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MEDLEMSBLAD NOV/DEC/JAN 2014

ÅBNE FOREDRAG  
Tre mandage i nov: 
4/11 kl 19.30 i 
Kulturhuset, Helsinge. 
RIKKE RØNHOLT: ”Hvordan beva-
rer man løbeglæden, hjerne- og 
træningstyper/skadesforebyggelse 
m.m.”

11/11 kl 19.30 i 
Helsingehallen
JONAS TYBIRK: ”ITV- og puls 
træning, optimering, planlægning, 
restitution m.m”

18/11 kl 19.30 i 
Kulturhuset, Helsinge
EIVIND MØLLER: ”På tur i kroppens 
fysiologi/årsagssøgende behandling 
frem for symptom behandling m.m.”

JULEFROKOST
Fredag 8/11 kl 18 i 
klubhus ? 
Vi er gode til at løbe, til at snakke, til 
at hygge, men er vi også gode til at 
jule-lege-æde- og drikke sammen? 
Det får vi at se og opleve ved at du 
møder op i julestemning!  Se andet 
steds i bladet eller info på klubbens 
hjemmeside!

MORGENMADS 
LØB: 
27/10 + 15/12 
Se flere datoer og detaljer inde i 
bladet. 

NATLØB 
12/11 & 10/12 kl 18 
Læs mere inde i bladet.

JULESTJERNE LØB 
Søndag 1/12 kl sen 10.00 
på Byskolen i Hill.  
Carlsbergvej v/Hill. Station Pris: Ca 
100 kr. Tilmeld dig selv sen. 21/11. 
Klubben betaler ikke for dette løb, 
men anbefaler det…! (Se program 
andet steds)

Flot fremmøde blandt klubbens yngre medlemmer til Gribskovløbet, og de løb i fin stil, men 
vi kunne sagtens være mange flere. Hvor var Bredtoft-, Forsberg- og Nebel løbe-”dynasti-
erne” henne? Dem savnede vi! Dog er nyt håb på vej: Rune’s lille pige…
Nederst: Annie Gyde vandt igen sølv til DM (her til BT Halvmarathon i 2009).

FORMANDEN HAR ORDET 
NORDTRIM TIL DM 

I FORENINGSUDVIKLING 
GODE RÅD I KULDE 
INTERVAL TRÆNING 

HELE ÅRET? 
HVERDAGSTRÆNING 

ER IKKE KONKURRENCE! 
KOMMENDE 

ARRANGEMENTER 
SIDEN SIDST: 

KLUBMESTERSKAB 
MED AFTALT SPIL? 

FARVEINDLÆG I MIDTEN  
ESRUM SØ RUNDT 

HILLERØD TRI-ATHLON 
SØNDAGSTRÆNING 
I GRIBSKOV 

GREBET AF STEMNINGEN 
(rapport fra Berlin) 
DEHYDRERING 

EREMITAGELØB X 2  
BEREGNING AF 
MARATON TIDER 

GRIBSKOVLØB 
ARTIKLER: 

FØDT TIL LØB (del 3) 
LØB LÆNGERE PÅ LITEREN

LÆS MERE

INDE I BLADET






































       Rikke Rønholt 














                                                                                                                                          


Jonas Tybirk, klar til 
Helvede i Nord 2013 

                                                                                                                                    

















