
 
1 

 

  

Nyhedsbrev fra Løbestyregruppen 
APRIL 2022 

 

Hermed lidt informationer om, hvad der sker i løbeafdelingen: 

Ekstraordinær generalforsamling i OGF Motion afholdt onsdag den 9. marts 
På mødet blev Thomas Mølgaard valgt til formand for OGF Motion og Berit Hvirvelkær Christensen til 
kommunikationsansvarlig. Øvrige medlemmer Gert Rasmussen (kasser), Kurts Skov (cykling-styregruppe) og 
Helle Thestrup (Løbestyregruppe).  

Dialogmøde afholdt onsdag den 30. marts 
Løbestyregruppe for 2022/2023 blev valgt og består nu af: Lise-lotte Skovlund Nielsen, Sally Jensby Dorrit 
Elschner Pedersen, Ehud Manzor, Heidi Have, Nils Aaskov og Helle Thestrup. Helle blev valgt til formand for 
løbestyregruppen. Ehud står for løberuter. Heidi står for Flensburg turen.  

Årets aktiviteter blev gennemgået (se plan nedenfor). Der kan i løbet af året komme flere aktiviteter på. 

Følgende blev også drøftet: Åbent klubhus onsdag, hvor der kan købes smørrebrød. Æbler efter løb håber vi 
igen at kunne få etableret. Nøgle til klubhus kan fås ved henvendelse til kontoret og betaling af depositum. 
Box i gangen med lås, som kan bruges til opbevaring af værdigenstande, må benyttes af alle. Vi holder øje 
med løb sammen arrangementer med øvrige Odense løbe-klubber og får det med på den månedlige 
løbeplan. Der var ønske om intervaltræning, trappeløb og Coopers test. Der var også ønske om at spise 
frokost sammen efter løb lørdag. Brug af cricket hus og andre faciliteter var også ønsket. Det forsøger 
løbestyregruppen at få med i de kommende planer.  

For-træning til Eventyrløbet er startet  
Der løbes om onsdagen både 5 og 10 km i forskellige tempogrupper samt en nybegynder gruppe, der 
skiftevis går og løber 2-4 kilometer. Gå gruppen går 3 – 5 kilometer.   

3 gange foregår for-træning ude fra Middelfart Sparekasse i Dalum. Det er onsdag den 4. maj, 11. maj og 
18. maj. 

Middelfart City Trail tirsdag den 26. april  

Vi har fået tilbud om at OGF løbere kan deltage i Middelfart City Trail med 50% rabat. Der er distancer på 5, 
10 og 15 km på en urban og sjov rute gennem Middelfarts stræder og Havnefront. Dertil gratis t-shirt fra 
Newline og gym-bags til alle deltagere. Rabatkoden udløber d. 17. april.  
Rabatkoden er: MiddelfartCity.  Tilmeldingssiden: https://www.sportstiming.dk/event/10213 

Opvarmningskursus lørdag 30. april  
Vi mødes kl 10 ved krickethuset til 3 timer med nye ideer til opvarmning og løb. Vi har arrangeret med en 
instruktør fra DGI, som vil inspirere os til opvarmningsøvelser og lege, I håb om at vi en gang om ugen kan 
have fælles opvarmning og generelt en sjovere træning! Efter kursus vil der være fælles pizza. Tilmelding på 
hjemmesiden. Det er gratis og alle er velkomne! 
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Stafet for livet den 14-15. maj 
Stafet For Livet er en 24-timers stafet, som symboliserer en kræftpatients liv med de lyse og de mørke 
timer. De fleste har haft kræft tæt inde på livet og kan relatere sig til det. Vi starter lørdag den 14. maj kl 12 
og slutter igen søndag den 15. maj kl 12. Der er oprettet et hold (OGF med familie og venner), hvor vi 
støtter og har folk med som enten går eller løber - og vi skiftes til at have depechen i de 24 timer.  Der vil i 
løbet af døgnet være musik, auktion, mad, natbanko samt noget for børnene (bl.a. børneløb søndag kl 10) 
og selvfølgelig socialt samvær.  Kl 23 vil der være lysceremoni, hvor dem, der ikke længere er blandt os, 
mindes. Endvidere ærer vi dem, der kæmper/har kæmpet.  
 
