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Sandsynligvis Danmarks smukkeste skovløb – et socialt løb ud over det 

sædvanlige! 

Alt hvad der kan løbe, gå, kravle og cykle kan være med - uanset alder! Igen i år 

lægger Bøgsted Plantages fantastiske natur og terræn grund til denne hyggelige 

begivenhed, hvor fokus ikke er på at være den bedste og hurtigste - bare om at 

være med!  

Der venter en oplevelse uden lige! Det kuperede terræn; de grønne bøge; 

skovsøerne og det varierede underlag, skaber de perfekte rammer om et løb, som 

både udfordrer og betager! Løbet har karakter af Trail, men er stadig for alle! 

Cykelruterne er lagt i Vendsyssels  smukke omgivelser. Ruterne er specielt 

tilpasset det kuperede terræn, og ruterne byder på både flot natur, lange bakker 

og sved på panden! 

Følg med på Facebook – søg efter  ”Bøgstedløbet”  

Start og mål for både løbere og cykelryttere ved Astrupskole (Skolestien 1, 9800 

Hjørring) 

Distancer:Distancer:Distancer:Distancer:    

LøbLøbLøbLøb: 3 KM (FAMILIELØB), 6.5 km, 10.5 KM, HALV / HEL MARATHON  

CykelCykelCykelCykel: 7.5 km, 20 km, 52 km og 75km 

 

PriserPriserPriserPriser:  

Løb:             3 km., 6.5 km., 10.5 km………….. 50 kr.  

                      Halv Marathon (2x10,5 km.)……100 kr.  

Hel Marathon (4x10,5 km.). … …150 kr 

 Cykling:    7 km. og 20 km…………………..… 50 kr. 

                     52 km. og 75 km………………......100 kr. 

Børn under 10 år er gratis uanset valg af distance! 

    



Starttider:Starttider:Starttider:Starttider:    

LøbLøbLøbLøb:   Marathon  kl. 11.30 

           Halv  Marathon kl. 13:30 

           10.5 KM kl.14:30 

           6.5 KM kl.14:35 

           3 KM kl. 14:40 

CyklingCyklingCyklingCykling:  75 km. Kl. 12.30 

                  52 km. Kl. 13.15 

                  20 km. Kl. 14.45 

                  7 km. Kl. 14.45     

Praktisk information:Praktisk information:Praktisk information:Praktisk information:    

• INGEN TIDTAGNING! 

• Børn under 10 år er gratis! 

• Medalje til alle børn under 10 år 

• Diplom til alle deltagere. 

• Mindetrofæ til deltagere på de lange distancer (halv- og hel Marathon og 75 

km cykling)  

• Tilmelding også på dagen(kontant eller Mobilpay) 

• Forplejning på ruterne til halv- og hel Marathon samt 52 km og 75 km. cykling 

– marsbars/energibar, frugt, energidrik og vand 

• Frugt og vand til alle deltagere i målområdet  

• Salg af kaffe, the, saft og kage i målområdet 

• Samaritter og radiokontakt for større sikkerhed og tryghed på ruterne. 

• Tydeligt markerede og testede ruter – både løb- og cykelruter 

• Overskuddet går til udvikling af løbet og lokalsamfundet. 

• Toilet, omklædningsfaciliteter og mulighed for bad. 

 

For yderligere informationer kan Jakob Køster kontaktes på tlf. 28 63 98 50 

 

Tilmelding dig også hos Butik Køster (Astrupvej 746, Astrup, 9800 Hjørring) 

 

 


