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DHL Stafetten i Odense klar til nyt rekordår
OGF inviterer til verdens største stafetløb, DHL Stafetten, der i år afvikles d. 12-14. august på Engen i
Odense. I år forventer man igen deltagerfremgang og for første gang oprettes der væskedepot på ruten.

I midten af august åbner vi igen dørene for DHL Stafetten i Odense, der har udmærket sig som et af de mest
populære motionsløb på Fyn. Siden starten i 2003 har man således sat deltagerrekord alle årene med
undtagelse af 2011, hvor finanskrisen satte en midlertidig stopper for den positive udvikling. Sidste år blev
der nok en gang sat ny deltagerrekord, da 17.050 deltagere havde fundet vej til stafetløbet, men den
rekord bliver med stor sandsynlighed slået i dette års udgave, hvor løbsleder Lars Utzon forventer op imod
18.000 deltagere over de tre startdage.
Løbets store popularitet baner vejen for nye initiativer, der skal være med til at optimere deltagernes
oplevelse ved DHL Stafetten. I år vil der eks. for første gang være væskedepot på ruten, så deltagerne kan
slukke den værste tørst i kampens hede, og det er et tiltag, som løbslederen glæder sig til at se effekten af.
”Som noget helt nyt opretter vi et væskedepot på ruten i samarbejde med Concordia Forsikring. Ruten er jo
kun 5 km, men nu kan vi se i praksis, hvor stort behovet for væske er blandt deltagerne, ” udtaler løbsleder
Lars Utzon.
Væskedepotet kommer til at ligge efter 2.9 km på ruten ved Concordia Forsikrings fynske hovedkvarter på
Tietgens Allé. På Engen vil en af løbets nye sponsorer, Intersport, være til stede alle tre dage med en stand,
hvor deltagerne kan finde gode tilbud på diverse løbs- og motionsartikler.
Med de seneste års erfaringer in mente anbefales det, at man ikke venter for længe med at tilmelde sig, da
de forskellige startdage hurtigt bliver booket op over sommeren. På OGF.dk kan man læse mere om løbet
samt tilmelde sit hold.
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