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TELENOR CPH MARATHON SÆTTER
RETNINGEN FOR FREMTIDENS MARATON
Når løberne til Telenor Copenhagen Marathon tager de første skridt på søndag, er det
startskuddet til et løb, som er med til at sætte nye standarder for fremtidens Telenor
Copenhagen Marathon.
Det er den 38. udgave af Telenor Copenhagen Marathon, der løbes den 21. maj, og det er samtidig
et løb, som sætter pejlemærker for fremtidige udgaver af Telenor Copenhagen Marathon.
”Vi prøver hele tiden at forny og forbedre Telenor Copenhagen Marathon, og derfor har vi også en
helt klar udviklingsstrategi for løbet. Vi har en målsætning om, at vi efter i år skal have IAAF Road
Race Bronze Label, som er et kvalitetsstempel fra det Internationale Atletik Forbund. Det stiller krav
til den tekniske kvalitet, niveauet af elitefeltet og formidlingen af løbet. Så det er tre områder, hvor
Telenor Copenhagen Marathon i år sætter nye standarder,” siger Dorte Vibjerg, direktør i Sparta.
Ny og bedre rute
De 11.000 løbere kan glæde sig over, at de skal løbe på en ny og bedre rute. Det er nemlig første gang
i løbets 37-årige historie, at der løbes et længere stræk på Frederiksberg. Det betyder, at ruten bliver
med færre sving og brosten, og at løberne får lov til at opleve den sublime stemning på Frederiksberg
Allé, som i dagens anledning er klædt i Dannebrog.

Pressemeddelelse publiceret den 19. maj 2017
Stærkt elitefelt
De mange udenlandske løbere kommer til at løbe i hælene på det stærkeste elitefelt, der nogensinde
har stillet til start ved Telenor Copenhagen Marathon. Der satses derfor stærkt på, at det i år bliver
til nye løbsrekorder for både mænd og kvinder.
”Der er ingen tvivl om, at der er flere løbere i feltet, som har niveauet til at sætte ny løbsrekord, men
det kræver, at de har en god dag, og at vejret tillader det. Vi håber selvfølgelig på, at det sker, for
netop et stærkt elitefelt er en væsentlig forudsætning for at opnå IAAF Bronze Label, og årets felt
sætter nye standarder for niveauet af et elitefelt ved Telenor Copenhagen Marathon,” siger Henrik
Paulsen, der er Sportschef i Sparta.
Helt nye standarder for digital formidling
Som tilskuer kan man følge jagten på den nye løbsrekord og alle de andre løbere på en helt ny måde.
Det tredje ben i udviklingsstrategien er nemlig den digitale formidling, og her byder 2017 versionen
af Telenor Copenhagen Marathon på helt nye muligheder.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu også kan løbe på Frederiksberg, når der afholdes Telenor Copenhagen
Marathon. For det første giver det bedre muligheder for at lave en rigtig god og hurtig rute, og for
det andet kan vi nu vise meget mere af vores skønne hovedstad til de mange løbere,” siger Dorte
Vibjerg, direktør i Sparta.

”Vi vil være verdens bedste digitale løbeoplevelse, og vi kommer med nogle banebrydende techleaps allerede i år,” siger Dorte Vibjerg, direktør i Sparta.

Netop i den henseende er det værd at bemærke, at Telenor Copenhagen Marathon igennem de
seneste år har trukket flere og flere udenlandske løbere til København, og den tendens fortsætter i år.

”Som noget helt nyt kan man som tilskuer se sine favoritløbere løbe live i real-time uden egentlig
at være tilstede på ruten. Det fungerer sådan, at der er fire live zoner på ruten, hvor løberne filmes.
Man kan så som tilskuer via appen eller på cphmarathon.dk se sine favoritløbere direkte, når de løber
igennem disse fire live zoner. Det kan lade sig gøre, fordi løbet streames på fire forskellige kanaler,”
siger Dorte Vibjerg, direktør i Sparta.

”Vi har Wonderful Copenhagen som en af vores partnere, så vi er selvfølgelig glade for endnu en gang
at være en turistkatalysator, der trække flere og flere turister til København. I år er antallet af udenlandske deltagere på 37%, og det er rekord for Telenor Copenhagen Marathon,” siger Dorte Vibjerg.

Det er især i forhold til tilskuernes muligheder for at følge løberne ude på ruten, at der er sket nye ting.
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UDVIKLINGSSTRATEGI FOR
COPENHAGEN MARATHON 2018 - 2020
Årets Telenor Copenhagen Marathon er springbræt for en tre-årig udviklingsstrategi for perioden
2018 - 2020. En strategi, som skal resultere i, at Telenor Copenhagen Marathon opnår det internationale IAAF Road Race Bronze Label og på sigt et Silver eller Gold label. Strategien har fokus på,
at den tekniske kvalitet, niveauet af elitefeltet og formidlingen på alle platforme skal løftes – en
proces, der skydes i gang allerede med årets løb. Ruten er forbedret, elitefeltet er stærkere end
nogensinde før, og den digitale formidling sætter nye standarder. Telenor Copenhagen Marathon
vil være intet mindre end verdens bedste digitale løbeoplevelse.

