
 

 

 
 
 
Presseinvitation udsendt 3. april 2019 
 
 
 
Akkreditering til Royal Run er åbnet 
Der er netop åbnet for ansøgninger om presseakkreditering til Royal Run 2019, hvor  
Kronprinsen skyder Royal Run-ugen i gang d 1. juni på Færøerne, inden han d. 10. juni  
åbner dagen i Aarhus. Kronprinsessen bakker derefter op med et løb i Aalborg, inden  
Kronprinsen afslutter dagen i København/Frederiksberg. 
  
Royal Run og værtsbyerne inviterer hermed pressen med ombord, når Royal Run løber af 
stablen i følgende byer: 

• 1. juni i Klaksvík, hvor Kronprinsen deltager i 10 km. 
• 10. juni i Aarhus, hvor Kronprinsen deltager i One mile 
• 10. juni i Aalborg, hvor Kronprinsessen deltager i 5 km 
• 10. juni i København/Frederiksberg, hvor Kronprinsen deltager i 10 km 

  
Programmerne er tilgængelige på hjemmesiden, men i runde tal foregår Royal Run i 
Klaksvík i tidsrummet 9.30-13.00 (dansk tid). D. 10. juni starter dagen med program i Aar-
hus fra 10.00-13.00, og i Aalborg fra 11.00-15.00. I København/ Frederiksberg afvikles One 
mile-distancerne fra ca. 14.30-16.30, og 10 km afvikles fra 18.00-21.00. 
  
Hvordan ansøges om presseakkreditering? 
Akkreditering foregår ved direkte mail til den presseansvarlige i den by, dit medie dækker. 
Er I tilstede i flere byer, bedes I sende en mail til hver by. 

• Klaksvik: John Mortensen: johnm@klaksvik.fo 
• Aarhus: Michael Jaap: mija@aarhus.dk 
• Aalborg: Rune Andersen: rune.andersen@dgi.dk 
• Kbh/Frb: Henriette Leth Nielsen: henriette@dansk-atletik.dk   

  
I mailen bedes du oplyse: 

• Navn 
• Medie 
• Funktion: Skrivende, still-fotograf eller tv/videofotograf 

  
OBS: Der skal ansøges om presseakkreditering senest 3. juni kl. 12.00  
         For løbet på Færøerne senest 24. maj) 
  
Svar på akkreditering og info 
Svar på akkrediteringsforespørgslen følger løbende og senest efter akkrediteringen er luk-
ket 3. juni. Der vil også være information om pressebrief, der foregår i de enkelte byer en-
ten dagen før eller tidligt på løbsdagen, ligesom der vil være nærmere information om pro-
grammer, pressecenter mv. 



 

 
Side 2 af 2 

Fakta om Royal Run 2019 

• Royal Run afholdes d. 10. juni 2019 i Aalborg, Aarhus og København/Frederiksberg 
• På Færøerne skyder Kronprinsen Royal Run i gang ved at løbe 10 km d. 1. juni. 
• D. 10. juni åbner Kronprinsen Royal Run med at løbe One Mile i Aarhus. Kronprin-

sessen bakker op om løbet ved at løbe 5 km i Aalborg, og Kronprinsen slutter da-
gen med at løbe 10 km i København/Frederiksberg.    

• I Rønne på Bornholm holdes Royal Run uden kongelig deltagelse samme dag, d. 
10. juni. 

• I Aalborg, Aarhus og på Bornholm kan man deltage på One mile (1,6 km), 5 km og 
10 km 

• I København/Frederiksberg og på Færøerne kan man deltage på One mile (1,6 km) 
og 10 km 

• De lokale arrangører er Aalborg Atletik og Motion, Aarhus 1900 samt Sparta. På 
Bornholm er det Viking-Atletik og på Færøerne er det idrætsklubben Treysti. 

• Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af HKH Kronprins Frederiks 
50 års fødselsdag. Her var 70.575 tilmeldt i Danmarks fem største byer. 

• Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, i et samarbejde mel-
lem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund. TV 2 er mediepart-
ner på Royal Run. TrygFonden og Nordea-fonden er Bevæg dig for livet-partnere 
og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere. 

• Find mere information her: www.royalrun.dk 

 


