Kære Fyen Rundt 2018 deltager.
Du er blevet tildelt:
Startnummer: xxxx
Starttid: xxxx
Navn: Hugo Børge
Distance: 180 KM
Læs venligst regelsættet igennem på: http://fyenrundt.com/loebsdagen/
Det fysiske startnummer og chiplabel til tidtagning får du udleveret i sekretariatet i Munke
Mose. Vi beder dig afhente dit startnummer senest en halv time før dit tildelte
starttidspunkt.
Du kan udskrive dit eget diplom fra hjemmesiden www.fyenrundt.com
Afhentning af startnummer foregår i sekretariatet i Munke Mose, fredag mellem kl. 14.00 18.00 samt lørdag morgen fra kl. 06.30. Hvis du vil have en rolig lørdag morgen inden
starten, er det en god ide at afhente startnummer allerede fredag. Det vil lette os meget,
hvis du medbringer dit fire cifrede startnummer (står øverst til venstre i denne mail). Brug
Parkeringshusene i området på Filosofgangen og det øvrige City.
Du vil modtage rygnummer, tid-chiplabel, labels til cykel P, label til bagageopbevaring, Bull
Burger bon samt øl / vand bon (gælder kun deltagere på 75,110,180 km. ruterne)
I Svømmehallen Klosterbakken ca. 500m. fra start og målområde, er der omklædning og
badefaciliteter. Svømmehallen er åben fra kl. 06.30 – 16.30. Bagage kan du få opbevaret i
sekretariatet i Munke Mose. Cykelparkering er i indhegnet område bagerst i Munke Mose,
her finder du også toiletter. Bemærk venligst: parkeringen foregår på eget ansvar,
medbring evt. en lås.
Kort over Munke Mose: https://fyenrundt.com/loebsdagen/
Når du ankommer til Munke Mose, beder vi dig bruge indgangen ved Klaregade /
Hunderupvej, således at du ikke generer øvrige startende deltagere.
https://www.google.dk/maps/@55.3922005,10.3846992,16.5z
I sekretariatet vil der være opdaterede rutebeskrivelser. Følg de blå anvisnings skilte på
ruten, pile afmærkninger på vejen samt vore mange vejviseres anvisninger.
Download evt. til GPS via rute linkene på websitet: www.fyenrundt.com

Skulle du observere eller være inddraget i alvorlige uheld, kan løbsledelsen kontaktes på
følgende nødnummer: 5039 5802
Ankommer du i bil henviser vi til områdets parkeringspladser samt P- husene på
Filosofgangen, 5000 Odense C Pas på ikke at parkere ved tidsbegrænsede pladser.
Du kan med fordel gøre brug af trafikinfo vedr. trafikken i Odense på
https://odenserundt.dk/
Der vil være ”After Race Party” med Bull Burger, øl og vand fra Bryggeriet Vestfyen samt
Danmarks første puljekamp ved VM mod Peru fra kl. 18.00.
Husk tidsgrænsen for tidtagning (gælder for ruterne 75, 110 samt 180 km.) Du skal være i
mål inden elitefeltets ankomst, som er ca. kl. 15.00, Hvis ikke – vil du blive tilbageholdt
indtil elitefeltet er passeret. Bliver du indhentet af elitefeltet, kan du dog få påført en
estimeret tid på dit diplom.
Depoter forefindes ved start, Munke Mose (lukker kl. 10.00), Svendborg, Bregnemosevej
18 (lukker kl. 13.00), KEN, Brobyværk (lukker kl. 14.00) samt Langesø, Blæsbjergvej 151
(lukker kl. 14.30). Ved alle depoterne ude på ruten, vil der være vand, energidrik, banan
samt energibar. (gælder for 75, 110 samt 180 km. ruterne). Ved 180 km. depotet i
Svendborg er der endvidere rugbrød. Ved depotet i Brobyværk, Rynkeby Juice.
Der er præmier til de fem hurtigste mænd samt de fem hurtigste kvinder i Riwals
Bakkespurt på hver distance: 75 km – 110 km samt 180 km. Ønsker du at deltage i denne
disciplin bedes du venligst bemærke, at du skal køre på cykelstien på Vissenbjergbakken,
da det kun er her der foretages tidtagning. Husk at tidtagningen på Bakkespurten stopper
kl. 14.00.
Vigtigt: bemærk at rutebeskrivelser samt rutekort for 75, 110 samt 180 km. er rettet og
opdateret pr. 13. juni.
Download evt. den nye version på vore hjemmeside under de beskrevne ruter,
www.fyenrundt.com
Vigtigt! Pas godt på dig selv og andre, du kan ikke vinde Fyen Rundt som
motionist.Færdselsloven skal overholdes. Der er en del motionsløb i år, som har oplevet
særdeles alvorlige uheld grundet tilsidesættelse af færdselsloven,- dette ønsker vi ikke i
Fyen Rundt.
Specielt til dig, der kommer langvejs fra.
Fyen Rundt og vores hotel samarbejdspartnere, Hotels Scandic, Odense samt Hotel
Knudsens Gaard, tilbyder den ideelle måde at lade op til dit cykelløb på.

Tjek de gode tilbudspriser her:
http://fyenrundt.com/overnatning/
Gør du brug af overnatningsmulighederne hos en af vore to samarbejdspartnere og
ønsker dit startnummer udleveret i receptionen, skal du kontakte os på flg. mail
kofod37@gmail.com. Her opgiver du navn og startnummer i mailen, så sørger vi for at
nummeret ligger klar til udlevering i receptionen.
Masser af aktiviteter i Odense, hvis du påtænker at invitere familien med.
Samtidig med Fyen Rundt aktiviteterne i Munke Mose, Børnecykelløb, Familie rute,
fodbold på storskærm, vil familiemedlemmerne endvidere også kunne fornøje sig med:
Det Fynske Dyrskue.
Udover fremvisning og bedømmelse af heste, kvæg og andre kendte landsbrugsdyr byder
Det Fynske Dyrskue på en imponerende maskinudstilling og en nærmest uendelig række
aktiviteter med tilknytning til livet på landet. Desuden vil de besøgende få rig lejlighed til at
smage på mange af de kvalitetsprodukter, Fyn er så uendeligt rig på.
Shopping i Odense City
Sejltur på Odense Å: Turbådssejlads, vandcykler mm. v/ kajen i Munkemose. Billetterne
køber du ved Iskiosken.
Kunstmuseet Filosoffen: åben lørdag kl. 11.00 -17.00
Nelle´s Coffee and Wine: lige ved å kajen i Munke Mose
Hold dig venligst opdateret via vores hjemmeside www.fyenrundt.com samt Facebook. Vi
glæder os til at se dig på lørdag og ønsker dig en god tur rundt i det fynske.
Med venlig hilsen
Sten Poulsen & Claus Rasmussen, Fyen Rundt

