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AALBORG BRUTAL MARATHON
 2. pinsedag d. 5. juni 2017 kl. 13.00
  42.195 km - bakket og benhårdt.

Aalborg d. 29. maj 2017

Pressemeddelelse

AALBORG BRUTAL MARATHON afvikles i år i pinsen

Foreningen ”Marathon i Aalborg” er for længst gået i gang med forberedelserne til årets udgave af
AALBORG BRUTAL MARATHON, som foreningen i år har valgt at flytte fra langfredag til 2. pinsedag –
d. 5. juni.

”Til trods for at denne efterhånden legendariske løbsklassiker afvikles senere i år , sporer vi også i år
meget stor interesse for løbet. Der er allerede mange tilmeldte løbere af begge køn fra såvel ind- og
udland.”  fortæller Henrik Kaysfeld fra arrangørgruppen.

Løbet  afvikles  traditionen  tro  på  den  særdeles  kuperede  men publikumsvenlige  rute  i  og  omkring
Mølleparken i Aalborg, og med ikke mindre end 738 højdemeter er løbet et  af  Danmarks hårdeste
marathonløb

”Skulle man få lyst til at deltage i et af Danmarks længst eksisterende marathonløb har vi selvfølgelig
åbent for tilmelding på selve løbsdagen fra sidst på formiddagen på Stolpedalsskolen” slutter Henrik
Kaysfeld, der forventer deltagelse af omkring 150 løbere, når det går løs 2. pinsedag, d. 5. juni 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 et af  de største samt et af de hårdeste marathonløb i Danmark.
Læs alt om AALBORG BRUTAL MARATHON på adressen: www.marathoniaalborg.dk
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