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Eventyrløbet med lovende
udsigter for 2015
Den 14. maj skrives endnu et kapitel i Eventyrløbets historie, når den 38. udgave af Danmarks
største endagsmotionsløb løber af stablen. Og her – en lille måned inden løbet – er arrangørerne
glade for tilslutningen til årets løb.
Eventyrløbet ser igen i 2015 ud til at bygge videre på løbets succesrige historie og stadfæste dets
position som et stort kryds i den odenseanske motions- og festkalender. Med ca. 22.000 tilmeldte
deltagere i skrivende stund er arrangørerne godt tilfredse med den hidtidige deltagertilslutning. Og
der er såmænd også plads til endnu flere motionister til Eventyrløbet, der byder på 5 og 10 km ruter
til de voksne samt det store børneløb på 2,1 km, som ser ud til at fastholde sidste års høje deltagerantal, der lød på godt 1.500 børneløbere. ”Vi er rigtig glade for den opbakning, som vi oplever fra
både de fynske motionister og de fynske virksomheder, der har været med til at gøre Eventyrløbet til
en af de helt store festdage her i Odense. Det er det først og fremmest blevet takket være det massive
fremmøde, som fynboerne hvert år er garant for, ” udtaler Klaus Winther, Eventyrløbets løbsleder,
der henviser til, at tilmeldingen stadig er åben, ligesom det også stadig er muligt for de deltagende
virksomheder at bestille standpladser. Infoskrivelserne til de allerede tilmeldte deltagere til dette års
løb er sendt afsted, og startnumrene bliver sendt ud den 29. maj.
Dobbeltkoncert med L.I.G.A og Michael Learns To Rock
Efter løbet inviterer Eventyrløbet til stor dobbeltkoncert i Kastegården, hvor L.I.G.A og Michael
Learns To Rock udfolder sig på den store scene, hvor også Eventyrløbets præmieoverrækkelse vil
finde sted. L.I.G.A går på kl. 14:30, inden Michael Learns To Rock lukker og slukker for en eventyrlig
festdag i motionens tegn, når de går på scenen kl. 15:45.
Ny mobilapp – få din løbsinfo på mobilen
I år introducerer OGF Events, arrangørerne bag Eventyrløbet, en ny mobilapp, som skal gøre det lettere for deltagerne at finde den nødvendige information før, under og efter løbet. Med ’OGF Events’appen har man som deltager al relevant løbsinformation lige ved hånden. Den indbyggede resultatservice gør det let at følge både egen og vennernes præstationer, og i appens social media feed kan
deltagerne læse spændende opdateringer fra løbet, ligesom de også selv kan bidrage til underholdningen via Instagram, hvor Eventyrløbet allerede har en fotokonkurrence kørende. Appen hedder
’OGF Events’ og kan hentes gratis til både iPhone og Android.
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