Hvis du vil høre mere, kan du kontakte Yvonne Brandt på mobil 40181964. 
 

Forårets klubtur: Flensburg den 15. maj 
Som tidligere annonceret går forårets klubtur til Flensburg den 15. maj, hvor det er muligt at løbe maraton, 
halvmaraton, 10 km, eller 5 km.  

https://www.flensburg-marathon.de/laeufe/vr-bank-marathon 

Vi er nu 24 tilmeldte til halvmaraton og 10 km. Men vi kan sagtens få plads til en mere, i bussen, så kontakt 
Heidi Have, hvis du har fortrudt og gerne vil med alligevel. 

Der bliver afgang med bus fra klubhuset kl 07.00 – og vi forventer at være hjemme igen ved kl. 19. Efter at 
have løbet kører vi til grænsen, så vi kan få handlet marcipan til julekonfekten, eller hvad vi nu vil handle. 
Og vi lægger også vejen forbi et sted, hvor vi kan få lidt at spise. Både indkøb og mad er for egen regning. 
Og husk – i skal også selv stå for startnummer. Bussen betales af klubben. 

Eventyrløbet den 26. maj 
Kom og være hjælper til Eventyrløbet den 26. maj. Der er behov for hjælpere både før og på dagen. Hvis du 
er hjælper og du selv vil løbe Eventyrløbet (5 eller 10 km) er det muligt at deltage i hjælperløbet onsdag 
den 25. maj kl. 19.00.  Der vil komme et link senere, hvor du kan tilmelde dig som hjælper. 

 
Schou-løbet Langesø den 18. juni. 
Motionsafdelingen afvikler Schou-løbet i Langesø lørdag den 18. juni. Kom og bak løbet op enten ved at 
deltage i løbet eller være hjælper til løbet. Der kan løbes/ gå 7 km eller 14 km og der er også et børneløb. 
Der vil komme mere information om det senere. 
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Årsplan 2022  
APRIL:  Hamburg Marathon søndag 24. april (maraton og halvmaraton) – en gruppe OGF’ere 

deltager. Kontakt Heidi Have, hvis interesseret.  

https://haspa-marathon-hamburg.de/en/ 

Middelfart City Trail tirsdag den 26. april.  

Løbekursus DGI Lørdag den 30-04-2022 kl 10-13.  

MAJ:  Fjordagerløbet tirsdag 3. maj (5 og 10 km) – arrangeres af Fjordager IF, som vi samarbejder 
med i Odense Løb Med regi. 
https://www.facebook.com/events/1049833382233919/?ref=newsfeed 

Ølløbet torsdag 5. maj (4 og 7 km) https://my.raceresult.com/190647/ 

Stafet for Livet den 14-15-05-2022.  

Klubtur til Flensburg den 15-05-2022.  

Eventyrhjælperløb 25-05-2022.  

Eventyrløb 26-05-2022.  

JUNI: Schou-Langsø-løbet lørdag den 18-06-2022.  

Frokost efter løb – ny dato på vej. 

JULI:  Landsstævne i Svendborg 30-06 til 3-07-2022. Flere OGFer deltager. 

AUG.: Løb Enebærodde lørdag den 20-8-2022. 

DHL løb 23 til 25-08-2022. OGF-hold løber onsdag den 24. august. 

SEP.: HCA Maraton 25-09-2022. 

OKT.:  Klubtur til Skagen den 01-10-2022. Der er mulighed for at løbe fra 5 km til maraton i smukke 
omgivelser. 

 DGI-Crossløb 2022/2023 første etape. Flere OGFer deltog i løbet 2021/2022. Mere 
information findes på DGI’s hjemmeside. 

DEC.: Juletræsløb starten af december. 

Julefrokost lørdag den 10. december 

Nytårsløb 

 

Mange løbehilsner 

Løbestyregruppen 


