
Ved motionsløb arrangeret 
af HCA Marathon får du 
følgende med i startgebyret:

• Bagageopbevaring
• Diplom 
• Fotoservice
• Fælles opvarmning
• Lagersalg af T-shirts, trøjer og jakker
• Lodtrækningspræmier
• Mail med ”sidste informationer” 
• Måldepot med væske, frugt mm.
• Præmier til nr. 1, 2 og 3 M/K
• Startnummer med chip og eget navn
• Toiletter ved start/mål 
• Væskedepot på distancer på min. 10 km

HCA Marathon 
½ Marathon 

Gratis fortræning
”Løb de sidste 10” 

MiniMarathon

Stiftens Etape LØB
Femina Kvindeløb 

Odenseløbet
Moserunden

Lysløbet
Nytårsløbet

hcamarathon.dk facebook.com/ 
hcamarathon #hcamarathon

Løbskalender 2018 



HCA Marathon inviterer for 10. gang 
til Stiftens Etape LØB. 

Fasthold motivationen henover vinteren
og bliv klar til forårets mange motionsløb.

Der er tale om meget forskellige etaper, 
hvor både underlaget og kulissen varierer. 
Strand, skov, åbne vidder, bakker og duften 
af friskt havvand vil således krydre 
løbeoplevelsen undervejs.

I 2018 fejres 10 års jubilæet med boblevand 
og kransekage til etapen i Nyborg.

Stiftens Etape LØB
28. januar ASSENS 

25. februar BOGENSE
25. marts NYBORG

Start kl. 11.00
Distancer 8 - 13 km

fra kr. 125 
inkl. æble, vand og energidrik

Socialt samvær
indendørs

Børneløb
med medalje

Holddysten
Bryggeriet Vestfyen

Stiftens Etape LØB

https://www.facebook.com/Stiftens-Etape-L%C3%98B-916675631815169/
https://www.facebook.com/Stiftens-Etape-L%C3%98B-916675631815169/


Femina Kvindeløb udvider og indtager Odense!

Hop på cyklen og få en dejlig dag, når 
HCA Marathon i samarbejde med Femina 
inviterer til Femina Kvindeløb i Odense 
torsdag 24. maj 2018. 

Tilmelder du dig Femina Kvindeløb får du:
* Flot løbetrøje fra New Balance, værdi 349 kr.
* Goodiebag (værdi 500 kr.)
* Registrering af din personlige tid
* Mulighed for at tilkøbe sandwich
* En dejlig dag med en masse af andre kvinder 

Tag familien med - ruten har super gode 
heppeforhold. Vi glæder os til at se dig. 

Tilmelding: femina.dk/kvindeløb

24. maj
Torsdag kl. 17.30 

5 - 10 km 
5 km walk 

Odense

Fra kr. 165
Prisstigninger efter 1. februar

FEMINA KVINDELØB

Løbetrøje 
fra New Balance

Goodiebag
Smagsprøver og gaver

Socialt samvær 
med andre kvinder

Femina Kvindeløb

https://www.facebook.com/feminakvindeloeb/
https://www.facebook.com/feminakvindeloeb/


HCA Marathon inviterer til Odenses nye byløb 
Odenseløbet.

Løb på en naturskøn, flot og inspirerende rute 
gennem centrum, Ansgar Anlæg og langs Odense 
Å . Vælger du en af de længere ruter løber du også 
gennem Odense Zoo rundt om Skovsøen og 
gennem Hunderupskoven, inden turen igen går 
tilbage til Kongens Have.
 
En meget flot og inspirerende rute - måske en af 
Danmarks smukkeste? Løb med og døm selv søndag 
3. juni. 
 
Tag tæppet med og smid dig i græsset efter løbet. 
Odenseløbet lægger op til forårets største picnic i 
Kongens Have, da alle ved tilmelding inden 22. maj 
vil få udleveret en lækker frokostpakke samt en 
vand/øl.

Odenseløbet
3. juni  

Søndag kl. 11

5 - 10 - 15 km 
5 km walk

Børneløb 2 km

Kongens Have
Odense C

Fra kr. 195

Picnic
i Kongens Have

Smukkeste 
motionsrute i Odense

Odenses 
nye byløb

Odenseløbet

https://www.facebook.com/Odensel%C3%B8bet-2006336629580193/
https://www.facebook.com/Odensel%C3%B8bet-2006336629580193/


Kom i form til at løbe HCA Marathon eller ½ 
Marathon. Alle er velkommen til at deltage. 

