
Instruks til Faaborg 3-dages, løb 3 Faaborg By 

 
Oplysninger om banerne: 
 

Bane Længde, meter Antal poster Start 

1 svær lang 3400 25 2 

2 svær mellemlang 2850 20 2 

3 svær kort 2330 17 2 

4 veteran 1870 16 2 

5 mellemsvær 2370 22 2 

5 mellemsvær D/H 14 2370 22 2 

6 let 1960 19 1 

6 let D/H 14 1960 19 1 

7 begynder lang 1650 21 1 

8 begynder kort* 1220 17 1 

 * bane 8 er ikke en del af den samlede Faaborg-3-dages cup, men kan se som et tilbud til de, som 
vil løbe eller gå en kortere tur (bane) uden for cup'en, f.eks. også gæster under Outdoor Sydfyn 
fredag-søndag. 
 
Parkering: Offentlig, nær eller fjernere fra Stævnepladsen. Se også 
https://www.outdoorsydfyn.com/praktisk-info 
 
Stævnepladsen: Ligger foran Havnebadet, Faaborg Havn - Chr. d. IX's vej 12, 5600 Faaborg. 
Faaborg Orienteringsklub har en stand/telt på pladsen, i den østlige del. 
 
Afstande: P - Stævneplads 100 - 500 meter. Stævneplads til start (0 eller 250 m). Mål på 
stævnepladsen. 
 
Start: Put and run mellem 17:00 og 18:30; poster indsamles fra kl.19:30. Der er 2 startsteder: S1 
for lette og begynderbaner på selve stævnepladsen, mod NV ved den store sten. S2 er ca. 200 m 
fra stævneplads, ud langs "Langelinje"; følg snitzling mod start tæt ved Roklubben hus. S2 er for 
alle svære og mellemsvære baner. 
 
Mål: For alle er mål på stævnepladsen, idet opløbet fra sidste-posten (post 120) og frem til mål 
sker på en indhegnet opløbsstrækning inclusive en bro, opført til anledningen (Outdoor Sydfyn). 
 
Løbsområde: Faaborg C med gammelt købstadsområde, gader, stræder, butiksområder, gårde 
samt havneområde. For nogle baner endvidere lidt poster ved institutioner. Bane 1-5 kan - 
afhængig af vejvalg - gå gennem 1-2 porte/låger, som efter aftale burde være åbne og forsynet 
med ophængt skilt (tilladelse).   
 
Kortet: Faaborg C. 1:4.000 for alle, 2,5 m ækvidistance.  
Postbeskrivelser: Er trykt på kortet, på de 2 begynderbaner er postbeskrivelserne i tekst. Der er 
løse postbeskrivelser til de, som har holder dertil. 
 
Vel mødt, kom også til en ekstra tur lørdag (mellem kl.11 og 16) eller søndag (10-14), gerne med 
familie, venner og kammerater. Her er banerne let, begynder lang, begynder kort. 
 
Erik Ljungdahl 
banelægger og starter mv. 
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