
Skagenløbet 2022 
 
Endelig er det igen tid til at vi kan komme ud og køre Skagenløb, efter 2 år med aflysninger. Jeg er sikker på 
at alle både deltagere og officials glæder sig rigtig meget til igen at komme ud og køre Skagenløb.  
 
Løbet starter i år ved Idrættens Hus i Brøndby, det er et fint sted at starte vores løb, og forholdsvis nemt at 
komme ud af Stor København. 
Løbet vil tage deltagerne gennem vores smukke land, ad mindre veje, noget der passe fint til de gamle 
motorcykler.  
 
Turen går tværs over Sjælland, med stop ved Sneslev forsamlingshus, frokost på Korsør vandrehjem, over 
Storebælt til kaffepause ved Speedwaybanen i bred og mål ved Comwell i Middelfart. Dagen efter køres der 
op gennem Jylland, hvor formiddagskaffen indtages ved Tørring Camping, frokosten på Pøt Mølle Kro og 
eftermiddagskaffen i Hvornum forsamlingshus, inden dagen slutter på Comwell i Rebild. Den sidste dag skal 
deltagerne over ved Aggersund, til pause ved Bondestuen og frokost på Fårup Skovhus, endelig slutter løbet 
bag Skagens gamle rådhus. Festmiddagen afholdes i Skagen Hallen.  
 
I år er der omkring 137 deltagende motorcykler, herimellem er der flere udenlandske deltagere. Det er altid 
dejligt at så mange vil deltage i det største af Danmarks Veteran Motorcykleklubs løb, tænk på at den nyeste 
motorcykel er født i 1934, altså minimum 88 år gamle og i år deltager flere næsten 100 år gamle 
motorcykler. Så lad os sige, løbet er et kørende museum. 
 
Løbsledelsen ønsker alle deltagerene rigtig god tur igennem Danmark. Tak til GF Veteran forsikring for 
endnu en gang at støtte løbet økonomisk. Tak til de mange officials, der beredvilligt stiller op, så deltagerne 
kan få en uforglemmelig tur igennem vores forårsklædte land.  
Tak til deltagerne for endnu engang at gøre Skagenløbet til en god oplevelse, og pas så på jer selv og 
hinanden derude. 
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