NORDTRIM OG DGI NORDSJÆLAND INVITERER TIL FOREDRAG OM MOTIONSLØB
Nordtrim har jo fastlagt det overordnede tema for 2014: ”Hvordan bliver jeg en bedre løber?” Temaet appellerer 
til alle - uanset udgangspunkt og uanset ambitionernes størrelse - og kalder på mere viden omkring de ingredi-
enser, der skal til for at det individuelle (motions) mål kan opnås.
Som et led i temaet har vi i samarbejde med DGI Nordsjælland planlagt en række foredrag i Helsinge med 
kendte og kompetente personligheder fra løbeverdenen, og klubben inviterer alle interesserede fra lokalområdet 
til at få specifik viden om løbeuniversets mange kringelkroge.
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Jonas Tybirk – Optimer din løbetræning! 
Mandag den 11. november 2013 k l. 19.30-21.30 i Nøllers Lounge i 
Helsingehallerne, Idrætsvej 21 i Helsinge. 
Jonas er certificeret løbetræner i DGI og ved at færdiggøre sit speciale i 
Human Fysiologi, hvor emnet er optimering af løbetræning. Han vil fortælle
om træning – træningsform og -type (distance, intensitet, frekvens og 
variation), trænings-planlægning og restitution. Specifikke emner er 
intervaltræning, pulstræning og optimering af præstationen op mod 
konkurrence. Derudover vil Jonas stille skarpt på, hvordan man opnår mest 
effektiv træning uden at gå på kompromis med kroppens yde-evne, og vil 
selvfølgelig svare på spørgsmål fra salen, således at myter kan blive 
afmystificeret og de bedste metoder kan blive diskuteret.

Jonas Tybirk, klar til Helvede i
Nord.

Rikke Rønholt – find og bevar løbeglæden! 
Mandag den 4. november 2013 k l. 19.30-21.30 i Store sal, 
Kulturhuset, Skolegade 43 i Helsinge. 
Rikke har været eliteløber i over 25 år, og prøver nu kræfter med livet som 
motionist. Hør om hendes erfaringer med træning og skader, og få hendes 
bud på hvordan du kan finde og bevare løbeglæden år efter år. Med afsæt i 
forskning fra erhvervslivet og elitesporten opdager du hvorfor forskellige 
hjernetyper motiveres af helt forskellige aspekter af løb, og du kommer til at 
forstå dig selv og dine med-løbere bedre. Ét af Rikkes udsagn i bogen er… 
”Løbere er forskellige, deres træning burde også være det” – og det lægger jo
nydeligt op til Nordtrims 2014-tema.

Rikke Rønholt

Eivind Møller – Kroppens fysiologi og skader! 
Mandag den 18. november k l. 19.30-21.30 i Sideskibet, Kulturhuset, 
Skolegade 43, Helsinge 
Eivind Møller slutter vi de åbne foredrag af med en tur rundt i kroppens 
fysiologi. 
Eivind Møller, stifter og medejer af Klinik (www.klinik.dk) er uddannet 
fysioterapeut og Osteopat D.O. og har mere end 15 års erfaring med 
behandling af sportsfolk, både elite og motionister. Hans tilgang til behandling 
er årsagssøgende og tager udgangspunkt i kroppens funktionalitet og 
biomekanik og søger derigennem at finde årsagen til skadens opståen i 
kroppen frem for symptombehandlingen. Eivind vil indføre os i de mest typiske 
skader og de umiddelbare problematikker og symptomer omkring disse. Vi 
bliver taget med på en rejse ind i forståelsen af løberens krop og de 
udfordringer vi stiller den, når vi tilbagelægger den ene kilometer efter den 
anden med diverse former for fodtøj og løbestile - og hvorfor løberen ved 
siden af os ikke bliver skadet, når vi selv bliver det?

            Eivind Møller

Foredragene er åbne for offentligheden. Det vil sige, at vi fra Nordtrim er vært for naboer, kolleger og medlemmer fra 
andre klubber i Nordsjælland. Spred rygtet i din omgangskreds, så vi kan få lejlighed til at vise omverden, hvad Nordtrim 
også står for, og så vi kan skabe mulighed for endnu flere medlemmer i klubben!
Foredragene er gratis for medlemmer fra Nordtrim, mens andre skal betale 50 kr i entre.



 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

2 gode & inspirerende dage 21-22. september med dygtige undervisere.

Nordtrim’s trænerteam vil fremover vise hvad de duer til – glæd dig !

Brian instruerer ”ny-begynderne”.Stanna fra Sankt Helene hilser på.

Sprint-pas ; der gives MAX gas ! Gitte, Søren & Claus nyder turen !  

