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«Foreningsnavn» 
Att.: «Kontaktperson_Navn» 
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil: 
«Kontaktperson_Mobilnr» 
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CVR-nr.: «CVR» 
Bruger-ID: «Bruger_ID» 

 
Link til Tilskuds- og foreningsportalen: 

forening.guldborgsund.net 

 

DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNE: 

 

1. ROYAL RUN KOMMER TIL NYKØBING FALSTER DEN 29. MAJ 2023 

 

Royal Run ’23 

 

Royal Run kommer til Nykøbing Falster 

 

I dag kan Royal Run og Guldborgsund Kommune løfte sløret for, at Danmarks største 

motionsløb kommer til Nykøbing Falster 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023.  

 

Royal Run er et uformelt løb, hvor alle kan være med, og man bestemmer selv, om man vil 

løbe eller gå en af de tre distancer som lyder på 1 mil (1,609 km), 5 km eller 10 km. 

 

Med tusindvis af deltagere, kongeligt besøg og masser af aktiviteter og underholdning på 

sidelinjen, glæder vi os til en dag fyldt med fællesskaber.  

 

Tilmeldingen er åbnet og foregår via Royal Runs hjemmeside: www.royalrun.dk 

 

I vil senere modtage information om, hvordan I som forening kan være med til at danne 

rammerne for Royal Run i Nykøbing Falster. 

 

Om Royal Run 

 Royal Run afholdes 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 

 Royal Run ’23 finder sted i Herning, Aabenraa, Nyborg, Nykøbing Falster og 

København/Frederiksberg.  

 Royal Run ’22 blev afholdt 2. pinsedag i Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved og 

København/Frederiksberg. Her deltog 91.763. 

 Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års 

fødselsdag. 

 Man kan løbe og gå distancerne One mile (1,6 km), 5 km og 10 km.  

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.royalrun.dk%2F&data=05%7C01%7Closv%40guldborgsund.dk%7Cc4f12b51a7274a1bc46408dac0c1f96f%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C638034236588342733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hf8KBEDQdMPowzFkAVVgUjOcpr8Y1aaxZH2S9ltl0qQ%3D&reserved=0


 Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet – som DIF og DGI står bag 

– og Dansk Atletik. TV 2 og Regionerne er mediepartner på Royal Run, og TrygFonden, 

Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere. 

 Tilmelding og information: www.royalrun.dk    

 

Om Bevæg dig for livet 

Idræt og motion bidrager positivt til vores sundhed og trivsel, og derfor skal Danmark være 

verdens mest aktive nation. Det er visionen i den største partnerskabsaftale i dansk idræts 

historie, som er indgået mellem Danmarks Idrætsforbund og DGI med støtte fra Nordea-

fonden og TrygFonden. Foreløbigt er der indgået aftaler med 25 såkaldte visionskommuner, 

og mange konkrete initiativer er sat i søen inden for en lang række idrætsgrene.  

 

Har I spørgsmål er I mere end velkomne til at kontakte: 

 

Søren Hyllegaard 

Eventkoordinator 

Shp@guldborgsund.dk 

Tlf.  2518 0306 

 

Eller 

 

Laurids Erhardsen 

Kommunikationsmedarbejder 

lehr@guldborgsund.dk 

Tlf. 2518 2619 

 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Landdistrikter, Kultur & Fritid 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
   
 Lene Rikke Bresson                                         Søren Hyllegaard                            Trine Bring Frederiksen                    

 Centerchef, Borger & Branding                         Eventkoordinator                             Frontstageleder                          
 Telefon 2518 1300                                          Telefon +45 2518 0306                    telefon +45 2518 0375                        

 lrb19@guldborgsund.dk                                         shp@guldborgsund.dk                      tbf@guldborgsund.dk                                                                                               
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