
Faaborg Orienteringsklub indbyder til 

Fynsk Vinterlang den 29. februar 2020 i Svanninge Bakker og Bjerge mv. 

 

Klassifikation Ultra lang åbent stævne a la "I Troldens fodspor" 

Dato Lørdag den 29.februar 2020 

Løbsområde Svanninge Bakker og Bjerge, Svanninge Nørremark, Sollerup 
mv. 

Mødested / 
stævnecenter 

Faaborg OK's klubhus, Odensevej 150, 5600 Faaborg. Mål tæt 
herved. Stævnecentret åbnes kl.10.00. 

 

Parkering Ved mødestedet 

Afstande Parkering til stævnecenter: 20 - 100 m 

Stævnecenter til start: ca. 500 m 

Mål til Stævnecenter: under 50 m 

Kort Hele Svanninge 1:10.000, ækv. 2,5 m, sidst revideret jan-19. For 
bane 1 og 2 også Svanninge Nørremark, sidst revideret sep-19 
samt 4cm kort, ækv. 2,5 m, tegnet 1983-97 (skaleret til 10:000).  

Der er både kortvend og kortskifte for de lange baner.  

På det ældre kort kan stiforløb, bevoksninger mv. være 
anderledes end virkeligheden er i dag, ligesom præcision og 
detaljerigdommen er væsentlig mindre end på O-kort.  

Terræn Let til stærkt kuperet skov- og overdrevslandskab. Der er varieret 
men overvejende god gennemløbelighed. Specielt de NV-lige 
områder er åbent overdrev. Alle baner passerer flere flotte 
udsigter undervejs.  

Kontrolsystem Sport Idet. For deltagelse i de 3 længste baner skal brikken 
kunne rumme mere end 30 poster. 

Egen brik kan anvendes, men nummer skal opgives ved 
tilmelding. Sker dette ikke, eller hvis den oplyste brik ikke kan 
rumme mere end 30 poster tildeles man automatisk en lånebrik. 
Brikker kan lejes mod et gebyr på kr.15,- Lejebrik udleveres 
forud for start. Ikke returneret lejet brik erstattes med kr. 400,-  

Baner  

Bane 1 Svær(sort) 20 km Forskellige 
kort 

Bane 2 Svær(sort) 16 km Forskellige 
kort 

Bane 3 Svær(sort) 12 km O-kort 

Bane 4 Svær(blå) 6 km O-kort 

Bane 5 Let(hvid) 4 km O-kort 
 



Tilmelding Via O-service senest mandag d.24/2 kl.23.59. Hvis man ikke har 
adgang til O-service, kan tilmelding ske via mail til 
stævnelederen.  

Eftertilmelding er ikke mulig, der henvises til tilmelding på dagen. 

Tilmelding på dagen Tilmelding på dagen fra kl.10:00. 

Start og 
startprocedure 

Første start kl.11:00. Der er fællesstart for hver bane, med 
startinterval på 5 min. Bane 1 starter først.  

Sent ankomne starter efter alle andre. 

Instruks og 
deltagerliste 

Disse vil være at finde på FOK's hjemmeside www.faaborgok.dk 
senest fra torsdag d.27/2. 

Væskepost På bane 1- 3 vil være mindst én væskepost; til løbere på bane 1-
2 frugtstykker/rosiner. 

Max løbetid Bane 1 og 2:     5 timer (i mål senest kl.16:00). 

Bane 3, 4 og 5: 4 timer (i mål senest kl.15:15). 

Forplejning og kiosk Der er gratis varm suppe m. brød til løbere i mål. 

Lille kiosk med kaffe/the, sodavand samt lidt frugt og slik. 

Børnebaner / 
børneaktivering 

Der er ingen børnebaner, men en alsidig naturlegeplads lige ved 
siden af stævnecenteret. 

Toilet og 
omklædning 

Der er flere toiletter i klubhus og ved start. Omklædning og bad 
kan i begrænset omfang tilbydes i lokaler i klubhuset. 

Resultatformidling Resultaterne offentliggøres løbende, og offentliggøres 
efterfølgende på Faaborg OK's hjemmeside 

Startafgift H/D -20   kr.60,- 

H/D 21-   kr.80,- 

Leje af brik kr.15,- 

Tilmelding på dagen + kr.20,- 

Klubvis indbetaling samtidig med tilmeldingerne til Helle 
Andersen på konto 0828-8015771705, mrk. Vinterlang 

Præmier Præmie til bedste kvinde og mand på alle baner 

Stævneledelse Stævneleder: Søren Klingenberg, telefon 6126 6052, mail: 
ethna.soeren@gmail.com (mailadresse rettet 150120) 

Stævnekontrollant: Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK 

Banelægger: Erik Ljungdahl, Faaborg OK, telefon 3022 3095; 
mail: erlj@outlook.com  

Banekontrollant: Hans Larsen, Faaborg OK. 

Dommer Per Storm Hansen, Svendborg OK 
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