Ny måde at hilse på nye medlemmer ? Hård ”pull-træning” – Brian pukler !



                                    

 

TRÆNERGRUPPEN I NORDTRIM 
Claus Gosham, Kasper Larsen, Gitte Bech, Jens Bjerre, Brian Bak, Niels Coff Ganes, Søren Ellehammer
Andersen og Anna Uhrenholt udgør klubbens nye trænergruppe (foto her med underviserne Jacob Vorup og
Jonas Tybirk på fløjene).                      

I Nordtrim har vi valgt at give det tilbud til medlemmerne, at I selv kan få inspiration og svar på      
– i det mindste nogle – af jeres spørgsmål. 

Vi er, som tidligere beskrevet, vært ved en række foredrag i november måned, og parallelt hermed 
uddanner vi 8 løbetrænere fra klubben.

De 8 løbetrænere i klubben har valgt sig ind på områder, som skal være deres speciale – og som de derfor 
får hovedansvaret for. 

Alle 8 vil i fællesskab sikre planlægning og gennemførelse af klubbens normale træningsdage – tirsdag, 
torsdag og søndag – men vil derudover være tovholdere for udvalgte områder, vi har fundet vigtige for 
klubbens medlemmer:

Der vil i starten af november blive formuleret og igangsat planer og programmer for hver af de 
største specialer:

− Begyndertræning
− Langdistancetræning
− Bakke/ intervaltræning
− Opvarmning

Claus Kasper Gitte Jens Brian Niels Søren Anna
Begyndertræning Ansvar+gennemføre træningen x x x x
Kost/ernæring Ansvar for kompetence x x x x
Langdistance Ansvar+gennemføre træningen x x x x
Bakke/intervaltræning Ansvar for beskrive+planlægning x x x x x
Opvarmning Ansvar for beskrive+planlægning x x x
Skader Ansvar for kompetence x x x x
Motivation Ansvar for kompetence x x
Systematik/planlægning Ansvar for beskrive+gennemføre x x x x x x x x

















Selskaber 20-200 personer
Rekvirer vores store fest-idé-mappe. Billig og komfortabel

overnatning i familieværelser eller ferielejligheder.

Tlf. 48 70 98 50  ·  www.helene.dk

TOTALLEVERANDØR
TIL DIT HJEM

Fog Trælast & Byggecenter Helsinge
Nørretoftevej 1, 3200 Helsinge. Tlf. 48 79 43 34. johannesfog.dk

BYMOSEVEJ 9-11 • 3200 HELSINGE • TLF. 4879 4999
KLOSTERMOSEVEJ 123 • 3000 HELSINGØR • TLF. 4579 4999

WWW.REX-CYKLER.DK.

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS

GYMNASTIKKEN ER STARTET 30.SEP
Hvis du er hurtig, kan du nå at være med. 
Mød op i gymnastiksalen på Helsinge Re-
alskole på mandage kl 18-19 i de næste 
fem måneder. 550 kr for 1 sæson (medl.
pris 250 kr) 

MORGENMADSLØB 27. OKTOBER 
Kl 9.OK’s Klubhus, Godhavnsvej 3, Tis-
vilde. Se efter skiltet: ”Orienteringsklub”. 
10-13 km. Efter løb er der fælles brunch & 
soc. samvær. 

KLUBARR./FOREDRAG MAN 4. NOV. 
Arrangeres på en mandag kl 19.30 i Kul-
turhuset, Helsinge. Entre: 50kr (gratis for 
medlemmer). Læs mere inde i bladet! 

JULEFROKOST FRE 8. NOVEMBER 
Kl 18 Sted ? Læs mere inde i bladet eller 
se klubbens hjemmeside for nov md aktiv. 
Camilla & Dorte er nissepiger. Giv dem et 
svar om du kommer… 

KLUBARR./FOREDRAG MAN 11. NOV
Afholdes kl 19.30. Denne gang i Helsin-
ge Hallen (”Nøllers Liunge”) Entre: 50kr 
(gratis for medlemmer). Læs mere inde i 
bladet! 

