
 

                                                                                                                        

Dato 010111 

Fynsk Sprint Cup 2011   
og Jysk Fynsk Mesterskab i sprint 

                
Cup løbet tæller alle tre løb, og vinder i de enkelte rækker, er den løber der har 
den samlede hurtigste tid på de tre respektive baner den 20., 21. og 22. maj. 
Der er mulighed for at tilmelde sig de enkelt løb, lige som det på dagen vil væ-
re muligt at tilmelde sig mod et forhøjet startgebyr. 
Der vil endvidere være en kort propagandabane ved hvert af løbene til en favo-
rabel pris, så tag blot venner og bekendte med. 
Indbydelsen er opdateret den 3/5 2011, hvor banelængderne er korrigeret. 
 

Løbsområder : I Svendborg og Faaborg vil det primært blive i de gamle bydele, og i Odense 
vil det være i Holluf Pile. 
Kortene er nytegnede i 2010/11, og kortene over Svendborg og Faaborg er 
helt nye og har ikke været i brug før.  
Kom og oplev de skønne byområder fra en ny vinkel. 

 
Stævneplads:    Endelig placering af stævneplads vil blive meddelt medio maj i instruktionen. 
 
Fredag den       Stævneinformationen på stævnep ladsen i Svendborg  åbner kl. 11, og første 
20.maj                start kl. 14 
  
Lørdag den  Stævneinformationen på stævnepladsen i Faaborg  åbner kl. 11, og første start 
21. maj  kl. 14  
 
Søndag den  Stævneinformationen på stævnepladsen i Odense  åbner kl. 08, og første start 
22. maj  kl. 10 
 
Klasser:       Der vil ved alle tre løb være følgende klasser 
      D-12 1,6-2,0 km let H-12 1,6-2,0 km let 
      D-14 1,9-2,1 km mellemsvær H-14 1,9-2,1 km mellemsvær 

     D-16 1,9-2,1 km svær H-16 2,1-2,7 km svær 
      D-18 2,1-2,8 km svær H-18  2,1-3,2 km svær 

     D-20 2,1-2,8 km svær H-20 2,1-3,2 km svær 
     D-21 2,1-2,8 km svær H-21 2,1-3,2 km svær 

      D-35 2,1-2,8 km svær H-35 2,1-2,9 km svær 
      D-40 1,9-2,4 km svær H-40 2,1-2,9 km svær 
      D-45 1,9-2,4 km svær H-45 2,1-2,9 km svær 

     D-50 1,9-2,4 km svær H-50 1,9-2,4 km svær  
D-55 1,9-2,4 km svær H-55 1,9-2,4 km svær      
D-60 1,9-2,4 km svær H-60 1,9-2,4 km svær 

     D-65 1,9-2,4 km svær H-65 1,9-2,4 km svær 
      D-70 1,6-2,4 km svær H-70 1,6-2,4 km svær 

     D-75 1,6-2,4 km svær H-75 1,6-2,4 km svær 
 

Indbydelse :     Svendborg, Faaborg, og Odense Orienteringsklubber indbyder hermed til 
                                          Fynsk Sprint Cup : 

den 20. maj i Svendborg by 
den 21. maj i Faaborg by -  JFM Mesterskab i sprint 
den 22. maj i Odense - Holluf Pile 
 



 

                                                                                                                        

 
 
Startafgift:       50 kr. pr løb for løbere under 21 år, ved tilmelding til Cup samlet 125 kr. 
      75 kr. pr løb for løbere 21 år og ældre ved tilmelding til Cup i alt  200 kr. 
      Ved tilmelding på dagen + 20 kr. 
      Leje af Emitbrik 20 kr. pr løb, ved leje til Cup samlet 40 kr. 
      Ved bortkomst af lejebrik er erstatningsprisen 400 kr. 
 
Tilmelding:       over O-service, inden den 13/5, og betaling klub vis til  

     konto:  reg.nr.: 0828  konto: 0002818205  inden den 17/5. 
 
    OBS !       Det er kun muligt at deltage i Cup’en ved tilmelding til alle 3 løb på o-service. 
 
      Tilmelding på dagen kan kun ske mod kontant betaling. 
 
Resultater:  Der vil blive ophængt resultatlister på stævnepladsen for hvert løb og på 

www.FynskSprintCup.dk, vil de blive offentliggjort, hurtigst muligt efter løbet. 
Den samlede Sprint Cup resultatliste vil blive offentliggjort efter sidste løb. 

 
Præmier:  Der vil være præmier til vinder af Fynsk Sprint Cup i klasserne, samt til dage-

nes etapevinder, i D/H 12-16. 
 Endvidere vil der være medaljer til vinderne af JFM Sprint 2011. 
 
Overnatning:  Der henvises til Campingpladser, bed og breakfast steder, Danhostels, byernes 

hoteller o.l. 
 
Banelæggere:   Svendborg: Svend Johansen 
  Faaborg: Rasmus Oscar 
  Odense: Jakob Q Christensen 
 
Stævneledere:   Svendborg: Annette Færing 
  Faaborg: Søren Klingenberg 
  Odense: Steen Vestergaard 
 
 
   