Vi løber kl. 9:00 fra Ansgar Anlæg, Odense 
C hver søndag i augst og september. Der er 
væskedepot med vand og energidrik på ruten 
samt i Ansgar Anlæg.

Første træning er søndag 5. august 2018. 

Energidrikken er et specielprodukt, der er 
blandet på Bryggeriet Vestfyen. Den bliver 
serveret til HCA Marathon og ½ Marathon.  

Fartholdere: 
Marathon 4:30 - 6:00 min pr. km
½ Marathon 5:00 - 6:30 min pr. km

August - september 
søndage, kl. 9

12 - 29 km 

Ansgar Anlæg
Odense V

Gratis 
Ingen forhåndstilmelding

Fortræning

Gratis
Alle er velkommen

Energidrik
HCA Marathon

Fartholdere 
21 og 42 km



Moserunden er for dig og din familie, ven-
ner, veninder og andre, der gerne vil have en 
oplevelse sammen og samtidig opleve kon-
kurrencemomentet ved motionsløb. 

Eller udford dine kolleger en tirsdag aften i 
september - måske er du den hurtigste og 
løber afsted med et gavekort til Løbexperten. 

Moserunden afvikles på naturskønne ruter 
og i grønt område, hvor alle kan hygge sig 
efter løbet.

Smid dig i græsset og nyd lækkerier fra ele-
vernes salgsboder. Eller slut løbeturen af med 
egen medbragt picnickurv i det grønne og 
hyggelige område.

4. september 2018 
Tirsdag kl. 19

5 - 10 km 
Børneløb 2,5 km

Mulernes Legatskole
Odense NØ

Fra kr. 150

Moserunden

Naturskønt
Unikke ruter

Børneløb
2,5 km

Tirsdagsløb 
en hyggelig aften



VELKOMMEN TIL 
DANMARKS EVENTYRLIGE MARATHON

HCA Marathon ser frem til for 19. gang 
at byde alle deltagere og tilskuere 
velkommen til Odense.

Der vil blive lagt stor vægt på, at alle deltage-
re såvel debutanter som garvede løbere kan 
få et godt løb og rejse hjem fra Odense med 
en rigtig god oplevelse. Ruten vil være 
trafikfri i 6 timer og går gennem Odenses 
gader som et rigtig Citymaraton. 

* Lækker t-shirt fra Les Deux
* Unik eventyrlig Marathon medalje
* 42,195 KM i Odense på trafikfri rute

30. september
Søndag kl. 10

42,195 km 

START // MÅL
Odense Idrætspark 

Fra kr. 550 
Studierabat 35%

Laveste pris inden 31. marts

HCA Marathon

Internationalt
elitefelt

DM
Marathon

Nordens
5. største marathon

HCA Marathon

https://www.facebook.com/events/210720949470834/
https://www.facebook.com/events/210720949470834/


• 21,097 km gennem Odense
• En lækker funktionel T-shirt fra Les Deux
• Unik eventyrlig ½ Marathon medalje
• Navn på startnummer ved tidlig tilmelding
• Afspærret trafikfri rute kl. 10 - 16
• Fartholdere
• Musik og underholdning på ruten
• Forplejning og toilet for hver 2,5 km
• Squeezy gel ved depot ca. 9,5 km
• Svamp og bagagepose
• Gratis pastaparty lørdag med livemusik
• Massage
• Livestreaming og livetracking
• Shuttlebus fra Odense Banegård 
• Sportsmesse
• Fortræning i Odense C

30. september  
Søndag kl. 10

21,097 km 

START // MÅL
Odense Idrætspark 

Fra kr. 395
Studierabat 35%

½ Marathon

Max 3.000
deltagere

Fartholdere
Odense Idrætshal

Medalje
på alle distancer

HCA ½ Marathon 2018

https://www.facebook.com/events/431079910644790/
https://www.facebook.com/events/431079910644790/


Ønsker du at blive en del af Danmarks 
eventyrlige Marathon i efteråret, men 
på en kortere distance? 

”Løb de sidste 10” giver dig mulighed for 
at prøve at løbe på en del af den samme 
rute som maratonløberne - på gaderne 
gennem Odenses centrum og til mål på 
Odense Atletikstadion.

Starten er fra byens rådhusplads - Flakhaven, 
med starttidspunkt synkront med starten på 
HCA Marathon og ½ Marathon kl. 10.00.

