
Maraton i BMI Løb & Motion – overvejelser og status april 2019. 
Med årets maraton i Rom i frisk erindring, er vi nogle af de ’faste’ maratonløbere, som lige vil samle op på 
erfaringerne fra de senere års maratonaktiviteter i BMI Løb & Motion, så vi og andre med interesse for 
kongeruten kan begynde at gøre overvejelser omkring næste års løb. 

Vi er en lille hård kerne, som i de seneste 5 år har løbet maraton i foråret. Dels fordi det passer godt at 
foretage den intensive fortræning i vintermånederne – dels fordi flere af os har andre sommeraktiviteter, 
som passer dårligt med mange kilometer løbetræning i sommermånederne (bl.a. tennis og sejlsport). 
Derfor forsøger vi at holde fokus på løb i det tidlige forår – velvidende at efteråret også rummer mange 
attraktive løb både i Danmark og ude i den store verden. 

Det er vores oplevelse, at fællesskabet omkring forberedelser og træning er rigtig godt for at holde 
motivation – samt god sparring omkring skader og andet vi møder undervejs i forberedelserne. Vi har typisk 
trænet mellem 125 – 175 km. om måneden, hvor vi har løbet mest, idet meninger om det ideelle 
kilometerantal og træningsmodeller absolut er forskellige. 

Nyere historik – fællesture m. maraton 

I nyere tid har fællesture med indlagt maraton været på programmet af flere omgange. I 2011 (Bremen – 2 
maratonløbere) og 2015 (Hannover – 3 maratonløbere) var dette kombineret med en større klubtur med 
25-30 løbere på ½ maraton, 10 km. ruter og walk.  

2016: Første ’rene’ maratontur til Hamborg, hvor vi var 6 løbere med påhæng – indlogeret på samme hotel 
med 3 overnatninger. Lørdag var vi på fælles bytur – og søndag aften til fælles sejrsmiddag. 

2017:  4 løbere i Hamborg – 2 rejste med Maratontravel og 2 indlogeret privat. Lørdag var vi på fælles bytur 
– og søndag aften til fælles sejrsmiddag. 

2018: Paris, hvor vi var hele 12 løbere med påhæng. Vi arrangerede gennem  Maratontravel – og boede på 
samme hotel med hhv. 3 og 4 overnatninger. Undervejs var der flere fælles planlagte frokoster og ture til 
forskellige seværdigheder – og vi var heldige med en lokal superguide i form af Dagmar Grummesgaards 
søster, der bl.a. fiksede, at vi kunne samles i det Danske Hus på Champs Elysse efter løbet. Naturligvis også 
fælles sejrsmiddag. 

2019: Rom 

I år var vi 6 løbere plus to heppere/påhæng. Vi endte i Rom efter demokratisk afstemning, hvor også 
Krakow, Rhodos og Barcelona var i spil. 

Vi arrangerede selv 5 overnatninger på samme hotel. Vi havde et forholdsvist detaljeret fællesprogram 
aftalt hjemme fra:  

1. dag – afhentning af numre på Expo og vandretur i kvarteret Testaccio og fælles middag om aftenen. 

2. dag – guidet cykeltur rundt i Rom - fælles middag om aftenen. 

3. dag – løbet (-som tog sin tid for de fleste af os 😊). Fælles sejrsmiddag på vores hotel om aftenen. 

4. dag – rundtur i Peterskirken og indre by med dansk guide – afsluttet med fælles pizza. 

5. dag – fælles vandretur i bymidte og Borgheseparken – lidt shopping og hjemrejse. 



Udover at selve maratonløbet naturligvis fyldte meget, havde vi en oplevelse af en regulær ferie med 
mange oplevelser. Turen var dog også forholdsvis dyr med 5 dages storbyferie.-  

Næste år/fremtid 

Udover fællesturene har flere BMI’ere også deltaget på egen hånd i forskellige maratoner – både i Danmark 
og i udlandet. Flere af disse har også ligget i foråret, hvor disse løbere også har deltaget i de fælles 
forberedelser. 

På baggrund de seneste års fællesture -og navnlig efter erfaringerne fra Rom har den hårde kerne med Per 
Hansen i spidsen – gjort følgende overvejelser omkring nyt maratonprojekt i foråret 2020:  

• Planlægning af et løb kombineret med fælles sociale aktiviteter, hvor vi trækker på hinandens 
forbindelser og ideer – fx guidede turistrundvisninger – fungerer fint og giver ekstra dimension til 
turen. 

Hvilket løb i 2020? 

Tjah – det skal vi så finde ud af hen over sommeren, hvor interesserede er velkommen til at byde ind med 
forslag. 

En af mulighederne er Københavns Maraton (-selvom det ligger i det sene forår medio maj), men 
maratongruppen er absolut åben overfor andre gode ideer. 

Per Hansen har indtil videre lovet at være tovholder på projekt fælles maraton 2020 – så giv ham et hint, 
hvis du har ideer eller forslag. Vi trommer sammen en gang efter sommerferien til nærmere afklaring.  