Det digitale maraton

Allerede i år har Telenor Copenhagen Marathon hævet niveauet for den digitale formidling.
Løberne kommer nemlig igennem fire nye live zoner, hvor der bliver filmet og taget billeder af
dem. Film og billeder, som tilskuerne kan se i real-time i både Telenor Copenhagen Marathon Appen
og på cphmarathon.dk. Altså kan de stå et sted på ruten eller sidde hjemme i sofaen og alligevel se
deres favoritløbere løbe live.
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De digitale aspekter af løb var i fokus, da Telenor og Sparta den 8. maj afholdt den første Digital
Running Conference. Her blev der sat spot på, hvordan det digitale i fremtiden kommer til at påvirke
løbeverdenen. Blandt oplægsholderne var Christian Birk, idemanden bag løbe-appen Endomondo,
Urs Weber, redaktør på Runners World Germany og Mathias Høst Normark fra det digitale designstudio Norgram. Konferencen blev en stor succes, som arrangørerne forventer at gentage op til
Telenor Copenhagen Marathon i 2018.
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Telenor Copenhagen Marathon er en del af det eksklusive Big Four-koncept. Big Four dækker over
de fire udholdenhedsbegivenheder Telenor Copenhagen Marathon, KMD IRONMAN Copenhagen,
CPH Half Marathon og KMD IRONMAN 70.3 Elsinor. For at gennemføre en Big Four skal man
gennemføre disse fire løb i løbet af et år –en præstation, som 35 atleter kunne sætte flueben ud
for i 2016. Alle atleterne bliver herefter indlemmet i Big Four Hall of Fame, som mødes til en årlig
begivenhed, hvor nye og gamle medlemmer hædres, og hvor atleterne med de hurtigste samlede
tider præmieres med flotte præmier.
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FAKTA
LØBET ER AFVIKLET SIDEN
1980

Deltagerudvikling
Årstal

Tilmeldte

LØBSREKORDER COPENHAGEN MARATHON
2.14.16 Svend Erik Kristensen (DEN) – 1987
2.30.53 Coleen De Reuck (USA) - 2010

1980

995

4,7

2001

5875

13,1

VERDENSREKORDER
2.02.57 Dennis Kipruto Kimetto (KEN) - Berlin, 2014
2.15.25 Paula Radcliffe (GBR) - London, 2003

2002

6058

14,4

2003

5614

15,6

2004

6611

17,8

DANSKE REKORDER
2.09.43 Henrik Jørgensen - London, 1985
2.29.34 Dorthe Rasmussen - London, 1989
HURTIGSTE MARATONTID PÅ DANSK GRUND
2.10.37 Luka Kipkembio Chelimo (KEN) - H.C. Andersen Marathon, 2012
2.30.53 Coleen De Reuck (USA) - Copenhagen Marathon, 2010
DELTAGERREKORD FOR COPENHAGEN MARATHON
Tilmeldt: 12.644 (2010)
Finishers: 9.670 (2014)
OM COPENHAGEN MARATHON
Når Telenor Copenhagen Marathon afvikles for 38. gang søndag den 21. maj 2017, er forventningen,
at 11.000 deltagere stiller til start på Islands Brygge. Ruten er i år helt speciel, da den for første gang
lægger ruten igennem smukke Frederiksberg. Med start og mål på Islands Brygge kommer løberne
igennem Indre København, alle brokvartererne og altså for første gang også Frederiksberg med den
flagklædte Frederiksberg Allé som et uomgængeligt højdepunkt. Ruten er internationalt unik, idet
den udelukkende forløber i hjertet af byen og dermed kan kalde sig et ægte bymaraton med alt hvad
dertil hører, herunder fornøjelsen af hele 42 power zoner og underholdningsspots.

% Kvinder

% Udenlandske løbere

...

2005

4982

16,6

2006

5474

16,1

2007

6694

18,9

2008

8376

18,6

2009

10.774

19,6

2010

12.644

20,4

15

2011

11.919

20,7

15

2012

12.200

22,0

16

2013

10.947

21,9

20

2014

12.010

23,9

20

2015

11.734

25,2

27

2016

10.907

26,57

32

2017*

11.000

25,94

37
*Forventet antal

CERTIFICERINGER
Løbet er opmålt og certificeret af Dansk Atletik Forbund og Det Internationale Atletikforbund / AIMS.
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DEMOGRAFI

SOCIALE VÆRDIER
BÆREDYGTIGHED
Som arrangør af Telenor Copenhagen Marathon donerer Sparta overskydende mad til fødevareBanken samt indsamlet tøj til Hovedstadens Røde Kors.

