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Sæt kryds ved d. 10.10.10 kl. 10:10 

 
Vær med til at deltage i det første marathon i Danmarks nordligste by 

- Skagen. Løbene præsenteres i helt unikke rammer, der ikke findes 

andre steder i Danmark. 
 

Så kan alle løbeinteresserede godt begynde at finde løbe tøjet frem og påbegynde træningen til det 

første maratonløb i Skagens historie, der skydes i gang d. 10. oktober kl. 10:10. 

 

Arbejdsgruppen bag Skagen Marathon arbejder i denne tid med den praktiske planlægning af dette 

første maraton løb i Skagen. 

Inspireret af den helt unikke natur i Skagen har arbejdsgruppen fået planlagt et hel- , halv- og 

kvartmaraton, der kommer forbi en række af Skagens naturgivne værdier. Ruten i Skagen vil tage et 

naturligt udgangspunkt i en række af Skagens herlighedsværdier, der samtidig rummer en god 

historie. Men dette træk forsøger arbejdsgruppen således at skabe et løb der både tilgodeser løberne, 

men også de tilskuere der traditionelt følger med maratonløberne. 

 

Det bliver et løb hvor arbejdsgruppen forventer omkring 500 deltagere til dette første hel-, halv- og 

kvartmaraton i Skagen. 

”Vi tror, at dette løb nok skal vække interessen hos en række løbere i Danmark” siger formand for 

Skagen Helse Mogens Eeg”. ”Hvilke maraton løbere vil ikke gerne kunne sige, at de har været med 

til at løbe det første løb i Danmarks nordligste by” slutter Mogens Eeg.  

 

Ligeledes afvikles der ”børnemaraton” lørdag d. 9. oktober som optakt til maratonløbet d. 10. 

oktober. 

 

Yderligere oplysninger om løbet, tilmelding, priser etc. kan findes på www.skagenmarathon.dk. 

 

Bag løbet står Skagen Helse i samarbejde med Skagen Ok & Motion, Frederikshavn Erhvervsråd, 

Skagen Turistbureau, Skagen Handelsstandsforening, Frederikshavn Event, Skov og Naturstyrelsen, 

Skagens Museum, Color Hotel Skagen, Skagen Havn, FAK66 og lokale ildsjæle. 

 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger står undertegnede til rådighed. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mogens Eeg   Anne Sofie Rønne Jensen 

Formand Skagen Helse  Projektleder 

Tlf.: 9845 0668    Tlf.: 9845 8008 
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