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Ambitiøse mål sat for 1864-løbet  
 

I år gennemførte godt 600 løbere det første motionsløb med fokus på historie, 1864-løbet, 

arrangeret af Vidar Motion i  Sønderborg. Næste års løb er i støbeskeen, og arrangørerne 

mangler ikke ambitioner: Målet er at få 1.000 deltagere til at løbe søndag den 27. maj 2012 og 

på sigt at blive kåret som Danmarks bedste motionsløb.  

 
Selvtilliden er i top hos Vidar Motion efter en succesfuld første årgang af 1864-løbet, og 

styregruppen bag løbet har mod på mere. Derfor er planen nu at fordoble antallet af løbere til maj 

næste år i forhold til antallet af deltagere i år. Som noget nyt vil der i 2012 være en særlig distance 

på 1.864 meter for børn under henholdsvis 7 og 10 år. Tilmelding for alle aldersgrupper er åben via 

1864-løbets hjemmeside.  

 

Formålet med at øge antallet af deltagere er at placere Sønderborg centralt på listen over danske 

byer med attraktive motionsløb og samtidig øge kendskabet til den vigtige del af danmarkshistorien, 

der knytter an til krigen i 1864. 

 

Og det er ikke kun for næste års løb, at der bliver tænkt store tanker hos styregruppen: 

 

”Vi har en helt klar vision for de næste tre år: Vi vil have løbet kåret som det mest attraktive danske 

motionsløb, der er interessant både at deltage i og at være tilskuer til. Det skal være sådan, at man 

som løber tænker: ’Hvad mon de har fundet på i Sønderborg i år? Jeg må hellere tilmelde mig, så 

jeg kan finde ud af det’,” forklarer løbsleder Kim Paulsen og tilføjer, at det allerede nu er muligt at 

tilmelde sig næste års løb på www.1864loebet.dk.   

 

Afgørende for løbets succes er opbakning fra frivillige hjælpere og sponsorer.  

 

”Vi glæder os over, at mange lokale erhvervsvirksomheder igen har meldt sig som sponsorer. Vores 

hovedsponsor mangler stadig at falde på plads, men vi har allerede en del topsponsorer, så vi er slet 

ikke i tvivl om, at vi får økonomien til at køre rundt,” siger Kim Paulsen. 

  

Han peger på, at selvom økonomien selvfølgelig er vigtig, så er det endnu vigtigere, at der er 

opbakning til løbet fra kommunen og ikke mindst fra Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl 

Banke, som de mange løbere passerer. I forbindelse med planlægningen af næste års løb er der 

derfor nedsat en referencegruppe, der består af repræsentanter fra museerne, Sønderborg Erhverv- 

og Turistcenter, sponsorer og byrådet. Referencegruppen skal være med til at sikre, at det er sjovt 

for alle parter at deltage i projektet.  

 

Et eventuelt overskud fra 1864-løbet i 2012 vil blive brugt til at støtte sociale aktiviteter i 

lokalområdet samt at uddanne løbetrænere.  

 
 

Ønsker redaktionen yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte løbsleder Kim Paulsen på 

telefon 61697447 eller via e-mail 1864loebet@gmail.com  
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Fakta om 1864-løbet 

• 1864-løbet er et non-profit arrangement under Vidar Motion. 

 

• 1864-løbet blev holdt første gang søndag den 29. maj 2011 med 600 deltagere. Arrangørerne 

betegner løbet som en succes.  

 

• Løbet skydes i gang af en 1864-soldat med forladergevær og de udfordrende ruter fører 

blandt andet løberne gennem de historiske skanseområder, 1864-udstillingen på Sønderborg 

Slot, Historiecenter Dybbøl Banke og Sønderborg Kaserne. 

 

• 1864-løbet har start og mål ved Alsion med Alssund som nærmeste nabo. Der løbes på tre 

ruter: 6,2 km (80 kr.), 10,8 km (100 kr.) og 21,5 km (120 kr.). Desuden bliver der afviklet to 

børneløb på 1.864 meter, et for børn op til 7 år og et for børn mellem 8-10 år (50 kr.). 

 

• Tilmelding til 1864-løbet kan ske på hjemmesiden www.1864loebet.dk.  

 

 

Billeder fra 2011 løbet kan hentes på Picasa webalbum, 

https://picasaweb.google.com/102719805202984860899/Sonderborg1864LBet29052011 og 

https://picasaweb.google.com/105707181562692897845/1864LBetSNderborg2011?feat=directlink   

 


