


3 ting som hører sammen

Coast 2 Coast, en unik løbefest på
tværs af Vendsyssel, på årets korteste
nat. Et oplevelses løb hvor solen
bestemmer tiden. 
Ingen tidtagningen eller rangliste, men 
en stor oplevelse, med masser af social 
hygge sammen med 2700 motionister.hygge sammen med 2700 motionister.

For 4. år i træk er vi stolte af, at kunne byde velkommen
til dette store motionsarrangement. Vi håber I er klar og
vil nyde turen og de mange depoter undervejs.

BDO COAST 2 COAST 2015



SPONSORER







Løkken Family Tour

www.nordicmtbrace.dk

... et nyt MTB løb i Nordjylland,
arrangeres og afholdes af drengene bag Coast 2 Coast. 
Vi vil vise MTB folket en flot natur omkring Frederikshavn. 

Her vil være distancer der henvender sig til alle, 
30, 60 eller 100 km, de vil alle byde på grus og skovstier,
asfalt stykker, hvor man til tider vil tro man ender i himlen :-)

Bakker og singletrack, hvor selv den mest garvet MTB́er kan bliv udfordret.

Fælles for ruterne er, at de er godt mærket op med skilte og mine strimel. 
Ved krydsning af større veje vil der være rutepersonel til at vise deltagerne sikkert 
over vejen.

Ruterne ligger i grove træk færdige, dog er vi hele tiden på jagt efter nye spor, det gør
også vi ikke kender højdemeterne endnu, men I kan rolig glæde Jer, det bliver en fed
og udfordrende rute.og udfordrende rute.
Ligeledes er der en del lodsejere som skal snakkes med, det gør også at den endelig 
rute først bliver offentliggjort i ugen op til løbet d. 26. september med start fra 
Bannerslundhallen i Elling - Frederikshavn.





3 ting som hører sammen
Coast 2 Coast, Jerrys & Brandbilen



SPONSORER



Efter Marie gennemførte Coast 2 Coast i 2014 lovede vi hende start nr 90
hvis hun var klar igen til 2015 udgaven. “Jo tak” svarede Marie “Det vil jeg
da rigtig gerne, men mon så ikke jeg kan få sådan en flot t-shirt også”
Midt i april opsøgte vi Marie med start nr 90
Så når I på ruten d. 19. juni ser en frisk dame uden 
Bike & Run makker, ja så er det Marie og selvfølgelig
har vi sørget for hun får en flot blå Finisher T-shirthar vi sørget for hun får en flot blå Finisher T-shirt
hun kan cykle rundt i til sommer, når hun suser rundt
i Poulstrups opland.
Grunden til Marie fik sit nr tidligt var, at vi skulle
fange hende
inden hun skul-
le 5 uger på 
ferie i USAferie i USA
Marie - du er
en sej dame

I 2013 blev vi kontaktet af Hans Jørgen om ikke de kunne få lov at få Marie
med på Bike & Run, han viste godt vi havde et princip om, at man ikke
kunne deltage alene på cykel, men da vi hørte Marie på daværende tidspunkt
var 88 år, ja så sagde vi straks ja.
På løbs dagen efter jeg var kommet i mål, spurgte jeg Hans Jørgen efter
hvordan det gik med Marie og han svarede, med godt nordjysk lune og dialekt
“Jo, a tror det gik møj godt, vi mistede hende godt nok i Sindal, men da vi“Jo, a tror det gik møj godt, vi mistede hende godt nok i Sindal, men da vi
kom i mål på Palmestranden, sad hun her og drak øl, så mon ikke det gik fint”



www.sout.dk

www.eiersted.strandby.dk

Naturen er vært, du er inviteret som gæst



Første lille variation kommer allerede her før start: For med tanke på hjulene og ikke mindst kuglelejerne på vores rulleski, så vælger 
vi ikke at gå helt ned i sandet. I stedet holder vi os til asfalten, der de næste mange timer vil være vores foretrukne underlag. 

