
 

Bred politisk opbakning 
 

Et enigt byråd og økonomiudvalg står bag beslutningen om at afholde Royal Run ’23 i 

Nyborg. Det glæder flere partier, der understreger, at motionsløbet præsenterer en unik 

mulighed for Nyborg Kommune.  
 

De Konservative i Nyborg Kommune udtaler 

- Der er stor opbakning til dette arrangement, som appellerer bredt og er med til at rette fokus på 

sundhed og motion. Nyborg Kommune og alle de frivillige foreninger har vist, vi kan magte 

arrangementer som Tour de France - så Royal Run er en perfekt forlængelse, siger Michael Gertsen 

(C). 

 

Socialdemokratiet i Nyborg Kommune udtaler 

- Vi er glade for, at kongehuset har kigget til Nyborg Kommune i forbindelse med Royal Run. Vi kan 

være enormt stolte af, at man oplever Nyborg Kommune som et stærkt og godt samarbejde i 

værtskaber til begivenheder som Royal Run. Vi glæder os til at tage i mod en masse løbeglade 

borgere og ikke mindst til at modtage kronprinsparret, siger Sonja Marie Jensen (A). 

 

Socialistisk Folkeparti i Nyborg Kommune udtaler 

- Royal Run er blevet en folkelig begivenhed, som formår at få rigtig mange af os, der ikke løber til 

hverdag, til at hoppe i løbeskoene. Vi ser derfor frem til en festlig dag i Nyborg, som både erfarne 

løbere, motionister og førstegangsløbere i alle aldre forhåbentlig vil deltage i, siger Suzette Frovin 

(F). 

Løsgænger Rameesh T. Sambanther udtaler 

- Jeg er enormt stolt over at Nyborg bliver en del af Royal Run. Det er en god mulighed for at skabe 

opmærksomhed omkring sundhed og bevægelse. Samtidigt giver det os en mulighed for at skabe en 

folkefest sammen, siger han. 

 

Venstre i Nyborg Kommune udtaler 

- I Nyborg Kommune er vi stolte over, at kronprinsparret og idrætsforbundene har set Nyborgs 

potentiale. Det er en ære at kunne lægge asfalt og brosten til Royal Run, og vi glæder os til at blive 

en del af den nationale løbefest 2. pinsedag. Det er næste kapitel i historien om en by, hvor vi gør 

tingene sammen og skaber unikke oplevelser i fællesskab, siger borgmester i Nyborg Kommune 

Kenneth Muhs (V). 
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