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Motion, hygge og natur i Langesø

Der er lagt op til en flot sæsonåbning i den fynske natur, når OGF Events
skyder sæsonen i gang på St. Bededag med forårsudgaven af Schou-løbet i
Langesø.
Den 22. april kl. 10:30 skyder løbsarrangørerne hos OGF Events gang i årets første udgave af Fyns
ældste motionsløb, Schou-løbet i Langesø. Her løbes eller walkes der i det flotte og udfordrende terræn
omkring Langesø Slot på en 7,1 km rute eller på børneløbsruten, der måler 2,7 km.

Et motionsløb for alle

Schou-løbet har altid kendetegnet sig ved at være et motionsløb, der rummer alle niveauer og aldersklasser, og de naturskønne omgivelser er med til at skabe en hyggelig, afslappet stemning på løbsdagen. ”Vi glæder os til at komme i gang med sæsonen den 22. april. Til Schou-løbet er der plads til alle,
hvad end man vil give den gas på en svær rute eller tage en stille og rolig walk med venner og familie
i de flotte rammer, ” fortæller løbsleder Klaus Winther.

En billig sæsonstart

Et andet kendetegn ved Fyns ældste motionsløb er de relativt lave startgebyrer. Startnumrene til
Schou-løbet koster på dagen 60 kr. og 35 kr. for hhv. voksne og børn. Man kan dog spare 10 kr. pr.
startnummer ved at forhåndstilmelde sig løbet via mail. På Schou-løbets sde på ogf.dk er der nærmere
instrukser herfor.

Sidste udkald for eventyrløberne

Knap to uger efter Schou-løbet skydes Eventyrløbet i gang. Her har tilmeldingen været i fuld gang
siden udgangen af 2015, og det er efterhånden ved at være sidste udkald, hvis man vil sikre sig en
plads i Nordens største 5 og 10 km løb. Arrangørerne forventer omkring 20.000 deltagere i 2016, og
tilmeldingen holdes åben indtil den 1. maj, forudsat der ikke meldes udsolgt forinden. Startnumrene
til de allerede tilmeldte deltagere bliver sendt ud i uge 16 og 17, mens de nytilmeldte kan afhente deres
startnumre på løbskontoret på Stadionvej 43, 5200 Odense N fra den 25. april.
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