PANDELAMPELØB TIR 12. NOV. 
Kl 18 fra Bækkebro P-plads. Jo flere vi bli’r 
desto mere (u)hyggeligt!) Mød op til noget 
du ikke plejer

SKOVMARATHON 3. NOVEMBER 
Kl 10* Overdrevsvejen, Hillerød Ø 10 
km, 21,1 km og *42,2 km. 90kr, 150kr 
& *190kr. Sportstiming.dk (sen. 27/10) 
info@skovmarathon.dk  4495 2331

JULESTJERNELØBET 1. DEC.  
Se under ”Værd at notere”.

HEDELANDSLØBET 5. JAN ?  
Kl 10 Roskilde Skiklubs Klubhus, v/
skibakken, Hedeland, Hedehusene 3km, 
7km,9km og 13km. 20kr (bø 5) Tilm på 
dagen fra kl 9.30. Fløng Kondi

5-TÅRNS VINTERMARATON 12. JAN ? 
Kl 10 Munkesø Stadion, Kalundborg. 
Halv- og hel maraton. Tilm op til 1 uge før 
150/200 kr Ingen eftertilm. 5951 6615 / 
3070 5228

KLUBARR./FOREDRAG MAN 18. NOV
Afholdes kl 19.30 i Kulturhuset, Helsinge. 
Entre: 50kr (gratis for medlemmer). 
Læs mere inde i bladet! 

VISIONS-SEMINAR LØR 23. NOV
Læs flere detaljer inde i bladet eller på klubbens 
hjemmeside.

JULESTJERNEN 1. DECEMBER 
Langgarvernes sjove og udfordrende ”Julestjer-
neløb”. Udlev. Af startnumre: kl 9.45 Frb.Byskole, 
Carlsbergsvej, Hillerød. Start & mål: 10.30 ved 
Store Dyrehave, Overdrevsvejen. P-pladser: 
Ved skolen eller på Københavnsvej. Km: 5, 10 & 15. 
Tilmeld dig sen 17/11 Sportstiming.dk

PANDELAMPELØB TIR 10. DEC. 
Kl 18 fra Bækkebro P-plads. Jo flere vi bli’r desto 
mere (u)hyggeligt!) Mød op til noget du ikke plejer…

MORGENMADSLØB 15. DECEMBER  
Kl 9.OK’s Klubhus, Godhavnsvej 3, Tisvilde. Se efter 
skiltet: ”Orienteringsklub”. 10-13 km. Efter løb er 
der fælles brunch & soc. samvær. 

KLUBARRANGEMENT JAN & FEB 2014  
Finder nok sted på en søndag måske som 
Morgenmadsløb fra Godhavn. (Læs andet steds i 
bladet og hold godt øje på klubbens hjemmeside).

HELSINGØR-LØBET 26. jan ?  
Kl 10 Teglstrup Hegn (Golfbanen/Gl Hellebækvej) 
7,2 km 30 kr (børn gratis: 2,2 km) Tilm 30 min 
før start. Hif-Atletik.dk

DANMARKS LÆNGSTE LØR 1. FEB. 
Kl 11 Friskolen i Jordløse, 5683 Haarby. 25-26 km. 
75 kr. Tilm sen 30. januar. Arr: Hjulbenet.dk/ 6263 
3193 / 3091 9897. mail@tif-fyn.dk 
(Michael Nielsen)

BAGSVÆRD SØ RUNDT 2. FEB ? 
Kl 10 Bagsværd Rostadion, Skovalleen 42. 
5 og 10km. Tilm v/start 40 kr (bø 20). P-plads 
v/Skovbrynet skal benyttes. 
BAC. Bagsvaerd-atletik.dk 3969 3310

VÆRD AT NOTERE
*) løb som klubben gi’r tilskud til!

KOMMENDE LØB
Hvis I tilmelder jer i Nordtrims navn, skal I møde op i klubdragter!

Helsinge
48 79 60 88


