
 MIA, “MARATHON I AALBORG” INDBYDER FOR NITTENDE GANG TIL 

 

 

AALBORG BRUTAL MARATHON 
 

      2.Pinsedag d. 21. maj 2018 kl. 11.00 
   42,195 km - bakket og benhårdt. 
 

        Aalborg, den 11. maj 2018 

Pressemeddelelse  

Er du klar til kongeetapen 2. Pinsedag, kl. 11.00? 
 

Pinsen nærmer sig, og dermed også tidspunktet for årets kongeetape i Aalborg, nemlig årets udgave af Aalborg 

Brutal Marathon. Løbet med de mange højdemeter og de fantastiske hjælpere. 

 

“Som vi siger: Hvorfor nøjes med en prins, når nu vi kan tilbyde en kongeetape?” udtaler Jan Andersen fra den 

arrangerende forening Marathon i Aalborg. Kronprins Frederik afholder jo Royal Run samme dag: Et 1,6 km 

løb i Aalborg for at fejre 50 års fødselsdagen. 

 

“Trods konkurrencen fra Prinse-løbet, er fortilmeldingerne til Aalborg Brutal Marathon på et tilfredsstillende 

niveau. Hjælperne bakker også trofast op - det er vi rigtig glade for. Uden hjælpere, intet løb”, afslutter Jan 

Andersen inden han iler videre med forberedelserne til årets kongeetape. 

 

Løbet har nu snart 20 års jubilæum, som igen i år afvikles i Pinsen, hvor vi kan håbe på fint vejr med både 

dansende løbere og pinsesol!  

 

Eftertilmeldinger kan ske på løbsdagen fra kl. 09.00 på Stolpedalsskolen i Aalborg. Herfra sendes løberne kl. 

11.00 ud på den tilskuervenlige, bynære og varierede rute i og omkring Mølleparken i Aalborg. 

 
 

AALBORG BRUTAL MARATHON arrangeres af foreningen ”Marathon i Aalborg”, hvis formål er, at arrangere regelmæssigt 

tilbagevendende marathonløb i Aalborg-området samt at udbrede interessen for marathonløb i det hele taget. 

AALBORG BRUTAL MARATHON afholdtes for første gang langfredag d. 21. april 2000. 

AALBORG BRUTAL MARATHON løbes på en 6,9 km. rundstrækning og er opmålt til nøjagtig 42,195 km. 

Løbsrekorder for AALBORG BRUTAL MARATHON er hos kvinderne Karin Bøgh Andersen fra Århus i 03:11:15 (2000) og hos 

mændene David Criniti fra North Parramatta, Australien i 02:41:48 (2011). 

AALBORG BRUTAL MARATHON er med sine 736 højdemeter et af de hårdeste marathonløb i Danmark. 

Læs alt om AALBORG BRUTAL MARATHON på adressen: www.marathoniaalborg.dk 

                   
 

 

Yderligere information: 

 

E-mail: jan42196@gmail.com  eller bent.baisgaard@gmail.com     

Website: www.marathoniaalborg.dk  
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