
 

Nyhedsbrev. 
 
 

Otterupløbet 26. september 2015 

Otterup Atletikstadion danner igen I år rammen  om Otterupløbet. 

Nyt !!!    Vi afholder et børneløb  (alder 0-6 år) på  ca. 2 km på 
lukket område I forbindelse med stadion.  

Det giver mulighed for at børnene selv kan løb/gå uden far og 
mor.! Løbecykler er tilladt. 

Børneløbet  starter kl. 10.00 .  Pris kr. 25  
Tilmelding i teltet på pladsen fra kl. 09.00 

Nyt !!!  I samarbejde  med Nordfyns kommune er der kommet et 
skole/klasse løb op at stå. 

Det er et tilbud til alle 5. kl. på de Nordfynske skoler. 
En konkurrence om hvilken klasse der kan løbe/ gå fleste km.!!! 

Altså ikke om hvem der kommer først !!! 

Den vindende klasse får en pokal og  kr. 3000,- til et 
klassearrangement – sponsoreret af Nordfyns kommuner.  

Vi arbejder på at få markedsforeningen  ned på pladsen med nogle 
kræmmer. 

Otterupgymnasterne ruller deres airtrack ud så børnene har noget 
at hygge sig med  

Der bliver rig mulighed for tilskuerne at følge alle løberne, ved start 
og mål, idet der løbes en halv omgang på selve atletikstadion, 
både på vej ud på ruterne og ved hjemkomsten. 

Hvilket også børene gør ! 

 



 
 

Igen I år er der mulighed for at hygge med familien og 
arbejdskollegaer over en pøls eller to, samt noget  for tørste.  

Der vil være mulighed for at slå sig ned I teltet eller på græsset . 
Der kan købes øl, vand og pølser. 

Omklædningen og toilet er I OB&IKs klubhus. 

Se flere informationer på Otterupløbets hjemmeside     
www.otteruploebet.dk  online tilmeldingen er åben !!! 

Program: 
  09.00 Indskrivning starter 
  10.00 Børneløb 
  10.45 Opvarmning til 5 og 10 km. 
  11.00 Løbet skydes i gang. 
  12.15 Præmieoverrækkelse  

Vi glæder os til at se jer igen i lørdag d. 26. september 2015 

så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Med venlig hilsen 

 Løbsudvalget. 

 

http://www.otteruploebet.dk/

