10-06-2015

Odenses nye familieløb nærmer sig
Premieren på Odense ZOO Familieløb står for døren, og her venter der deltagerne sjove og eksotiske løbeoplevelser gennem Odense ZOO. De deltagende
børn kan desuden glæde sig til en flot gavepose og spændende konkurrencer
med flotte præmier.
Odense by bliver et familieløb rigere i næste uge, når Odense Gymnastikforening og Odense ZOO
inviterer far, mor og børn med til eksotiske løbeoplevelser den 17. juni. Løbet byder på tre ruter –
der alle går gennem Odense ZOO - på 5 og 10 km samt børneløbsruten på 4 km.
Børnene i fokus
Løbets yngste deltagere kan se frem til lidt af hvert til Odense ZOO Familieløb. Alle børn under 15 år
får en gratis adgangsbillet til Odense ZOO, og Børneløbets deltagere får også en flot medalje og en Tshirt oven i hatten. Efter løbet er der rigeligt at give sig i kast med for børnene. På Engen vil der bl.a.
være en kæmpestor hoppepude, og i Nordfyns Banks telt kan børnene deltage i en sjov tegnekonkurrence med flotte præmier.
En sund afslutning på skoleåret
De odenseanske skoler er også inviteret med til det nye løb for at markere skoleårets afslutning med
manér, og de skoleklasser, der har fundet sammen og stiller op til løbet, deltager i konkurrencen om
en overnatning for hele klassen i den populære Kiwara Camp i Odense ZOO.
Starttidspunkter:
17:30 4 km (Børneløbet)
18:00 10 km
19:00 5 km
Tilmelding til Odense ZOO Familieløb foregår via OGF.dk og er åben frem til den 14. juni.

For yderligere info:
Klaus Winther, løbsleder og forretningsfører i Odense Gymnastikforening
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Mobil: 40 35 79 40
Mail: info@ogf.dk
Niels Selck, Salgs- & marketingchef
Tlf.: 66 13 77 31
Mobil: 30 35 95 71
Mail: selck@ogf.dk
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