
 
Hockeyklubben Odin får støtte til et lokalt 
familieløb, Hjalleseløbet som afholdes 24. 
oktober 
 
Hockeyklubben Odin har fået 10.000 kr. fra Nordea-fonden til 
familieløbet Hjalleseløbet, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet  
og fællesskab i lokalområdet.  
 
 
Med 10.000 kr. i støtte fra Nordea-fondens Løbspulje kan Hockeyklubben Odin nu åbne for tilmeldinger til 
Hjalleseløbet der forhåbentlig bliver en tilbagevendende begivenhed.    
 
Sune Vork Steffensen, formand i Hockeyklubben Odin glæder sig især til at åbne fællesskabet i 
hockeyklubben op for hele lokalområdet. 
 
Med Hjalleseløbet håber Hockeyklubben Odin at kunne samle både store og små i lokalområdet og 
bidrage til det lokale fællesskab gennem bevægelse og samvær. 
 
”Med støtte fra Nordea-Fonden får vi virkelig mulighed for at leve vores ambitioner ud om at bidrage til 
det lokale fællesskab i Hjallese. Vi håber at rigtig mange af vores naboer har lyst til at løbe en tur. Løbet er 
for alle, både store og små, og da ruten går gennem villakvarteret i Hjallese, kan man have den mindste 
med i klapvognen, og man kan møde op for at heppe og gå med ned og spise en pølse eller en æbleskive 
bagefter”.  
 
Tilmeldingen til løbet er åben - tilmeld dig her: http://hkodin.dk/hjalleseloebet/ - og alle kan deltage.  
 
5 mio. kr. til lokale motionsløb 
 
Nordea-fondens Løbspulje på 5 mio. kr. uddeles til mindre motionsløb i hele Danmark, der motiverer til 
mere bevægelse i det fri og bidrager til, at flere får sved på panden i fællesskab med andre.  
 
"De mindre lokale motionsbegivenheder - som Hjalleseløbet organiseret af Hockeyklubben Odin - udgør 
en vigtig del af det danske idrætsbillede både i de små bysamfund og i de større byer, hvor de er årlige 
samlingspunkter for lokalbefolkningen. De bidrager til at skabe en klar identitet og styrker den lokale 
sammenhængskraft," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.  
 
Løbspuljen kan søges, indtil puljen er brugt. Mere end 600 motionsløb forventes at få støtte.  

Kontakt   
 
Hockeyklubben Odin 
Løbsarrangør 
Tobias Kaarsbo 
Tobiaskaarsbo@gmail.com 
 
Nordea-fonden:  
Kommunikationschef 
Tine Wickers 
tw@nordeafonden.dk  
4070 3784 

 

Om Nordea-fonden 

• Nordea-fonden har et almennyttigt og støtter projekter, som fremmer 
gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

•  Med Løbspuljen uddeles i 2021 5 mio. kr. til mindre motionsløb i hele 
Danmark, der motiverer til mere bevægelse i det fri og bidrager til, at 
flere får sved på panden i fællesskab med andre. 

• Foreninger og andre almennyttige nonprofit-organisationer kan søge om 
enten 5.000 eller 10.000 kr. til afvikling af et løb med 50-500 deltagere 
samt løbstrøjer til alle deltagere med eget tryk.   

• Læs mere på www.nordeafonden.dk/løbspuljen  

 


