
DGI Oplevelsesløb

 
 
Anders Knudsen informerer om dagens spændende program i ”Hegnet”.
Den 18. april gennemførte vi årets første Nordtrim-event, nemlig DGI Oplevelsesløbet i Tisvilde Hegn.
63 deltagere mødte sammen med 10-12 nordtrimmere glade og forventningsfulde op på Tisvilde -
Strandparkeringspladsen og løb afsted i 4 inddelte hold.Planen var at vi skulle rundt i Tisvilde Hegn og
høre historiske fortællinger om områdets historie, istiden, sandflugten og alle oldtidshøjene. De fleste
løb 12-15 km – enkelte nåede helt op på næsten 18 km – og alle var superglade og friske, da vi tilbage
på parkeringspladsen satte tænderne i dejlige sandwich og kølede ganen i koldt kildevand.

Tak til alle de positive, energiske og glade deltagere – stor tak til guiderne fra Nordtrim og tak for en 
lækker rute og det fantastiske flotte vejr!!!
Vi gentager succes’en og konceptet sommeren 2015 med vores ”Guidede Ture I Tisvilde Hegn”, hver 
onsdag og søndag i ugerne 26-33. Kom og løb med på en spændende tur på vores egen hjemmebane.
Se mere på www.nordtrim.dk
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”Nyt” blad ser dagens lys.  
Bladet, som du sidder med i hånden har fået en kraftig makeover med fuldfarve på 
alle sider, knivskarpe foto og sponsorlogoer forsøger et spritnyt bladudvalg at 
udgøre en værdig efterfølger efter bladets mangeårige redaktør, Søren Grande.
Lige nu er vi 4 i bladudvalget – Brian Bak (tovholder), Jens Bjerre (træningsstof),
Michael Hudges (Blå bog, øvrige artikler) og Anna Uhrenholt (ansvarshavende,
formanden har ordet samt øvrige artikler).
Vi fire sammenbragte har IKKE patent på bladets indhold og form du kan,
som medlem af Nordtrim, give indspark, bidrage og indsende alle de artikler du har
lyst til og tilmed få tak oveni. Vi ønsker at høre fra vore medlemmer, artikler, 
holdninger og ideer til bladet så op af stolen og frem med blyanten.
 



                         FORMANDEN HAR ORDET

På årets generalforsamling i slutningen af marts fortalte jeg om klubben med de 
mange frivillige og det store engagement, klubben hvor trænerne spiller en afgørende 
rolle for medlemmernes udbytte og hvor sammenholdet generelt er stort. Det er altid 
en fornøjelse for en formand at aflægge beretning, når der er så meget positivt at 
fortælle om…. Hele Formandens beretning fra generalforsamlingen kan læses på 
hjemmesiden. 
Opbakningen til de forandringer og de aktiviteter, vi har igangsat i løbet af de sidste 
par år viste sig også i løbet af generalforsamlingen, hvor de fire ledige poster i hhv 
bestyrelse og som revisor hurtigt blev besat – og det endda med meget kompetente 
og engagerede folk, så vi nu i bestyrelsen oplever en slags kædeskift. De nye folk 
medbringer nye tanker, holdninger og vinkler på det, vi ”plejer at gøre” – og det er 
altid sundt at blive udfordret på sine vaner og rutiner  Een af de vigtige tilføjelser i 
bestyrelsens møder er punktet ”Nyt fra sporene”. Her tages medlemmernes input til 
klubbens ledelse op på seriøs og engageret form – og nogle af dem bliver starten på 
nye tiltag eller ændringer i klubbens hverdag.
På side 3 i bladet kan du se en beskrivelse af medlemmerne i klubbens bestyrelse.

