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Graceloppet erbjuder skärgårdslöpning på tolfte däck 
 
Snart är det dags för Graceloppet, det första löpjippot på ett kryssningsfartyg i 
Finland. Evenemanget ordnas den 18 maj ombord Viking Lines fartyg Viking Grace, 
som trafikerar rutten Åbo–Stockholm. Graceloppet ger motionärer en unik chans till 
en löptur på däck samtidigt som fartyget seglar genom Åbolands skärgård. 
 
- Graceloppet går inte ut på att tävla och uppnå topptider. Vi vill i stället bjuda deltagarna 
på en unik och oförglömlig upplevelse, säger projektchef Kari Ahonen från Event 
Consulting Turku. 
 
Företaget, som också står för bland annat Paavo Nurmi Marathon och Runsalaloppet, 
ansvarar för de praktiska arrangemangen kring Graceloppet. Högst hundra motionärer 
ryms med. 
 
- Loppet startar på söndag kväll då fartyget lämnar Åbo hamn med kursen mot Stockholm. 
Under det en timme långa loppet på tolfte däck springer deltagarna från fören till 
akterdäcket runt en markerad bana. Motionärerna skickas iväg i två grupper. Loppet 
kulminerar med ett after run-jippo i Graces Club Vogue, säger Ahonen. 
 
Varje deltagare belönas med ett diplom, foto och en löpartröja. Att springa på däcket är 
förutom en oförglömlig erfarenhet också fullständigt säkert. Det är alltså inte en tävling, 
utan en upplevelse. Arrangörernas säkerhetsregler och övriga föreskrifter är till för att 
följas. 
 
- Det var lätt att engagera Viking Graces personal till att delta i arrangemangen. Målet är 
att Graceloppet ska bli årligen återkommande och startskottet för sommarens löpsäsong, 
betonar Kari Ahonen. 
 
Graceloppet är en del av löpserien Juoksuaika (löptid), omfattande Masku Maraton 
tidigare i april, Paavo Nurmi Marathon i juni samt Runsalaloppet och halvmaratonloppet i 
Tammerfors i september. 
 
Graceloppet är också en del av Beauty & Wellness-veckorna 3.5–1.6.2014 ombord Viking 
Grace. Fartyget är under temaveckorna lastat med välbefinnande för både kropp och själ. 
Bland annat lanseras en ny raw food-meny medan Club Vogue ger passagerarna 
möjlighet att prova på till exempel zumba och Senshin Do, en slags meditativ träning. 
 
I samband med Graceloppet-kryssningen uppträder också wellness-experten Raakel 
Lignell och hennes danspartner från tv-programmet Dansa med Stjärnorna, Jani Rasimus. 
 



Viking Grace är Viking Lines nyaste kryssningsfartyg. Fartyget, som byggdes i Åbo år 
2012, har trafikerat rutten Åbo–Stockholm sedan januari 2013.   
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