
Indbydelse til Sydfyns 5 Daws 2016        
 

Velkommen til Sydfyns 5 Daws, som i år afvikles fra og med tirsdag d. 12. april til og med  

tirsdag d. 10. maj 

 

Der tilbydes følgende baner: 

- Bane 1 svær   6 – 7,5 km                       

- Bane 2 svær    4,5 – 5,5 km 

- Bane 3 svær    3 – 4 km 

- Bane 4 mellemsvær 4 – 5 km 

- Bane 5 let   3 – 4 km 

- Bane 6 begynder   2 – 3 km. 

 

Der løbes i følgende skove: 

1. Tirsdag d. 12. april Kirkeby    

2. Tirsdag d 19. april Lakkendrup 

3. Tirsdag d. 26. april Sofienlund/Svendborg Vest 

4. Tirsdag d. 3. maj Oure 

5. Tirsdag d. 10. maj Hallingskoven 

 

Løbet i Oure er med kortere baner. Det løbes nok bedst uden pigsko.   

    

Stævnepladser : 

Kirkeby vest: Løvhavevej. (forlængelse af trollekrogsvej) der er i skoven en del spor til                

mountain biks, der betales for at bruge sporerne så undgå helst disse. 

Lakkendrupvej: i kanten af Lakkendrupvej  

Sofienlund/Svendborg Vest: på grusparkering nord for Svendborg svømmehal Ryttervej. 

Oure: Oureskolernes parkering på Østervangen (sidevej til Landevejen) 

Hallingskoven: ved klubhuset på Øksenbjergvej i Svendborg. 

 

Oplysninger om skovenes beskaffenhed lægges på Svendborg Orienteringsklubs hjemmeside 

www.femdaws.svok.dk senest en uge før løbet.   

Der er fri start 18.00 – 18.30. I Lakkendrup vil der dog blive samlet start kl. 18.10 

Posterne inddrages fra kl. 20. 

Der benyttes SportIdent. Leje af brik 10 kr. 

 

Vi finder igen de samlede vindere efter ”sejlsportsmetoden”: 

- man får points efter placeringen: Vinderen får 100 points, nummer 2 får 99 points osv. 

- dårligste løb vælges fra (dvs. 4 ud af de 5 løb tæller). 

- alle deltager i den samlede konkurrence, ligegyldigt hvordan man er tilmeldt. 

 

Der er præmier til bedste herre og bedste dame på hver bane. Derudover er der som sædvanligt 

mange lodtrækningspræmier, Hovedpræmie: 1 overnatning på Nørre Vosborg Herregård for 2. 

 

Efter afslutningen af 5. etape er der hyggeligt samvær med grillpølser, øl og vand osv.  

 

Pris: 25 kr. pr løb. 

   

Beløbet indbetales klubvis til Andelskassen Fyn kontonr.: 5975-1089034. 

Skulle man ikke have fået sig tilmeldt, er man naturligvis også velkommen til blot at møde op. Så 

klarer vi tilmelding, betaling (lige penge, tak!) og trykning af kort på stedet. 

 

Tilmelding senest kl. 23.00 lørdagen før online via http://o-fyn.svok.dk. 

 

Vel mødt 

http://www.femdaws.svok.dk/
http://o-fyn.svok.dk/

