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Hörby Marknadslopp - 50e gången – 6e juni 2022 

Hörby Marknadslopp kommer att arrangeras för 50e gången onsdagskvällen 6 juli i samband 

med årets Hörby Marknad. Ett jubilerande och mycket populärt motionslopp som startar mitt i 

marknadsvimlet med många tusentals marknadsbesökare längs banans inledning och 

målgång.  

Det var den 30 juni 1971 som dåvarande Turistrådets Bruno Westerlind hade föreslagit 

arrangemang av ett motionslopp på förmarknadskvällen. Ett bra sätt att popularisera 

förmarknadskvällen skulle det här vara, så Frosta OK engagerades. Med bland annat dess 

ordförande, Sven-Åke Persson i täten blev det provlöpning i intilliggande Fulltoftaskogen och 

en varierande slinga på 12,6 km spikades. På premiärkvällen var det 198 som fullföljde. Först i 

mål, vid Folket Hus, var Hässleholms AI löparen Kurt Hansson i herrklassen med tiden 40, 20 

min.  Först i damklassen var Kerstin Granstedt, OK Pan. Tävlingen hade mycket stort publikt 

intresse. 

Så var då starten avverkad för ett nytt populärt motionslopp som gav ökat intresse åt 

förmarknadskvällen till en marknad som pågått sedan 1748. De första åren noterades runt 200 

startande, 1975 var det 284, 1976 347. År 1986 hade det ökat till 654 och då det1987 tillkom 

en kortare sträcka på 6,1 km (172) blev det totalt 769 startande .1992 lades ytterligare en 

sträcka till på 3,4 km vilket resulterade i 972 startande. Rekordåret blev 1993 med 1088 

startande, som står sig än idag. I nuläget är det mellan 600-700 startande.  

Fram till 1987 var startplatsen längs med Bollhusgatan mitt i marknaden. Men platsen blev för 

liten i takt med ökat deltagande och sedan 1988 släpps löparna iväg utanför Lågehallarna. 

Många spännande lopp har speakern givit den 1000-hövdade publiken under åren.  

Först till 40 starter i Marknadsloppet-blev Nils Emilsson tävlande för FK Åsen med en obruten 

svit på långa rundan, men sen blev det för jobbigt med ryggen så nu är det Göte Persson, 

Hörby-Korpen som med sina 46 lopp har flest starter och satsar på 50. Göte missade 1971 

och 1972 innan han kom igång.  

Sven-Åke Persson var med från starten som tävlingsledare, speaker m. m. fram till början av 

2000-talet. Han var den store pådrivaren som tillsammans med många andra inom Frosta OK 

arbetade intensivt för att popularisera och behålla statusen på Hörby Marknadslopp, som den 

6 juli arrangeras för 50e gången efter Coronauppehåll 2020 och 2021. 

Sammanställt av  

Gert Nilsson 
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De mesta vinnarna genom åren: 

Karl Magnus Berg, Heleneholms IF, med förflutet i Hörby AI, SM vinnare i 

maraton, vann 

• M: 1972, -74, -75 

• M40: 1989, -90, -91 och -93 

• M45: 1998 

• M50: 2001 och -02 

Kjell-Erik Ståhl från HAIS, OS -löpare med bl.a. SM vinster i Maraton  

• M: 1978, -80, -82, -86 och -95 (flest segrar, har banrekordet 38,46 sedan 

1978) 

• M55: 2002 

Åke Jönsson HAIS   M: 1979, -81 och -83 

Bengt Mattsson Härlövs IF  M: 1987, -88. -89 och -90 

Gert-Inge Nilsson, Härlövs IF  M: 1991, -92, -93 och -94 

Johan Modig, Pan  M: 2000, -02 och -03. 

Sara Romée Malmö AI   K: 1993, -94, -95 och -96 (flest segrar) 

Ann Bettner Malmö AI  K: 1997 och -98 

Pia Persson, Härlövs IF  K 1985, -86, -87 

Mia Larsson, IFK Lund och Hälle,  K: 2000, -01, -02 

Lotta Huselius Björnstorp  K: 2003, -04, -05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


