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Side 1 

                             Fynsk Sprint Cup                               
     Styregruppemøde d. 20. Januar 2021  kl.19.00  

     Mødested: Videokonference 

 
     Tilstede: Søren Klingenberg (SK), Bent Mikkelsen (BM), Allan Grundsøe (AG),  

                        Bjørn Christoffersen (BC), Helle Sørensen (HS), Leila Damkjær Pedersen (LD) 

                        Jakob Q Christensen (JQ), Jesper Madsen (JM), Jes Barkler (JB) nåede ikke  

                         mødet alligevel ☹                

         Afbud:   Steen Vestergaard (SV), og Svend Johansen (SJ)  

 

                         

     Referat 
Dagsorden Drøftelsespunkter: 

1) Indput til/godkendelse af dagsorden 
2) Opfølgning fra sidst  
3) Hvor  langt er vi med FSC2021 ? 

a) Gennemgang af indbydelse 
b) Hvad gør vi i forhold til Corona-rekstriktioner? 

4) Bemanding af funktioner på løbsdagen 
5) Evt 

2) Opfølgning fra  
    sidst 

a) Ungdomspokal: 
    Bent afventer svar fra Anders Dalgaard om det er aktuelt, at  
    FSC2021 indgår i ungdomspokal-dysten. Det er endnu heller  
    ikke klar om der bliver Dansk Sprint Cup. Derfor skrevet med  
    rødt i indbydelsen til afklaring kommer. 
b) Præmier: 
    Afsnit i indbydelsen skal tilrettes lidt. Lørdag er der præmier til 
    de 3 første i klasserne D/H10 -D/H16 efter de 2 etaper. Søndag 
    er der præmier til de 3 første i den samlede Cup i klasserne 
    D/H10-D/H16. 
    Seniorpræmier er til vindere i den samlede Cup.  
    Bent sørger for rettelser 
c) Kortansvarlig:  
    Torben Rasmussen har sagt ja.  
    Kortene bliver printet kort fra Grafisk Forum, Horsens. 
d) Kortnormer:  
   Jakob sørger for at konvertere alle kort til ny ISSPROM 2019  
   Jes har seneste udgave af Rudkøbing-kortet og sender det til  
   Jakob.  
   Søren sørger for at Jakob for Ringe kortet til kovertering. 
e) Dommer: Der er endnu ikke udpeget en dommer, det kan godt  
    vente, da dette først skal angives i instruktionen. Ofte vælges  
    en person, som er tilmeldt løbet. 
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3) Hvor langt er vi med 

FSC2021 ? 
 

Status fra Banelæggere 
Søren er i gang, det går planmæssigt og der er opmærksomhed 
på, at Ringe er blevet brugt tidligere til FSC, så postplaceringer 

skal gennetænkes for ikke at give ”ens”(kendte)  stræk      . Søren 

er fortrøstningsfuld og glad for at Allan har lovet at hjælpe med 
tilladelser. 
Jes nåede ikke til mødet, men der er ingen meldinger fra 
Svendborg OK om problemstillinger. 
 
Gennemgang af indbydelse  
Foreløbig indbydelse er tilrettet, med få rettelser bl.a. vedr. 
præmier.  
Stævneleder i Rudkøbing tilføjet : Bjørn Christoffersen. 
Der tilføjes et afsnit vedr. Corona-restriktioner/forbehold først i 
indbydelsen. Bent formulerer og udsender ny version inden næste 
møde. 
 
Hvad gør vi i forhold til Corona-rekstriktioner? 
Der blevet drøftet mulige scenarier.  
- Hvornår skal vi aflyse ?  
- Hvad er minimumsantal mht. forsamling ? 50 ? 100?   
- Kan vi styre forsamling på en stævneplads med evt. snitzling?  
- 2 startsteder med baner i 2 grupper der løber i hver sin del af  
  kortet på 1. etape og derefter skifter område ved 2. etape  
-Løb med starttider ( dog briktidsberegning!) for at styre antal  
 løbere i startområde ?? 
-Evt. flytning til efteråret ? 
-Styret opholdszoner efter målgang mellem etaper, kan vi det ? og  
 hvor meget plads kræver det ? 
Vi følger udviklingen i Corona-restriktioner og tager det op igen på 
næste møde, men fortsætter planlægningen som om vi har 

mulighed for ”næsten normal” FSC      .  

Der er opmærksomhed på, at det vil kræve flere hjælpere bl.a ved 
2 startsteder og styring af eventuelle zoneopdeling, hvis 
forsamlingsforbud ikke er ophævet/ ændret til brugbart niveau. 
Banelæggere kan afvente lidt med indhentning af tilladelser. 
 

4) Bemanding af 
funktioner på løbs-
dagen 

Helle udsender kopi af organisationsplan-skemaet, alle bedes 
komme med indput næste gang til besættelse af funktionsleder-
poster. Der kan eventuelt sendes besked til Helle med navne, så 
opdateres skemaet løbende. 

5) Eventuelt Intet       

Næste møde D.03.03.2021 kl. 17.30 (incl. sandwich el. Lign.)  
Mødested: Hos Bjørn?? (Bent giver besked)  
Nødplan: Videomøde kl. 19.00 

Referent  Helle Sørensen 
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Banefordeling 

Bane 1 H20, H21, H35 2,8 km 

Bane 2 D20, D21, H16, H40, H45 2,6 km 

Bane 3 D16, D35, D40, D45, H50, H55 2,4 km 

Bane 4 D50, D55, D60, H60, H65 2,2 km 

Bane 5 D65, D70, D75, D80, H70, H75, H80 2,0 km 

Bane 6 D14, H14 2,0 km 

Bane 7 D10, D12, H10, H12 1,8 km 

 

Organisationsplan 

Styregruppe 

Faaborg OK  Søren Klingenberg 
ethna.soeren@gmail.com 

Bent Mikkelsen  
2bm@vesteraabymail.dk 

Svendborg OK Bjørn Christoffersen 
bjoern.rueloekke@gmail.com 

Svend Johansen 
bsgemal@gmail.com 

 Leila Damkjær Pedersen 
leiladpedersen@stenstrupmail.dk 

 

Odense OK Allan Grundsøe 
algr2204@gmail.com 

Steen Vestergård 
steen.toemrer@gmail.dk 

 Jakob Q Christensen 
jakobqvc@gmail.com 

 

OK Melfar Helle Sørensen 
ht.soerensen@gmail.com 

Jesper  Madsen 
fannar@fannar.dk 

 

IT/Beregning 

Odense OK Ole Balslev  
ole.balslev@9net.dk 

Svendborg OK  Uffe Nielsen  
aussieuffe@gmail.com 

OK Melfar Kasper Dan Jensen kasperdanjensen@gmail.com  

 

FSC kasserer 

Faaborg OK  Helle Lajer Andersen 
hla@revisionfaaborg.dk 

 

FSC kortansvarlig 

Odense OK   Torben Rasmussen 
torben.ras54@gmail.com 

 

Er der ændringer, sendes de gerne til Helle Sørensen, OK Melfar på mail : ht.soerensen@gmail.com 
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