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Dette er Danske Bank Oslo Maraton

• Første gang arrangert i 1981

• Fra løpsfest til folkefest

• Over 25 000 deltakere (2014)

• Kulturelle innslag rundt hele løypa

• Maraton, halv-maraton, «10 for Grete» og 3 km, 
Barnas maraton

• En trend i trenden



Hovedmål 2014

Løperen skal være i fokus før, under og etter løpet

Utvikle «folkefest-begrepet»

Vi skal ha en rask løype og med god og interessant 
underholdning

Opp på europeisk toppnivå og vi skal forbli det beste
løpsarrangement i Norge

Minst 90 % fornøyde kunder/løpere



Fokus på løperen



MIN INNSATS – VÅR HELSE

LIVSKVALITET

MESTRING

GLEDEPROFESJONALITET

FELLESSKAP



Hva betyr dette for oss?





Fellesskap 

• Vi har en grunnleggende tro på at alle skal med, løpet skal 
passe for alle og tilrettelegges mange ulike typer deltagere

• Vi ønsker å skape og dele en unik opplevelse sammen med 
samarbeidspartnere, sponsorer, løpere og publikum

• Vi bygger vårt eget team på samarbeid og gjensidighet, og tro 
på at vi faktisk klarer med sammen enn hver for oss! 





Glede 

• Det skal være gøy å delta i løpet

• Det skal være om mulig enda gøyere å være med å få det til

• Vi skal gi hverandre positivitet, inspirasjon og trygghet på at vi 
gjør noe viktig

• Vi skal se godt etter de små tingene å glede seg over, og selv 
om vi strever når dagen kommer vil vi holde på gleden over at 
vi er en del av noe stort og betydningsfullt





Mestring 

• Det er slitsomt å yte, men fantastisk å mestre

• Vi vet at vi kan nå målene vi setter oss, og vår jobb er å hjelpe 
løperne å nå sine mål

• Vi utfordrer hverandre, og vi vet at det alltid er litt mer å ta av

• Mestring må til for vekst…Vi tenker langt frem og vil bygge et 
arrangement som er i verdensklasse





Livskvalitet

• Vi arrangerer Oslo Maraton, men vi gjør noe mye, mye mer

• Vi står for en innsats og glede som påvirker helse og skaper 
det sunne, gode livet som gjør at samfunnet går i riktig retning

• Vi målbærer helse, og idrett, og sunne holdninger og folkefest

• Sammen vet vi at vi kan få det til, og at vi er med på å gjøre en 
liten forskjell for veldig, veldig mange

• En dag blir den forskjellen viktig og kanskje avgjørende, og vi 
har vært med å skape noe langt større enn oss selv!





Samspillspartnere

• Aktiv mot kreft

• Team RP

• Flyktninghjelpen

• Right To Play

• Hjerte for idretten

• Sykehusklovnene

• TV aksjonen





Det er en økende mosjon- og løpstrend i Norge, noe som både har - og vil gi - Oslo 
Maraton et solid grunnlag for videre deltagervekst 

Økt oppfattet betydning og 
oppslutning rundt «mega events» 

Behovet for selvrealisering står 

sterkere enn noen gang

De mest aktive søker kontinuerlig 

etter nye utfordringer

75% av nordmenn trener minst 

en gang i uken 

Personer i Rogaland og Oslo-området 

trener mest

Folk med høy utdanning og inntekt 
trener mest

Løping har økt i popularitet de senere år

47% av befolkningen løper regelmessig

Over 100 gateløp over 10km i 
Norge hvert år – Oslo Maraton 
største Mange er rammet av 

"tidsklemme"

Flere søker etter det 

enkle fremfor 

utstyrsjaget

"Hvor er Oslo Maraton i dag?"

Kilder: SSB, Kondis, Oslo Kommune, 
Kulturdepartementet, Gambit m.f
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Noen fakta

• 49,00 kvinner, 51 % menn

• Alder: 

Flere yngre kvinner enn menn (24 år-34 år utgjør 40% av 
kvinnene) – trend

• Total løpsdistanse: 500 019 155 meter

• Skal forbrennes: 32 385 000 kalorier

• Veske-servering: 36 089 liter

• NM for funksjonshemmede – andre gang i historien

• 30 musikk & kulturpunkter

• 74 nasjoner deltar



I forhold til andre mosjonsløp har Oslo Maraton en høy 
andel kvinner og lav snittalder

Økning

Distanse

Kjønn

Alder

Geografi

• Ca 10 % samlet økt deltakelse
• Ca 8 % på maraton
• Ca 13 % på halvmaraton
• Ca 13 % på 10 for Grete

• 48% deltar på halvmaraton, den største gruppen er menn i alderen 30-49 år
• 29% deltar på 10 for Grete, den største gruppen er kvinner i alderen 30-39 år
• 15% deltar på maraton, og det er 81% menn som løper denne distansen

• Kvinneandel på 49% totalt, 65% på 10km, 44% på 21km og 19% på maraton

• 27% av deltagerne er 40-49 år, hovedandelen av disse er menn som løper halvmaraton
• 24% av deltagerne er 30-39 år, hovedandelen av disse er kvinner som løper halvmaraton eller 10 for Grete
• 26% av deltagerne er 20-29 år, hovedandelen av disser er kvinner som løper halvmaraton

• Ca 40% av deltagerne bor i Oslo, og totalt 60% innen Stor-Oslo
• Ca 30% bor i resterende deler av Norge og 7% er bosatt internasjonalt

"Hvor er Oslo Maraton i dag?"

• 66% ingen klubb eller privat
• 6% som en del av kameratgjeng
• 21% som en del av bedriften
• 5% som en del av friidrettsklubben og 1% som en del av en annen idrettsklubb

Tilhørighet



Påmelding

Status: over 25 000 påmeldte

• Maraton 3.300

• Halvmaraton 12.700

• 10 for Grete 8.000

• 3 km 606

• Barnas Maraton        394

• Rullestol 27



1 700
2 400

2 900

4 300

5 700

11 000

15 200

16 100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utvikling i antall deltakere

2012

17 800

23 500

2013

X 15

2014

26 000



Tallene er angitt i prosent av totalt antall deltagere

Stadig høyere kvinneandel

49

2014



NRK 1 sender direkte fra Folkefesten

• NRK 1 dekker folkefesten og mangfoldet 
med over 4 timers TV-sending.

• Planlagt sending er lørdag 20. september fra 
ca 11.30-16.30.



Liv i Løypa





Vi vil skape en folkefest for publikum og løpere i Oslos gater og en merverdi 
for våre sponsorer. 
Med prosjektet «liv i løypa» ønsker vi å skape høstens 17. mai. 





50 000 i EXPO

#JEGERMED

#jegermed


