjerge og Holstenshuus, og det sidste løb foregår i Faaborg By.
Løbene er åbne for alle interesserede, både erfarne orienteringsløbere, men også løbere som
kunne tænke sig at prøve en tur i skoven med kort og kompas. Der vil være baner til både
begyndere og erfarne, så alle får en god oplevelse.
Nye løbere kan låne kompas og kontrolbrik, og der vil være hjælp og instruktion. Velkommen.
Etaper
1. Etape: torsdag den 15. august i Svanninge Bjerge. Banelægger: Vagn Sørensen
Mødested og parkering: Høbbet, (Hovedvej 8). GPS: Reventlowsvej 89, 5600 Faaborg
2. Etape: tirsdag den 20. august i Holstenshuus. Banelæggere: Andreas og Bent Mikkelsen
Mødested: Holstenshuusvej, syd for Korinth. 100 m nord for krydset
Holstenshuusvej/Grønderupvej (GPS 55.116853, 10.310678) anvises parkering.
3. Etape: fredag 23. august, Sprint – byløb i Faaborg By. Banelægger er Erik Ljungdal .
Mødested: Pladsen foran Havnebadet - Chr. D. IX´s Vej 12, 5600 Faaborg
Baner og klasser.
Der bliver følgende 9 baner som man kan vælge imellem:
Bane 1.

6,5 - 7,0 km

svær

Bane 2.

4,5 – 5,5 km svær

Bane 3.

3,5 - 4,0 km svær

Bane 4 Veteran

2,5 - 3,3 km svær For D+60 og H+70

Bane 5.

3,5 – 5,0 km let / mellemsvær

Bane 5. D/H 14.

3,5 – 5,0 km let / mellemsvær, til og med D/H 14

Bane 6.

2,5 – 3,5 km let

Bane 6. D/H 14.

2,5 – 3,5 km let, til og med D/H 14

Bane 7.

2,0 – 3,0 km begynder

Ovennævnte længder er til klassisk orienteringsløb i skovene. Ved Sprint – byløb vil banerne være
kortere og tilpasset en vindertid på ca. 20 minutter.
Tilmelding:
Vi anbefaler varmt medlemmer af en orientringsklub at tilmelde sig på forhånd. Det er meget lettere for
arrangørerne, og det er meget lettere for løberne, fordi de kan gå direkte til start.
Tilmelding senest tre dage før løbet på: http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/
Nye løbere kan tilmelde sig ved at sende en mail til johnny@annebergrosenkjaer.dk senest tre dage før
løbet.
Nye løbere kan også tilmelde sig på dagen ved henvendelse på stævnekontoret.
Startgebyr
Pris for at deltage er 25 kr. pr løb, der skal betales klubvis. Tillæg på 10 kr. for evt. leje af brik.
Klubkonto: Konto 0828- 8015771705
Man kan også tilmelde sig på dagen, hvor der betales kontant 35 kr. + 10 kr for evt. lejebrik.
Kontrolsystem: Der anvendes Sport Ident - husk at oplyse briknummer ved tilmelding.

Start:

Put and Run. Alle 3 etaper løbes fra kl.17:00 til kl. 18:30. Postinddragning sker fra kl. 19:30

Kiosk:

Efter 3. afdeling er der mulighed for at købe øl, vand og grillpølser.

Præmier:

Der er præmier til alle samlede klassevindere samt lodtrækningspræmier.

Resultater: Der udleveres løbs- og stræk tider ved målgang.
Resultatlister offentliggøres på Faaborgok.dk

På klubbens vegne, Hans Erik Larsen, hanserik58@gmail.com

