PRESSEMEDDELELSE
Nye ansigter i OGF Events
Fra årsskiftet står nye personer i spidsen for løbsarrangementerne i OGF regi. Poul Grenaa har
officielt afløst Klaus Winther som kontorleder og løbsleder i OGF, mens Rasmus R. Nejstgaard er
nyansat som salgs- og marketingchef.
Poul Grenaa, 51 år, er tidligere eliteløber og nu en dygtig master-løber. Han har en baggrund som
blandt andet løbshjælper i Sparta Atletik og Motion, København. Om sin rolle siger Poul Grenaa:
- Helt fra ungdomsårene og til nu har jeg haft stor interesse for at lave motionsløb og være med til at
give deltagerne en god løbeoplevelse og top service. Den erfaring kan jeg bruge i jobbet som
løbsleder i OGF Events.
Rasmus R. Nejstgaard, 30 år, kommer fra en stilling som medie- og kommunikationsansvarlig i
Esbjerg fB:
- Eventyrløbet og DHL Stafetten er store og kendte begivenheder, og jeg glæder mig meget til at
tage del i udviklingen af OGF Events. Eventyrløbet er et flagskib i motionsverdenen, en
traditionsrig dag, der har stor betydning for mange mennesker, og det vil jeg gerne være en del af og
bidrage til at udbygge. Gennem min erfaring vil jeg skabe værdi for både vores løbsdeltagere og
eksterne samarbejdspartnere, hvor Eventyrløbet eksempelvis kan være en katalysator for
markedsføringen i regionen, siger Rasmus Nejstgaard.
Begge er ansat på fuld tid.
Fra 1. december har Henrik Lund Jensen været tilknyttet OGF Events som frivillig medarbejder i 15
timer om ugen med ansvar for blandt andet pressekontakt, løbsspeakning og løbskalender.
Fakta: OGF Events arrangerer sammen med OGF (Odense Gymnastikforening) følgende løb i 2018:
• Eventyrløbet den 10. maj
• Royal Run den 21. maj
• Langesøløbet den 23. juni
• DHL Stafetten den 14.-15.-16. august
• Odense ZOO Familieløb den 13. september
I alt forventes der flere end 45.000 deltagere til de fem arrangementer, hvor DHL Stafetten afvikles
over tre dage. OGF Events er Danmarks 3. største løbsarrangør efter Sparta Atletik og Motion,
København og Aarhus Motion.
Yderligere info: OGF Events - tlf. 65908669. E-mail: info@ogf.dk

