
	

VINDERNE AF DANISH RUNNING AWARD! 
- Få et oveblik over det bedste indenfor dansk løb anno 2016 

 
Danmark er et unikt løbeland! Med over 1,6 millioner løbere og mere end 3 arrangerede motionsløb i snit om 
dagen året rundt er der ingen, der kan benægte, at løb i dag er en indgroet  del af den danske folkesjæl!  
 
Men sådan noget kommer ikke af sig selv. Der er en masse ildsjæle og visionære løbere, organisationer, og 
brands, som er med til at skabe de ideelle rammer for løb i Danmark.  Folk som knokler for, at andre kan nyde – 
og dedikerede folk som alt for sjældent får det anderkendende klap på skulderen, som de utvivlsomt fortjener.  
 
Netop derfor var det fantastisk at opleve den gode stemningen og de mange anerkendende klapsalver, da 
priserne til den første udgave af Danish Running Award blev afholdt i Mikkeller Barrel Room på Refshaleøen i 
sidste uge.  Salen var fyldt af dedikerede løbere og folk fra den danske løbebranche, da de 16 priser blev 
uddelt til stor begejstring.  
 
”De fleste andre store sportsgrene har længe haft en tradition for at hylde de bedste indenfor deres 
sportsgren, men selvom dansk løb er én af de største sportsgrene i Danmark har der ikke været et forum til at 
hylde alle de ildsjæle og dedikerede mennesker, der gør en kæmpe indsats for at gøre løb til noget helt særligt 
her i Danmark,” udtaler juryformand Bugge Holm Hansen, der ligeledes er medarrangør af Copenhagen 
Running Festival, der løber af stablen i København i disse dage. ”Vi håber ligeledes, at vi med denne pris kan 
sætte fokus på alt der, der bliver gjort på løbescenen i Danmark, så alle danskere kan få glæde af de mange 
gode initiativer.” 
 
Danish Running Award blev afholdt i forbindelse med Copenhagen Running Festival, som løber af stablen i 
København for tiden.  
 
Stort tillykke til vinderne, som blev: 
 

Årets Danske Brand: Saysky 
 

Årets Internationale Brand: Saucony 
 

Årets Løbefællesskab: Mikkeller Running Club 
 

Årets Oplevelsesløb: The Great Wall Marathon 
 

Årets Etapeløb: Etape Bornholm 
 

Årets Eventserie: Parkrun 
 

Årets Halvmarathon: Copenhagen Half Marathon 
 

Årets Marathonløb: HCA Marathon 
 

Årets Innovatør: SHFT 
 

Årets Løbebog: “Løb Som Eliten” af Claus Hechmann 
 



	

Årets Kommunikatør: Claus Bjarnøe’s Løbehjørne – Sportsmaster Vild Med Løb 
 

Årets Løb For En Sag: Klovneløbene 
 

Årets Trailpris: Dm i Trail v. Tejn If 
 

Årets Løbssupport: GripGrab Media Crew 
 

Årets Løber: Sara Slott Petersen 
 

Årets 10 Danske Løbebutikker: 
Kaiser Sport & Ortopædi  

Løberen 
Marathon Sport 

Runners Lab 
Invictus Sport 
Hilkøb Sport 
Løbeshop.Dk 
Runners High 

Snowfun – Ski/Run/Bike 
Sportsmaster – Vild Med Løb 

 
> SE BILLEDER FRA DANISH RUNNING AWARD 
Billederne kan bruges frit til omtale, så længe fotocredit skrives. Se fotocredit på de enkelte billeder.  
 
> SE OVERSIGT OVER ALLE NOMINEREDE 
 
For mere information kontakt juryformand & festivaldirektør Bugge Holm Hansen, bugge@cphrunfest.dk, 
30230170. Hvis du ønsker at interviewe nogle af vinderne kan vi ligeledes hjælpe med kontaktinfo mm. 
 
#cphrunfest 
#danishrunningaward 
 
Fakta om Danish Running Award 

• Dato: 11. august 2016 på Mikkeler Barrel Room, Refshaleøen, København 
• Der blev uddelt 16 priser  
• Bag prisuddelingen er Mediehuset Luksus, som bl.a. også arrangerer Copenhagen Running Festival og 

udgiver LøbeMagasinet.  
• Læs mere på danishrunningaward.dk 

 
Fakta om Copenhagen Running Festival 

• Dato: 4.-18. august 2016 
• Pris: 199,- for en partoutbillet 
• Copenhagen Running Festival afholdes fra den 4. august til 18. august 2016 rundt om i København. 
• Hovedfokus på festivalen er at samle den danske løbescene og give de danske løbere en masse 

inspiration til deres løb.  
• Festivalens program byder på alt lige fra foredrag og workshops til events og en lang række 

motionsløb.  
• Læs mere på cphrunfest.dk & facebook/cphrunfest 


