Kære deltager i Fyen Rundt 2019
Du er blevet tildelt:
Startnummer: xxxx
Starttid: xxxx
Navn: xxxx xxxxxxx
Distance: xxx KM
Læs venligst regelsættet igennem på: http://fyenrundt.com/loebsdagen/
Dit fysiske startnummer og chiplabel til tidtagning får du udleveret i sekretariatet i CykelArenaen v/ start og mål området som er placeret på Møllemarksvej 78, 5200 Odense V. Vi
beder dig afhente dit startnummer senest en halv time før dit tildelte starttidspunkt.
Kort over Odense Idrætspark m/ Cykel-Arenaen (Thorvald Ellegaard Arena):
https://www.google.dk/maps/place/Thorvald+Ellegaard+Arena/@55.3995772,10.3463842,15z
Du kan udskrive dit eget diplom fra hjemmesiden www.fyenrundt.com
Afhentning af startnummer foregår i sekretariatet i Cykel-Arenaen, lørdag mellem kl. 10.00
-14.00 samt søndag morgen fra kl. 07.30. Hvis du vil have en rolig søndag morgen inden
starten, er det en god ide at afhente startnummer allerede lørdag. Det vil lette os meget,
hvis du medbringer dit fire cifrede startnummer (står øverst til venstre i denne mail). Brug
Parkeringspladserne i området på Møllemarksvej og det øvrige område i Odense
Idrætspark.
Du vil modtage rygnummer, tid-chiplabel, labels til cykel P, label til bagageopbevaring, Bull
Burger bon samt øl / vand bon (gælder kun deltagere på 65,100,180 km. ruterne).
I Odense Idrætshal ca. 100m. fra start og målområde, er der omklædning og
badefaciliteter. Odense Idrætshal er åben fra kl. 07.00 – 16.45. Bagage kan du få
opbevaret i sekretariatet i Cykel-Arenaen. Cykelparkering er i indhegnet område i CykelArenaen til venstre for indgangen. Bemærk venligst: Parkeringen foregår på eget ansvar,
medbring evt. en lås.
Toiletter finder du i start og målområde samt i Odense Idrætshal.
Oversigtskort over start og målområde: https://fyenrundt.com/loebsdagen/
I sekretariatet vil der være opdaterede rutebeskrivelser. Følg de blå anvisningsskilte 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: 2221 8158. Dette gælder kun alvorlige uheld!, vi kan ikke assistere
ved punkteringer og lign.
Ankommer du i bil, henviser vi til områdets parkeringspladser. 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 efter anstrengelserne være forplejning i målet med Bull Burger samt øl og
vand fra Carlsberg.
Husk tidsgrænsen for tidtagning (gælder for ruterne 65, 100 samt 180 km.) Du skal være i
mål inden elitefeltets ankomst, som er ca. kl. 16.00, 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, Møllemarksvej (lukker kl. 12.30)
Sandager,180 km.rute (lukker kl. 13.30)
Harndrup, 100 + 180 km. rute (lukker kl. 13.00)
Langesø Slot, 65 km (lukker kl. 14.30)
Ved alle depoterne ude på ruten, vil der være vand, energidrik, banan samt Castus
energibar. (gælder for 65, 100 samt 180 km. ruterne). Ved 180 km. depotet i Sandager er
der endvidere rugbrød.
Der er præmier til de fem hurtigste mænd samt de fem hurtigste kvinder i Riwals
Bakkespurt på distancerne: – 100 km samt 180 km. Husk at tidtagningen på Bakkespurten
stopper kl. 15.00.
Nyt i år: Der er ingen bakkespurt på 65 km. ruten, her vil der være lodtrækningspræmier i
stedet.
Vigtigt: bemærk at rutebeskrivelser samt rutekort for 65, 100 samt 180 km. er rettet og
opdateret pr. 9. august.
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 Danmark, 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/
Masser af aktiviteter i Odense, hvis du påtænker at invitere familien med.
Samtidig med Fyen Rundt aktiviteterne i Odense Idrætspark, Børnecykelløb, Pro Feltet på
storskærm, vil familiemedlemmerne endvidere også kunne fornøje sig med:
HCA Festival: se mere på www.hcafestivals.dk
Odense Blomsterfestival: se mere på www.blomsterfestival.dk
Sejltur på Odense Å: Turbådssejlads, vandcykler mm. v/ kajen i Munkemose. Billetterne
køber du ved Iskiosken.
Eller tag en tur til Otterup (15km.) Her er der start af Pro Feltet kl. 12.00.Besøg samtidig
Otterup Geværfabrik der tilbyder en enestående ”Tin Tin” udstilling af billedkunstneren Ole
Ahlberg, se mere på https://www.visitnordfyn.dk/ole-ahlberg-paa-otterup-gevaerfabrikretrospektiv-udstilling-gdk1107169
Hold dig venligst opdateret via vores hjemmeside www.fyenrundt.com samt Facebook. Vi
glæder os til at se dig på søndag og ønsker dig en god tur rundt i det fynske.
Med venlig hilsen
Sten Poulsen & Claus Rasmussen,

