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AALBORG BRUTAL MARATHON 
 

  2. Pinsedag d. 5. juni 2017 kl. 13.00 
 42.195 km - bakket og benhårdt. 
 

Aalborg, den 2. april 2017 

Pressemeddelelse  
Aalborg Brutal Marathon holder flyttedag! 

 
Påsken er for mange løbeentusiaster ensbetydende med Aalborg Brutal Marathon - det bliver dog ikke tilfældet 
fremover. 
 
“Vi har efter moden overvejelse besluttet at flytte løbet til 2. Pinsedag” udtaler Jan Andersen fra den 
arrangerende forening Marathon i Aalborg. “Indtil nu er løbet altid foregået Langfredag - men nu flytter vi løbet 
godt 7 uger frem til til 2. Pinsedag i stedet. Årsagen er ganske enkelt, at arrangørerne - og vores fantastiske 
hjælpere - efter 17 succesfulde udgaver af løbet trænger til at kunne holde påskeferie.” fortsætter Jan Andersen. 
 
“En yderligere fordel vil være, at vejret formentlig også er noget mere stabilt end i påsken. Vi har Langfredag 
oplevet alt mellem snestorm og over 20 graders varme”, slutter Jan Andersen, før han iler videre med de mange 
forberedelser til løbet. 
 
Løbet foregår traditionen tro fra Stolpedalsskolen i Aalborg. Her er der løbssekretariat, tilmelding og 
omklædning, før løberne sendes ud på  den bynære, kuperede 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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