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Det store stafetløb står for døren
I næste uge vil tusindvis af motionister være at finde på Engen, når
DHL Stafetten i Odense løber af stablen, og arrangørerne glæder sig
til endnu en udgave af byens helt store stafetløb.
Tirsdag eftermiddag går det løs på Engen, når den første af tre startdage for DHL Stafetten i Odense
skydes i gang. Sidste år blev der igen sat ny deltagerrekord, da omkring 18.000 motionister begav
sig ud på den 5 kilometer lange rute, og løbsarrangørerne forventer en lignende succes til dette års
udgave. ”Vi er rigtig glade for den opbakning, vi oplever fra de fynske virksomheder år efter år til
DHL Stafetten her i Odense. Løbet har siden starten i 2003 gennemgået en meget positiv udvikling,
og det er for mange virksomheder og deres medarbejdere blevet en fast tradition, som vi selvfølgelig
glæder os til at bygge videre på i år, ” fortæller løbsleder Klaus Winther forud for dette års løb, der
afvikles fra tirsdag til torsdag i næste uge.

Store og små lejre

Der er flere forskellige måder at tage til stafetløb på i Odense. Mange af holdene til DHL Stafetten
i Odense booker sig ind i de store fællestelte, mens andre selv slår lejr i det naturskønne område
omkring Engen. Fælles for de to tilgange er den dejlige atmosfære og det store fokus på det sociale
sammenhold. Løbet tager traditionen tro afsæt i en 5 x 5 km stafet, hvor deltagerne både kan
konkurrere med de mange andre hold samt dyrke den indbyrdes konkurrence holdkammeraterne
imellem. Som sædvanlig er der gratis holdfotografering det meste af dagen, og når stafetten er nået
helt i mål, står den på madkurv, grill og fælleshygge i de respektive lejre.

Følg med på mobilen

Løbsarrangørerne introducerer i år en ny mobilapp. Her kan deltagerne bl.a. følge
holdkammeraternes mellemtider, orientere sig på oversigtkortet over pladsen samt få al den
relevante løbsinformation lige ved hånden. Den giver ligeledes deltagerne mulighed for at følge med
i arrangørernes social media feed, som deltagerne også selv kan bidrage til via Instagram. Appen
hedder OGF Events, og den kan hentes gratis til både iOS og Android.

Lån en løbevikar

Som noget nyt introduceres der i år en vikarordning, som DJØF står bag. Her kan hold, der enten
er ramt af afbud i sidste øjeblik eller blot mangler en ekstra mand for at være fuldtallige, hyre en
løbevikar fra DJØF’s vikarkorps helt frem til kl. 14 på løbsdagen. I praksis fungerer det på den måde,
at holdene ansøger om en vikar via en onlineformular, hvorefter DJØF matcher ansøgningerne
med de forskellige vikarer fra deres korps af jobsøgende og studerende. Ordningen er gratis, og alle
former for virksomheder kan låne en løbevikar.
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