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PRESS & MEDIAKIT

#team282peaks #dutchmunromission2023 #munromissie2023

START
20-3-2023

DAGEN
120

MUNRO'S
282

HOOGTE
200.000M

AFSTAND WHISKY
4.500K 8 L ITER

Vanaf 20 maart 2023 zo snel mogelijk 
rennend 282 Munro’s aan elkaar knopen en 
daarmee de snelste Munro bagger van 
Nederland worden. 
Een tocht van 4.500 kilometer, 200.000 
hoogtemeters en een miljard midges. 
Een munro is een Schotse berg met een 
hoogte van minstens 3.000 (914,4m). 
15 Nederlanders zijn compleatist.

Dutch adventurer running all 282 Munros in 
Scotland non stop starting 20 st of March 
2023 to become the fastest Dutch 
compleatist.

http://www.expeditionlife.nl/


Iedere dag/ top verschijnen een blog, foto’s en video’s. Na afloop verschijnen een 
documentaire en een boek. De missie wordt vastgelegd middels een Go Pro camera, een 
lichte drone en een gsm. 

 

#teammunro #dutchmunromission2023 #munromissie2023

Zwerfafval rapen op de trails: www.greenrunnermovement.nl

Bewegend door het leven, liefst duurzaam

Waar je ook gaat, draag de muts van Elly

We take on a task bigger than ourselves

Alleen ga je snel, samen kom je verder

We belong to the mountain people

Work hard, play hard, laugh harder

Een olifant eet je hapje voor hapje

It wasn’t supposed to be easy

We only leave footprints

Whisky is sportdrank

Beweeg meer

guiding principles

activiteiten

team Munro

De Munro Missie is te volgen via livetracking en diverse kanalen zoals o.a.:
 

@mountainreporters | Online publishing platform
@gearlimits | Online platform voor gear

@tevoetonline | Nederlandse krant voor hikers
@omroepgelderland | Radio en televisie

@oppad_nl | Tijdschrift voor actieve vakanties
@mystical.miles | Hardloopmagazine

 
 

De Munro Missie vindt plaats in de Schotse
winter en zal het maximale vragen van
lichaam, geest en uitrusting. 
Team Munro bestaat uit partijen die de
besten zijn in hun vakgebied. Zo wordt
samengewerkt met o.a.:
Gearpoint, Gearlimits, Garmin, Surviking,
Bergans, Black Diamond, Edelrid, RAB,
MoG, Xfood, AP Support.

pers & communicatie

moedeloosheid:
nog 247 te gaan

steunen

Adopteer een berg en kom me je naam en persoonlijke 
boodschap op de website. Je ontvangt een videoboodschap 
vanaf de top.
Geef een berg en persoonlijke videoboodschap aan iemand 
cadeau voor de verjaardag
Word bedrijfssponsor en ervaar lezingen voor, tijdens of na 
de expeditie.
Andere vormen van partnership op basis van WIN WIN.

Een grote expeditie als deze is alleen mogelijk door (financiële) 
ondersteuning van betrouwbare, buitengewone partners. 
Er zijn verschillende opties:
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http://www.greenrunnermovement.nl/
https://www.instagram.com/mountainreporters/
https://www.instagram.com/tevoetonline/
https://www.instagram.com/RTVGelderland/
https://www.instagram.com/oppad_nl/
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