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DHL Stafetten øger deltagerantallet i 2016

DHL Stafetten i Odense kan melde om flot deltagertilslutning samt en række spændende, nye tiltag, der
skal bidrage til oplevelsen, når det går løs på Engen den 16., 17. og 18. august.
DHL Stafetten i Odense står for døren, og arrangørerne kan melde om stærk deltagertilslutning samt løfte
sløret for en række nye initiativer, der skal løfte deltageroplevelsen til det store stafetløb. I skrivende stund er
over 17.500 deltagere tilmeldt løbet, og med lidt over en uge til tilmeldingsfristen forventes det endelige deltagerantal at klatre sig op på ca. 18.000. ”Vi glæder os til at byde de mange trofaste deltagere velkommen til en
hyggelig aften med kollegerne, ” fortæller løbsleder Klaus Winther, der samtidig opfordrer deltagerne til at tage
cyklen for at undgå den travle biltrafik i områderne omkring Engen.
Ny struktur og bedre signal
Til årets løb er der indført en ny stuktur startgrupper, så det bliver lidt mindre kaotisk, og så alle får en endnu
bedre løbeoplevelse. Har man angivet, at ens hold kan opnå en sluttid på 1 time og 40 minutter eller derunder,
er man seedet i første startgruppe. Et andet område, som arrangørerne har sat ind for at styrke, er den mobile
dækning på pladsen. Med flere tusinde mennesker samlet på Engen har arrangører og deltagere tidligere år
oplevet utilstrækkelige signalforhold, og derfor vil der i år blive opsat en stor telemast, som skal være med til at
lette trykket på mobilnettet over de tre dage.
Ta’ en slapper i DHL-Stafettens Comfort Zone
Som noget nyt vil der til årets DHL-stafet blive etableret en stor, officiel Comfort Zone med spændende tilbud
til deltagere og tilskuere. Her kan man bl.a. finde det særligt indrettede relax-område, der etableres i samarbejde med bolighuset ILVA. Her kan deltagerne slå sig ned i sækkestole med en kold fadøl fra Albani, en juice fra
Rynkeby, en god kop kaffe eller en lækker isdessert fra Hjem-IS. Derudover vil der i Comfort Zonen også være
tilbud om massage, hvis nu benene skulle have behov for en kærlig behandling oven på løbeturen.
Personliggør jeres gratis holdfoto
Et andet tiltag, som deltagerne skal have for øje i 2016, er det nye fototelt, der huser den gratis holdfotografering. Fototeltet er i 2016 rykket over på den anden side af Skovallén (den modsatte side af Skovsøen), og der
fotograferes på teampodiet mellem kl. 17.00-21.00. Deltagerne kan desuden personliggøre deres holdfotos, da
der i år stilles en lang række rekvisitter og effekter til rådighed. Holdfotos vil blive uploadet sammen med løbsdiplomet umiddelbart efter løbet.
Hyr en løbevikar
Bliver man som hold ramt af afbud eller skader, tilbyder DHL Stafetten i samarbejde med DJØF en gratis vikarordning, hvor jobsøgende medlemmer eller studerende bliver matchet med virksomheder, der akut mangler
en løber. Ansøgning om en løbevikar kan foretages via DHL Stafettens side på OGF.dk, hvor man også kan
se program, ruter m.m.. Tilmeldingen til årets løb er åben t.o.m. søndag den 14. august, så det kan stadig nås,
selvom man er sent ude.
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