30. september 
Søndag kl. 10

10 km 

Start Flakhaven - Odense C. 
Mål Odense Idrætspark 

Fra kr. 200

”Løb de sidste 10”

Max 1.000
deltagere

Skadet?
kan overføres til 2019

Eventyrlig
medalje

 ”Løb de sidste 10”

https://www.facebook.com/events/1984206051904075/
https://www.facebook.com/events/1984206051904075/


Tag børnene med, når dagen står i løbets 
tegn og bliv en del af en festlig og farverig 
dag, når HCA Marathon afvikles. 

Ved HCA Marathon kan de yngste også skrive 
deres helt eget eventyr. MiniMarathon har 
mål samme sted som det “rigtige” Marathon.

Ruten er garanteret fri for biler, så tag 
trygt børnenes legekammerater med. 
Børn mellem 5 og 9 år må også tage 
mor eller far med på løbeturen. 

Arrangementet er opkaldt efter 
eventyrdigteren Hans Christian Andersen, 
som blev født i Odense.

30. september
Søndag kl. 14

4,2 km 

START // MÅL
Odense Idrætspark 

Fra kr. 80
under 18 år

MiniMarathon

Guldmedalje
H.C. Andersen motiv

Præmier
nr. 1, 2 og 3

Klassedysten
for 4. og 5. klasser



Onsdag 5. december bliver en dag 
i lysets skær. 

Lysløbet afvikles i Odense hyggelige stræder 
og gader med 5 km løb og 3 km walk.

Ruten vil gå gennem byens gader, med 
den smukke julebelysning, gennem de 
flotte lysindslag, ligesom der vil være 
forskellige overraskelser på ruten, 
for de mange deltagere,

5. december
Onsdag kl. 18.30

5 km løb 
3 km walk

Klingenberg - Odense C

LYSLØBET

Løb 
i Odense C

Smukt
start - målområde 

Julebelysning
Odense C

Lysløbet Odense

https://www.facebook.com/LysloebetOdense/
https://www.facebook.com/LysloebetOdense/


20 ÅRS JUBILÆUM

NYTÅRSLØBET i Odense er årets sidste 
chance for revanche mod dine 
løbekammerater, kolleger, venner mm. 

På årets sidste dag kan der løbes enten 5 
eller 10 km, inden vi slutter af med at ønske 
hinanden ”GODT NYTÅR” i hyggeligt selskab 
med champagne og kransekage.

Tag hele familien med. 

Ved tidlig tilmelding får du en lækker 
funktionel langærmet løbetrøje fra 
Løbe-Butikken. (værdi kr. 300)

31. december 
Lørdag kl. 11

5 - 10 km 
Børneløb 2,5 km

Hunderupskolen 
Odense C

Fra kr. 200 
Børneløb fra kr 140

Nytårsløbet

Løbetrøje
langærmet

Årets
hyggeligste dag

Champagne
Kransekage

Nytårsløbet Odense

http://multiatleten.dk/
https://www.facebook.com/Nyt%C3%A5rsl%C3%B8bet-Odense-1959133904346090/
https://www.facebook.com/Nyt%C3%A5rsl%C3%B8bet-Odense-1959133904346090/


31. december
Mandag

Nytårsløbet         5 og 10 km 
Børneløb 

4. september
Tirsdag

Moserunden

30. september
Søndag

HCA Marathon 42,195 km

Søndag

DM Marathon 42,195 km

Søndag

½ Marathon 21,097 km

Søndag

MiniMarathon

Søndag

”Løb de sidste 10”    10 km

24. maj 
Torsdag

Femina Kvindeløb 5 og 10 km 
5 km walk

3. juni 
Søndag

Odenseløbet
5 - 10 - 15 km 

5 km walk
Børneløb ca. 2 km

5. december 
Tirsdag

Lysløbet 5 km løb
3 km walk

4,2195 km

5 og 10 km 
Børneløb

Søndag

28. januar
Søndag

28. januar
25. februar 

25. marts

HCA Marathon  •  Stadionvej 47, Odense    •    info@hcamarathon.dk    •    3059 2444

Løbskalender 2018

30. september

30. september

30. september

30. september

Stiftens Etape LØB

http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Nyt%C3%A5rsl%C3%B8bet.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Moserunden.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Marathon.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Marathon/DM-Marathon.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/%C2%BD-Marathon.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Marathon/MiniMarathon.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Marathon/L%C3%B8b-de-sidste-10.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Marathon/L%C3%B8b-de-sidste-10-km.aspx
https://www.sportstiming.dk/event/5147
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Odensel%C3%B8bet.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Lysl%C3%B8bet.aspx
http://www.hcamarathon.dk/da-DK/Stiftens-Etape-L%C3%98B.aspx

	½ Marathon 