Umiddelbart efter starten, føles det lidt mærkeligt at køre direkte væk fra alle de andre deltagere. Men hurtigt finder gruppen sammen i 
et godt, fælles tempo med plads til hyggesnak, selvom farten ligger lidt over det, der på forhånd var regnet tider ud efter. 
Kort efter kommer vi til det første depot, som er Julemandens depot. Og det er her, at vi for første gang for alvor får oplevelsen af, hvilken 
motionsfest Coast2Coast også er. For her møder vi og følges for første gang et stykke med alle de løbende deltagere.motionsfest Coast2Coast også er. For her møder vi og følges for første gang et stykke med alle de løbende deltagere.

Med en lokal vejviser i gruppen vælger vi udvalgte steder at afvige lidt fra den 
oprindelige planlagte rute til fordel for mere rulle-venlige veje. Hurtigt tager den ene 
kilometer den anden med depoterne spredt som små højdepunkter undervejs. 
Hver gang giver vi os god tid i depoterne til at få hele oplevelsen med. 

Lige pludselig begynder der igen at være mennesker omkring – både løbende og
på mountainbikes. Vi er så småt begyndt at nærme os Frederikshavn og solen er
samtidig så småt i gang med at stå op over vandet. Vi kører forsigtigt de sidste samtidig så småt i gang med at stå op over vandet. Vi kører forsigtigt de sidste 
par hundrede meter ned mod det store morgenmadstelt på Palmestranden. 
Hvor vi også tager rulleskiene af. For ligesom med de første meter af løbet, 
så kommer de sidste 100 meter til at foregå i sand. For helt ud til mål skal vi og 
få medaljen hængt om halsen. 

Solen er netop ved at forsvinde ude i horisonten, og om et
lille øjeblik går det startskud, som de knap 1.600 andre 
deltagere, der havde taget opstilling ved startstregen af 
2014-versionen af Coast2Coast, alle venter på.
Lidt ude i siden i klitterne står der 6 personer. Ved første 
øjekast adskiller de sig ikke markant fra de øvrige deltagere 
i deres stramtsiddende sportstøj. Men kigger man nærmere i deres stramtsiddende sportstøj. Men kigger man nærmere 
efter, så vil skistøvlerne på deres fødder og ikke mindst 
stavene i deres hænder nok mere lede tankerne hen på 
aktiv vinterferie end på dansk midsommer. 

Den seks mand store gruppe tæller tre tidligere 
konkurrenceløbere, to veteraner og et lovende ski-talent, 
der alle har takket ja til invitationen om at teste forholdene 
ud. Planen er at samle idéer og forslag til arrangørerne, så ud. Planen er at samle idéer og forslag til arrangørerne, så 
der til 2015-løbet kan blive en selvstændig klasse for 
rulleski og eventuelt også rulleskøjter. 

Coast 2 Coast på rulleski





Coast 2 Coast, en unik løbefest på
tværs af Vendsyssel, på årets korteste
nat. Et oplevelses løb hvor solen
bestemmer tiden. 
Ingen tidtagningen eller rangliste, men 
en stor oplevelse, med masser af social 
hygge sammen med 2700 motionister.hygge sammen med 2700 motionister.

For 4. år i træk er vi stolte af, at kunne byde velkommen
til dette store motionsarrangement. Vi håber I er klar og
vil nyde turen og de mange depoter undervejs.

STRANDBY SOMMERKARRUSEL LØB



Coast 2 Coast, en unik løbefest på
tværs af Vendsyssel, på årets korteste
nat. Et oplevelses løb hvor solen
bestemmer tiden. 
Ingen tidtagningen eller rangliste, men 
en stor oplevelse, med masser af social 
hygge sammen med 2700 motionister.hygge sammen med 2700 motionister.

For 4. år i træk er vi stolte af, at kunne byde velkommen
til dette store motionsarrangement. Vi håber I er klar og
vil nyde turen og de mange depoter undervejs.
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www.coast2coast.nu
www.facebook.com/pages/Coast-2-Coast/119298658243124

Arrangeret af:
Kent, Christian & Rico


	01-Forsiden
	02-C2C_Ruths Hotel
	03-Sponsorer
	04-Program og info
	05-Program og info
	06-Nordic og Løkken
	07-Nordic MTB Race
	08-Jerrys
	09-C2C_2012-2014
	12_Marie
	13_Nordjyskeløb
	14_Rulleski omtale
	15_Nordic Sport
	16-Sun Charter
	17-Stena_Strandby
	18_Bagsiden

