
Kæden 1 afd.  
 
 

Indbydelse 1. afdeling Tactic Cup 2022 
 

Kæden Nr. Lyndelse byder velkommen til 1. afdeling tirsdag den 17. maj 2022 
 
Start tidspunkter: 
Gruppe 1 kl. 18.00, Gruppe 2 kl. 18.03, Gruppe 3 kl. 18.06 
 
Ruten, start og mål: 
Start ud for Torp Auto Allestedvej 19B, TH Lovbjergvej/Dømmestrupvej TH Søgårdsvej, TH 
Nyvej, TH Radbyvej, TH Hovgyden, TH Radbyvej, TH Fangelvej, videre på Allestedvej, MÅL. 
Ruten er ca. 14 km 
 
Gruppe 1 kører 5 omgange ca. 70 km, gruppe 2 kører 5 omgange ca. 70 km, gruppe 3 kører 4 
omgange ca. 56 km.  
 
Gennemfører man ikke alle omgange, bedes man oplyse dette ved tidtagningen, således at vi ikke 
venter forgæves eller sætter eftersøgninger i gang efter manglende ryttere. 
 
Parkering: 
Parkering må ikke ske på ruten eller Torp Auto. Parkering kan foregå ved følgende steder, eller 
mindre sideveje helt inde i kanten. 
Fangel forsamlingshus, Fangel bygade 1, 5260 Odense S ca. 700 m fra start 
Fangel Kirke, Kirkevej 25, 5260 Odense S ca. 900 m fra start. 
Fangel Kro og hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S, ca. 1200 m fra start 
All Time Fitness i Nr. Lyndelse, smedestræde 2, 5792 Årslev ca. 5,6 km fra start 
Dømmestrup forsamlingshus, Søgårdsvej 1, 5792 Årslev ca. 3,7 km fra start 
INGEN PARKERING PÅ ALLESTEDVEJ IMELLEM SKÆREVEJ OG LOVBJERGVEJ 
 
Forplejning efter: 
Efter i er kommet i mål, ser vi gerne i hurtigt trækker ind på grunden ved Torp Auto, så i ikke står i 
vejen for efterfølgende ryttere og biler. 
Her vil der være 1 sandwich pr. deltager fra Nr. Lyndelse Bageren. 
 
Sikkerhed og afvikling: 
Husk at sætte jer ind i reglerne for afvikling af løbet. Specielt gør vi opmærksom på at du skal være 
iført klubtrøje og at du ikke må tage pace fra ryttere fra andre grupper eller fra ryttere, der er sat 
med en omgang. Nummeret skal være placeret på ryggen og være synligt for alle. 
 
Færdselsreglerne skal overholdes og deltagelse sker på eget ansvar. Vi har på ruten placeret en 
række flagposter til at hjælpe jer med at komme sikkert rundt. Hjælperne må dog ikke stoppe 
trafikken, men kan give besked om der er frit eller om der kommer biler. 
 
Løbsansvarlig på dagen: Vagn Hansen 28592747/Martin Olander 25473069 
 
 


