
Velkommen til 4. afdeling af VinterCup i
Korinth.

Stævnecenter er i Korinthhallen, Vinkelvej 5, Korinth, 5600 Faaborg

Vi har fået tilladelse til at køre på skovvejene i den vestlige del af Brahetrolleborgs skove, så der

venter Jer en fin og udfordrende tur i det sydfynske med både skovveje, landeveje, markveje, stier

og sågar nedlagt jernbane.

Parkering
Der er IKKE deltagerparkering ved Korinthhallen, men på forskellige arealer i nærheden

Indkørsel fra hovedvej 8 i Korinth - først ad Vinkelvej og dernæst ad Kaj Lykkesvej.

Vi skal udnytte mange mindre arealer og kantparkering, så:

FØLG P-PERSONALETS ANVISNINGER

Så forløber parkeringen let og uden problemer.

Forplejning
Korinthhallen er en selvejende institution, og vi har indgået aftale om, at de står for forplejning og

forhåbentligt laver lidt overskud til haldriften. Vi opfordrer til, at I støtter hallen ved at købe mad

og drikke. Indtagelse af medbragte mad- og drikkevarer er af denne årsag IKKE TILLADT I HALLEN!

Der kan købes morgenbrød/kaffe inden løbet fra kl. 8:30 og suppe og drikkevarer efter løbet.



Færdsel
Som det også fremgår af reglerne for VinterCup, SKAL færdselsreglerne til enhver tid overholdes.

Vi vil have kørende løbskommisærer, som overvåger afviklingen, og forseelser takseres med

diskvalifikation.

I vil krydse og køre langs hovedvej 8, som er ret befærdet. Vær her særligt opmærksom og benyt

naturligvis cykelsti, hvor en sådan er til rådighed.

Vi er gæster i området, så kør (som altid) efter forholdene og tag hensyn til andre trafikanter. I vil

køre på landeveje, cykelstier,  skovveje, mindre offentlige og private stier og i boligområder. Kør

aldrig på arealer udenfor stier og veje og hvis i tvivl, så lad være.

Start/mål
På P-pladsen ved Korinthhallen (derfor ingen parkering)

Omklædning
Der er bad og omklædning i Korinthhallen

Cykelvask
Hvis det ikke er frostvejr, er der cykelvask ved Korinthhallen

Rigtig god tur til alle!

Odense Orienteringsklub


