Odense Gymnastikforening

Pressemeddelelse

09-12-2014

OGF Events klar med ny løbskalender
OGF Events byder i 2015 ind med to nye, spændende tilbud til motionsløberne samt introduktionen af en
officiel mobilapp med bl.a. resultatservice og løbsinformation for alle løb i OGF-regi.
Løbsdatoerne for 2015 ligger fast, så man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for de løb, man
planlægger at deltage i:







18. april PR-Challenge HCA Airport
1. maj Schou-løbet i Langesø (1.udgave)
14. maj Eventyrløbet
17. juni Odense ZOO Familieløb
11-13. august DHL Stafetten Odense
27. september Schou-løbet i Langesø (2. udgave)

PR-Challenge HCA Airport – din vej til ny PR
HCA Airport åbner helt eksklusivt dørene, når PR-Challenge HCA Airport skydes i gang den 18. april. Her er
fokus på at sætte personlige rekorder, og løbsleder Klaus Winther ser frem til det nye løb: ”Der har været
en rigtig stor efterspørgsel på en PR Challenge her i Odense, og vi har i samarbejde med HCA Airport skabt
de optimale rammer til formålet. Det hele kredser om deltagernes egne mål og rekorder, og løbet
henvender sig derfor både til bredden og eliten, ” udtaler han. PR-Challenge HCA Airport byder på to DAFopmålte ruter på 5 og 10 km, som er planlagt med henblik på at give løberne de bedst mulige vilkår,
ligesom der vil være mellemtid for hver løbet kilometer.

Odense ZOO Familieløb – farmand skal med på tur
Den 17. juni skydes Odense ZOO Familieløb i gang. Tidligere har samarbejdet mellem OGF og Odense ZOO
kredset om kvinde- og børneløb, men i 2015 er hele familien inviteret til en eksotisk løbeoplevelse.
Odense ZOO Familieløb byder på 5 km og 10 km ruter samt Børneløbet på 4 km, og alle ruter går gennem
Odense ZOO. På Engen vil der efter løbet være masser af aktiviteter for børnene og plads til at hygge med
familie og venner. Børn op til 14 år kan deltage i Børneløbet, og alle deltagere her får en medalje, en gratis
funktionel løbe t-shirt samt en adgangsbillet til Odense ZOO. Odense ZOO Familieløb er placeret lige
omkring afslutningen på skoleåret, og løbet inviterer derfor også de fynske skoler med til en skoleafslutning
med fokus på sjov, sundhed og motion. Derfor bliver der udsendt et særligt tilbud til de odenseanske
skoler, ligesom der vil være en eksklusiv konkurrence for skoleholdene på løbsdagen om en overnatning for
hele holdet i Kiwara Camp i Odense ZOO.

Eventyrløbet og Middelfart Sparekasse forlænger samarbejdet
Middelfart Sparekasse var i 2014 ny hovedsponsor for Eventyrløbet, og samarbejdet har været så
tilfredsstillende for begge parter, at man har valgt at forlænge det til og med Eventyrløbet 2017. Salgs- og
marketingchef Niels Selck ser store perspektiver i forlængelsen: ”Det giver os rigtig gode arbejdsbetingelser
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i planlægningen af Eventyrløbet, både på den korte og den lange bane, og vi ser frem til at bygge videre på
det gode samarbejde, vi fik etableret i 2014, ” udtaler han.
I Middelfart er tilfredsheden gensidig, og den fynske sparekasse vil tage aktiv del i planlægningen af
Eventyrløbets børneaktiviteter.
”Vi har været rigtig glade for vores samarbejde med Eventyrløbet i år og har derfor valgt at forlænge
samarbejdet med yderligere tre år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi vil sammen med
arrangørerne i OGF have specielt fokus på at udvikle Eventyrløbets mange børneaktiviteter, ” udtaler
Kristian Gren, kommunikationschef i Middelfart Sparekasse.
Eventyrløbet - som byder på ruter på 5 km, 10 km samt en 2,1 km Børneløbsrute - bliver afviklet den 14.
maj, og den musikalske underholdning leveres i år af Michael Learns To Rock og Joey Moe.

Ny app: OGF Events
Den 5. december lancerer OGF Events en officiel mobilapp, så deltagerne i fremtiden kan have al relevant
løbsinformation lige ved hånden. Appen hedder ’OGF Events’ og kan hentes til både iPhone og Android.
Med ’OGF Events’-appen kan du bl.a.:
-

Se dine egne og dine venners resultater og følg op til 15 favoritter til løbene
Løbskalender og al relevant løbsinformation for alle løb i OGF-regi
Integreret social media feed med posts fra Facebook, Instagram og Youtube, som deltagerne selv
kan bidrage til før, under og efter løbet.
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