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SLUTINSTRUKTION 1 
Motor Klubben Centrum / FTZ takker for jeres tilmelding til Fyn Rundt den 29. september, og vi 
har hermed fornøjelsen at fremsende slutinstruktion 1. 
Jeres starttid fremgår af vedlagte startliste.  
Mødetid er 105 min. før jeres start tid medmindre andet er aftalt med løbsledelsen. 
Mødested: FTZ Hvidkærvej 21 5250 Odense SV.  
Se kort over tripkontrol på næste side. 
Teknisk Kontrol: Det første I skal gøre er at henvende jer til teknisk kontrol, der åbner kl. 8.00. 
Kontrollen foretages ved trappen til kantinen. Teknisk kontrol omfatter: Udlevering af transponder 
og påsætning af startnumre og reklamestreamers for FDM DASU Classic og Motor Classic.  
Derefter kontrol af : Udstyr triptæller m.m. - advarsel trekant - forbindingskasse - lys – 
stoplys – blinklys – dæk.  
Når bilen er godkendt, udleveres jeres kontrolkort, der medbringes til licenskontrollen.  
Der parkeres på området, men ikke på kundeparkering nærmest ekspeditionen, kunder, der hol-
de der.  
Følg anvisningerne fra MKC´s Officials ! 
 
I alle biler skal forefindes 1 nødhjælpskasse, 1 advarselstrekant og en kopi/genpart af registre-
ringsattesten. 
Efter teknisk kontrol skal I henvende jer til sekretariatet, der er placeret i kantinen på 1.sal.   
Her foregår kontrol af licens, kørekort, registreringsattest  m.m..  
Det er også her rutebogen udleveres. 
 
Morgenkaffe: FTZ  er vært ved morgenmaden. 
 
Rutebog: Rutebogen udleveres tidligst 45 min. før den i startlisten angivne starttid. 
 
Respittider: Respittiden er 30 min. før frokostpausen og 30 min. efter frokostpausen. 
 
Tankning: Før start er der mulighed for tankning i Dalum.  
Efter løbet er der mulighed for tankning flere steder i Søndersø. 
 
MADBESTILLING: Af hensyn køkkenet bedes I straks give os besked på e-mail: han-
soluf@aarslevnet.dk, om I ønsker mad efter løbet, hvis I ikke har bestilt.  
Tilbud: Lækker Wienerschnitzel fra Mad med Sjæl : 150,- kr. pr. person.  
 
Betales ved tilmelding. Bestilling er bindende.  
Drikkevarer kan købes og betales ved samlingssted. 
 
Løbslængde: Løbets længde er ca. 197 km for alle klasser.  
Der er foruden frokostpausen indlagt kortere pauser undervejs. 

Telefon numre til løbsledelsen 
Løbsleder   
Hans Oluf Nielsen  
Tlf. 23 61 03 79  
Vel mødt  
Motor Klubben Centrum 
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Trip Start 

Trip Slut 

Trip distance fra vejpæl  til højre (5,6 )  
 
Sidste punkt vejpæl  (8,6)     3.002 km 

Tilkørsel af mødested  benyt afkørsel 52,  
til landevej 168 og følg kortudsnit 
 