DEMOGRAFI
Mænd:

74 %

Kvinder:

26 %

Antal debutanter:

50 % (cirka)

Gennemsnitsalder:

39

Største aldersgruppe:

40-44 år (andenstørste: 25-29 år)

SOCIALT ANSVAR
For at sikre, at de 11.000 deltagere får en unik og mindeværdig oplevelse, er der behov for mere
end 1.000 frivillige hjælpere til at servicere alle deltagerne. Hovedparten af de frivillige kommer
fra idræts- og sportsforeninger rundt om i landet, og Sparta lægger dermed årligt over 1,7 mio. kr. i
klubkassen hos andre non profit-foreninger.
For Sparta er det vigtigt, at der skabes en identitet for Telenor Copenhagen Marathon, der bygger på
værdierne sundhed, motion og en aktiv hverdag for både børn, unge og ældre.

Top 10 lande (udover DK)
Sverige

691

Storbritannien

564

Tyskland

322

Norge

274

Frankrig

240

Italien

195

Finland

153

Spanien

136

USA

126

Island

86

Antal nationer i alt:

88

%-del udenlandske deltagere

37%

Antallet af udenlandske deltagere er steget med 22 procentpoint på syv år –
fra 15% i 2010 til 37% i 2017.
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FORMIDLING & SOCIALE MEDIER
LIVE TRANSMISSION OG STREAMING
Løbet kan følges via live transmission på storskærme i start- og målområdet.
Løbet streames desuden live i Telenor Copenhagen Marathon Appen og på cphmarathon.dk samt
via Ritzaus pressepool.
MEDIE- OG PRESSEDÆKNING
Der udsendes løbende pressemeddelelser i forbindelse med Telenor Copenhagen Marathon via
pressesystemet.dk. På løbsdagen vil hovedparten af de større danske medier også være at finde på
målstregen, hvor de bydes velkommen i pressecenteret.
SOCIALE MEDIER
Hashtag #cphmarathon
Facebook facebook.com/cphmarathon
Twitter twitter.com/cphmarathon
Instagram instagram.com/cphmarathon
Youtube youtube.com/user/spartakbh
Flickr flickr.com/photos/spartabilleder/albums

TELENOR COPENHAGEN MARATHON APP
Med den officielle Telenor CPH Marathon App kan dine venner og familie tracke dig ude på ruten og
følge løbet live. Appen kan hentes gratis til iOS eller Android.
I ugen op til Telenor Copenhagen Marathon 2017 var fremhævet på Apple’s Appstore som en særligt
featured app.
LIVE ZONER
Der er fire live zoner på ruten, hvor løberne bliver filmet og fotograferet. Billederne og videoerne kan
ses real-time i Telenor CPH Marathon Appen og på cphmarathon.dk samt efter løbet under løbernes
resultatprofil, hvor de kan downloades gratis.
CPHMARATHON.DK
Fra løbet går i gang, omdannes den officielle hjemmeside cphmarathon.dk til et live room med en
række nye funktioner, der understøtter og personliggør maratonoplevelsen for løbere og tilskuere
– både under og efter løbet. Som tilskuer kan man bl.a. følge sine favoritter i real-time via fire videokanaler og billeder fra live zonerne på ruten.
INTERAKTIVT RUTEKORT
Udforsk ruten i det interaktive rutekort med forplejningszoner, live zoner, power zoner, trafikændringer
m.m. Det interaktive rutekort findes på map.copenhagenmarathon.dk og kan tilgås både fra desktop
og mobil.
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ARRANGØREN SPARTA ATLETIK OG MOTION
Med op mod 180.000 deltagere hvert år til Spartas løb i København er Sparta en af verdens største
løbsarrangører. Sparta står bl.a. bag verdens største motionsløb, DHL Stafetten, med forventede
125.000 deltagere i 2017. I samarbejde med Dansk Atletik Forbund arrangerer Sparta også Danmarks største halvmaraton, Copenhagen Half Marathon, som har 22.000 deltagere og er det eneste
IAAF Gold Label halvmaraton i Nordeuropa. Læs mere på cphhalf.dk.
Sparta er en non-profit atletik- og motionsforening. Vores vision er at fostre nye talentfulde atleter,
der kan nå helt op blandt verdenseliten og vinde olympiske medaljer. Samtidig ønsker vi at få flere
danskere ud at motionere. For de midler, der genereres gennem Spartas motionsløb, skabes der
gode vilkår og rammer for såvel eliten som bredden. Sparta har 1.800 medlemmer og laver atletikforløb i samarbejde med både folkeskole og gymnasium. Desuden har Sparta en meget populær
børne- og ungdomsafdeling, hvor børn kan dyrke atletik, fra de er 6 år.
Sparta arrangerer løb hele året rundt og har i alt 22 dage med events – og der er tilbud for alle
aldersgrupper. Derudover afvikler Sparta både nationale og internationale atletikstævner og
-mesterskaber på Østerbro Stadion samt flere andre lignende aktiviteter.
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HOVEDSPONSOR

ARRANGØR

Partnere

Øvrige sponsorer
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