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Indbydelse 

Fynsk Sprint Cup 2015  -  på Ærø 
Ærøskøbing – Marstal 23. - 24. maj 

 
Stævnet er et ** C-løb 
 
Der løbes 2 afdelinger hver dag. En prolog og en finale. 
 
Lørdag   23. maj i Ærøskøbing,   start kl. 11:00 
Søndag  24. maj i Marstal,           start kl. 10:00 
 
I Sprint Cuppen tæller alle 4 afdelinger, og vinder i de enkelte klasser, er den løber, der har 
den samlede hurtigste tid på de 4 afdelinger. 
 
Der er mulighed for at tilmelde sig på dagen mod et forhøjet startgebyr. 
 

Løbsområder  
 
Ærøskøbing   1:4.000 på nyt kort 
Marstal    1:4.000 på nyt kort 
 
Fra lørdag morgen vil Ærøskøbing by være lukket område. Fra færgehavnen / busholdepladsen i 
Ærøskøbing er der max 100 m til stævneplads. 
 
Vi appellerer til fairness, ved at undgå 'rekognoscering' i løbsområderne i Ærøskøbing og Marstal 
før løbsafviklingen. 
 

Løbsinstruktion  
 
Forventes på hjemmesiden: www.fynsksprintcup.dk medio maj. 
 

Kontrolsystem 
 
Sport-Ident. Eget SI nummer oplyses ved tilmelding. Lejebrik udleveres i klubpose fra stævne-
kontoret. 

 
Stævnepladser 
 
Vil blive oplyst medio maj på www.fynsksprintcup.dk samtidig med løbsinstruktionen. 
Stævnekontor er på stævnepladsen og er åbent 1 time før start. 
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Baner/klasser 
 
   Klasse ca. længde km D Klasse ca. længde km H 

D12 1,8  H12 1,8  
D14 2,0  H14 2,0  
D16 2,2  H16 2,4  
D20 2,4  H20 2,8  
D21 2,4  H21 2,8  
D35 2,4  H35 2,8  
D40 2,4  H40 2,8  
D45 2,0  H45 2,4  
D50 2,0  H50 2,4  
D55 2,0  H55 2,2  
D60 2,0  H60 2,2  
D65 2,0  H65 2,2  
D70 2,0  H70 2,0  

 
 

Startafgift incl. færgebillet  
 
D/H12 – D/H20,  ved tilmelding til Cup samlet 275,00 kr.  
D/H21 og ældre, ved tilmelding til Cup samlet 425,00 kr. 
 
Færgebilletten er en tur/retur billet for én person, gående om bord, bil bestilles særskilt. Billetten 
gælder på alle færger til og fra øen. 
 
Ved tilmeldingsfristens udløb modtages en voucher pr. e-mail, som skal printes ud og medbringes til 
betaling på færgen. 
 
Ved tilmelding på dagen (excl. færgebillet) pr. afdeling. 
 

junior (-20)   70,- 
senior (21-)   95,- 
 

Leje af SI brik 15 kr. pr løb, ved leje til Cup samlet 30 kr. 
Ved bortkomst af lejebrik er erstatningsprisen 400 kr. 
 
Bustransport på Ærø er gratis. 
 
Tilmelding  
 
Via O-service, senest søndag d. 10. maj 2015. (tidlig tilmelding aht. færgebilletter mv) 
Betaling klubvis ved tilmeldingsfrist til reg.nr. 0828  konto: 0002818205. 
Tilmelding uden oplysning af SI nr. betragtes som ønske om leje af brik. 
Tilmelding på dagen kun mod kontant. 
 
Udenlandske klubber/løbere tilmelding pr. e-mail til bjoern.rueloekke@gmail.com, 
Senest 10. maj, og betaling senest på løbsdagen i stævnekontoret inden start. 
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Resultater 
  
Der vil være en resultatliste på stævnepladsen for hver afdeling og på www.fynsksprintcup.dk, 
hurtigst muligt efter løbet. Den samlede Fynske Sprint Cup resultatliste vil blive offentliggjort efter 
sidste løb. 
 

Præmier 
  
Der er præmier til de 3 første i D/H 12 – 16 og herudover til den samlede vinder i alle øvrige klasser,  
 

Overnatning  
 
Der tilbydes overnatning på 'hårdt underlag' i Ærøskøbing, hvor der vil være adgang efter løbet er 
afviklet lørdag. Tilmelding via o-service.  Det har desværre ikke været muligt at skaffe et sted til 
overnatning på 'hårdt underlag' � ! 
Der henvises herudover derfor til Campingpladser, Bed and Breakfast steder, vandrehjem, byernes 
Hoteller, shelters o.l.   
Se mere herom på http://ærø.dk/turist/overnatning/  
 

Banelæggere  
 
Ærøskøbing   Allan Grundsøe,     Odense OK 
Marstal   Svend Johansen,   Svendborg OK 
 

Stævneledere 
 
Annette Færing,   Svendborg OK 
Bjørn Christoffersen,  Svendborg OK 
 

Dommer  
Søren Klingenberg 
 

Med venlig hilsen og på gensyn på Ærø. 
Fynsk Sprint Cup 

 


