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Nyd pinsen på FYN !!  
Fynsk Sprint Cup 2023 
Marstal – Ærøskøbing 27. – 28. maj ++ Søby 
 
Politi Sprintcuppen er et løb i løbet. Politiet deltager på lige fod med alle 
andre, men vi afholder sideløbende vores eget arrangement, med 
overnatning på Ærø, ekstra præmierække og kammeratskabsaften. 
 
Der løbes 2 afdelinger hver dag. En prolog og en finale.  
(Men nu også mulighed for ekstraløb i Søby om fredagen) 
 
Løbsområde og kort  
Fortræningsløb afvikles i Søby, fredag eftermiddag. (Løbsterræn er mindre bydel på det nordlige Ærø.) 
 
De 2 første etaper af FSC 2023 afvikles i Marstal By, lørdag. Løbsterræn er mindre bykerne med 
porte, passager og baggårde og en del institutioner, der er ingen nævneværdige højdeforskelle.  
 
De 2 sidste etaper af FSC 2023 afvikles i Ærøskøbing By, søndag. Løbsterræn er bykerne i gammel 
købstad med små gader, mange baggårde, porte og passager.  
 
Begge kort er tegnet i 2015 og kortene er reviderede i 2023, målestoksforhold 1:3.000 og 1:4.000, 
ækvd. 2,5 m, tegnet i IOF-norm ISSPROM 2019. Vi appellerer til fairness, ved at man undgår 
rekognoscering i løbsområderne.  
 
Løbsinstruktion  
Forventes på hjemmesiden: www.fynsksprintcup.dk medio maj.  
 
Start  
Første start fredag kl.16.00  
Første start lørdag kl. 12.00  
Første start søndag kl. 10.00 
 
Kontrolsystem 
Sport-Ident. Eget SI nummer oplyses ved tilmelding. Lejebrik udleveres i klubpose fra stævne-
kontoret. 
 
Stævneplads  
Marstal by lørdag og Ærøskøbing søndag.  
(Fredag vil der ikke være en stævneplads, blot udleveringsted for kort).  
Mødested oplyses i instruktion. Stævnekontor er på stævnepladsen og er åbent 1 time før start. 
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Baner/klasser 
 
   Klasse ca. vindertid D Klasse ca. vindertid H 

D10 15-20 min  H10 15-20 min  
D12 15-20 min  H12 15-20 min  
D14 15-20 min  H14 15-20 min  
D16 15-20 min  H16 15-20 min  
D20 15-20 min  H20 15-20 min  
D21 15-20 min  H21 15-20 min  
D35 15-20 min  H35 15-20 min  
D40 15-20 min  H40 15-20 min  
D45 15-20 min  H45 15-20 min  
D50 15-20 min  H50 15-20 min  
D55 15-20 min  H55 15-20 min  
D60 15-20 min  H60 15-20 min  
D65 15-20 min  H65 15-20 min  
D70 15-20 min  H70 15-20 min  
D75 15-20 min  H75 15-20 min  
D80 15-20 min  H80 15-20 min  

 
Endelige baner oplyses i instruktionen med angivelse af længder ved korteste vejvalg. 
Ovenstående er vejledende. Alle vindertider mellem 15 til 20 min. 
 
Startafgift  
Fortræning:40 kr.  
Tilmelding til Cup samlet, D/H10 - D/H20: 200 kr.  
D/H21 og ældre: 300 kr.  
 
Deltagelse i enkelte etaper: D/H10 - D/H20: 50 kr.  
D/H21 og ældre: 75 kr. pr. etape 
 
Ved tilmelding på dagen: D/H10 D/H20: 70 kr. pr. etape  
D/H21 og ældre: 95 kr. pr. etape 
 
Tilmelding Via O-service, senest fredag d. 19. maj 2023. 
 
Tilmelding til Politiets arrangement. 
Til Peter Wihan – PTW001@politi.dk senest 15 maj. (spørgsmål modtages også) 
Betaling ved tilmeldingsfrist til SPI på reg. 5356 konto 0327886  
 
Hvis du er bruger af O-service tilmeldes og betales løb via O-service. Således betales alene til 
fællesarrangementer på ovenstående kontonummer - se vedhæftede. (Venligst mail til 
PTW001@politi.dk, ved tilmelding til O-service) 
 
Resultater 
Der vil være online-resultater (https://live.oriento.fi/da/) for hver afdeling og på 
www.fynsksprintcup.dk hurtigst muligt efter løbet. Den samlede Fynske Sprint Cup resultatliste vil 
blive offentliggjort efter sidste løb. 
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Præmier 
Lørdag: Er der præmier til de 3 første i klasserne D/H 10 - D/H 16, efter de første 2 etaper.  
Søndag: Er der præmier til de 3 første i klasserne D/H 10 - D/H 16 og vinderne i alle øvrige klasser, 
i den samlede cup. Der skal være mindst 3 deltagere i en seniorklasse, ellers bliver klassen lagt 
sammen med klassen før.  
 
Der vil være en ekstra præmierække for deltagere af Politi sprintcuppen. Forventeligt 1. præmie i 
vores 6 præmierækker, der er opdelt efter længde/alder og sværhedsgrad + lodtrækning. 
 
Mulig overnatning for politiet 
Politiets Stævnecenter: 
Villa Blomberg 
Smedevejen 15 
5970 Ærøskøbing 
 
Tilmelding til overnatning/priser m.v. se tilmeldingsskema.  

Man kan uden videre vælge anden overnatning og stadig deltage i kammeratskabsaften og 
besøge os på Villa Blomberg om aftenen. 

Bindende tilmelding til overnatning (1. april) og kammeratskabsaften senest 15. maj 2023. 
Der er reserveret ca. 40 sovepladser på vandrehjemmet. (2. pers. værelser og 4. pers. 
Værelser m. køjesenge) Enkeltværelser findes også til forhøjet pris. 

Tilmeldingen er først gældende ved modtagelse af betalingen. 

ØKONOMI: Se vedhæftet tilmeldingsskema. 

Banekontrol  
Marstal: Niels Rabølle Odense OK  
Ærøskøbing: Nikolai Krabek, Odense OK  
 
Stævneledelse  
Helle Sørensen, OK Melfar , ht.soerensen@gmail.com., +45 26 85 17 97  
Torben Kruse, Svendborg OK  
 
Stævnekontrol Bent Mikkelsen, Faaborg OK 
 
Stævneledere 
Søby: Søren Klingenberg, Faaborg OK  
Marstal: Jørgen Olesen, Odense OK  
Ærøskøbing: Kasper Tofte Odense OK 
 
For Politiet: 
Peter Wihan.  SPI – mail: PTW001@politi.dk 
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Serviceinformationer Der er i forbindelse med Fynsk Sprint Cup ingen speciel arrangeret 
transport til/fra Ærø og rundt på øen, og ikke mulighed for overnatning gennem stævnet men, vi har 
herunder et par links til hjælp for planlægningen  
 
Færgeforbindelser Der er flere muligheder for at komme til Ærø.  
 
Ærøfærgene sejler på ruterne:  
Svendborg - Ærøskøbing  
Faaborg - Søby  
Fynshav - Søby  
 
Se mere her: Ærøfærgene 
 
ÆrøXpressen sejler på ruten:  
Rudkøbing - Marstal.  
 
Se mere her: ÆrøXpressen  
 
Busser på Ærø Den offentlig buskørsel på Ærø er gratis. Se køreplaner her  
 
Anden overnatning - Der henvises til: www.visitaeroe.dk 
 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Fynsk Sprint Cup 

Og SPI. 


