
22-04-2017 
Eigil Sørensen 
 

Egeskovløbet   2017 

Fredag den 11. august, lørdag den 12. august og søndag den 13. august. 

Camping 
Deltagerne kan ankomme til Egeskov 
for campering torsdag efter kl. 16 ad 
Holmegyden til det afmærkede område 
bag Godskontoret. 
Camping skal fremgå af tilmeldingen. 
( kører + observatør + pårørende ) 
Børn under 12 år skal ikke medregnes. 
Adgangstegn til Egeskov udleveres ved 
ankomst til campingpladsen.  
Det skal bæres synlig og giver adgang 
til park, museer og slottet. 
Lørdag og søndag morgen er der brød-
udsalg ved Motorcykelmuseet. 
Der vil være opstillet bad- og toiletvogn 
samt affaldscontainer ved pladsen. 
Det henstilles, at man efterlader pladsen 
i samme stand som ved ankomsten. 
Maskinkontrol 
Fredag ved campingpladsen  
15 – 17.30 
Lørdag ved start Egeskovgade  
8 – 9.30 
Manglende godkendelse udelukker start. 
Løbet er åbent for cykler frem til og 
med årgang 1939 
 
Fredag   Invitation 
Egeskov inviterer til en festlig aften, 
hvor der også bydes på spisning.  
Deltagelse skal fremgå af 
tilmeldingen. 
 
Lørdag 
Deltagere, der ikke er tilmeldt camping 
kan køre direkte til startområdet ved 
Parkeringspladsen ved Egeskovgade for 
tilmelding og Maskinkontrol senest  
kl. 9.00. 
Slutinstruktion kl. 10.00 
Start kl. 10.30, hvor første startende er 
løbets æresgæst med Egeskovtøjret  
Poul Jørss. 

Løbsrute 
Der køres på 2 ruter. 
En orienterings- og en tegn/beskr.-rute. 
 
Startnummer gives efter cyklens alder, 
ældste først.  
Hvis du ønsker at følges med tilmeldte 
deltagere i løbet, skal det fremgå under 
rubrikken: Beskeder til løbsledelsen. 
 
Pausepladsen er i år henlagt til  
”Fyns Fiskevand”, Nyhavevej 113,  
5220 Odense SØ. 
 
Klasseinddeling 
Der køres i 4 klasser: 
Klasse 1: Orientering solo 
Klasse 2: Orientering m/ observatør 
Klasse 3: Tegn/beskr. Solo 
Klasse 4: Tegn/beskr. m/observatør 
 
Festen 
Festen afholdes i Motorcykelmuseet. 
Adgang til museet fra kl. 18.30 
 
Spisebilletter skal forevises ved 
indgangen. 
Servering starter kl. 19.00 
Efter middagen afsløres  
løbsresultaterne og præmierne uddeles. 
 
Egeskovtøjeret overdrages derefter til 
den af æresgæsten udvalgte medlem. 
Festen slutter kl. 24.00 
 
I øvrigt 
Enhver deltager for egen regning og 
risiko. Der kan ikke rejses krav af nogen 
art over for løbsledelsen, DVM eller 
Egeskov. 
Henstillinger fra Politi, Løbsledelse eller 
Officials skal efterkommes.  

Tilmelding 
 
Det er kun muligt at tilmelde sig 
online på www.dvm.dk. 
 
Tilmelding kan foretages fra  
tirsdag d. 6. juni   
 
Sidste frist for tilmelding og indbetaling 
af gebyr er søndag d. 25. juni. 
 
Alle ændringer, der ønskes foretaget 
efter tilmelding, skal straks meddeles til 
løbslederen.  
Der refunderes ikke indbetalt løbsgebyr 
ved afbud. 
 
Betaling 
Betaling foregår ved bankoverførsel, 
som straks sendes på e-mail til 
wanderer-1914@outlook.com. 
 
Man er ikke tilmeldt før kvittering for 
betalingen er modtaget. 
 
Husk på bankoverførsel at skrive 
medlemsnummer. 
 
Betaler man for flere, skal alle 
medlemsnumre skrives på 
overførslen. 
 
Bank: Danske Bank 
Reg.nr. 4703 Kto.nr. 4703564445 
 
Tilmelding efter 26. juni skal være 
tillagt et gebyr på 50 kr. 
 
Eigil Sørensen, Ridderhatten 207, 
Tornbjerg, 5220 Odense SØ 
 
Tlf. 63 150 111 /  Mobil 2398 2980  
 

 

NB: Når du tilmelder dig online på www.dvm.dk vil du se, at priserne på Startgebyrerne og Camping er 

blevet ændret.  

- Startgebyr for kører:       200 kr. 

- Startgebyr for observatør         65 kr. 

- Camping (-børn under 12 år)   150 kr. 

Vi har forsøgt at ændre det således, at det tilgodeser de deltagere, der ikke camperer og derfor ikke har 

adgang til Egeskov, men på en måde, der for de fleste campinggæster ikke vil opleves som en væsentlig 

ændring på det samlede deltagerbeløb. 

4703576664

http://www.dvm.dk/
mailto:wanderer-1914@outlook.com
http://www.dvm.dk/