Vi har siden generalforsamlingen arbejdet stenhårdt på at revitalisere en række af 
klubbens udvalg, hvor aktiviteterne fra sidste års visionsdag jo blev samlet. På side 4 i
bladet kan du se en oversigt over vores udvalg, og hvilken rolle udvalget spiller i
forhold til klubben som helhed. 
Nordtrim har pt fem udvalg:

- Aktivitetsudvalget – vores servicevogn
- Trænerudvalget – vores maskinrum
- Løbsudvalget – vores cashcows og vores legeplads
- Medieudvalget – vores ansigt udad- og indadtil
- Sponsorudvalg – vores udstillingsvindue

Det er udvalgene, som holder sammen på klubben – både i forhold til medlemmer og 
omverden, indad- og udadtil, og det er herfra de aktiviteter, som vi alle nyder godt af i 
løbet af året, bliver formet og gennemført.  Udvalgene er derfor meget vigtige 
krumtapper i vores klub, og de enkelte udvalg har altid brug for dygtige frivillige 
hænder og hjerner – kontakt udvalgsformanden, hvis du har lyst til at bidrage!!

Trænerudvalget har blevet klædt godt på til at støtte vores medlemmer under 
træningen og frem imod målene i løbet af sæsonen. Vi har nu 18 navngivne trænere 
og fartholdere i klubben. De har alle fået trænertøj – også de, som i første omgang 
ikke selv synes, de skal kaldes for trænere , men fungerer som fartholdere på de 
enkelte fartgrupper i klubben. 
Den store brede gruppe består af højkompetente og topmotiverede medlemmer, som 
står til rådighed for alle jer andre medlemmer, der har brug for at godt råd eller en 
jernfast styring af dagens træningspas. Læs mere om de enkelte deltagere i
trænerudvalget på side bagsiden.

I løbet af de sidste års tid er der for alvor blomstret et nyt initiativ op i Nordtrim –
medlemmer, der tilbyder andre medlemmer oplevelser eller løbeture. Vores Facebook-
gruppe er fyldt med opfordringer til at løbe lørdag, en alternativ tur søndag eller sågar 
at tage med til Sverige – eller Græsted….. Alt sammen rigtig gode eksempler på, at vi 
ønsker at dele fede løbeoplevelser med hinanden, og at vi ønsker hinandens selskab.  
Dejligt, at Nordtrims medlemmer kan finde sammen som supplement til de 
organiserede samlinger, som klubben i øvrigt står for i løbet af sæsonen. 

Nordtrims Løbsudvalg har i 2015 udpeget 8 motionsløb i København og Nordsjælland 
som større fællesløb, hvor Nordtrim officielt viser fanen. De 8 løb indgår endvidere i
det samlede klubmesterskab, som i år afsluttes med en ”finale” på hjemmebanen i 
Tisvilde hegn – med et klubløb a la klubmesterskabet i ”gamle dage”. Dette 9. løb 
afslutter sæsonen endeligt, og de samlede klubmestre hyldes over den efterfølgende 
morgenmad – se mere på hjemmesiden.

Årligt Medlemskontingent:
Familie – 400 kr.
Enkelt medlem – 300 kr.
Unge under 25 år – 200 kr.
Passiv medlem – 150 kr.
Gældende 01.04.2015/31.03.2016

Medlemsblad:
Udkommer 2 gange om året:
Forår og efterår.
Deadline til redaktionen
senest 2 uger før.

Oplag:
250 eksemplarer.

Bladudvalg:

Anna Uhrenholt
Brian Bak
Jens Bjerre
Michael Hughes

Bestyrelse:

Anna Uhrenholt
Formand
Mobil: 23739250
Mail: anna.uhrenholt@gmail.com

Camilla Pollas
Kasserer
Mobil: 60776321
Mail: kasserer@nordtrim.dk

Dorthe Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Mobil: 29848681
Mail: soekrogvej@mail.dk

Anders Lind Knudsen 
Bestyrelsesmedlem
Mobil: 28888931
Mail: anders@nordkranen.dk

Brian Bak
Bestyrelsesmedlem
Mobil: 52500208
Mail: Brian-Bak@Hotmail.com

Jesper Pedersen
Suppleant
Mobil: 25371083
Mail: jajepedersen@email.dk

Jesper Larsen
Suppleant
Mobil: 41626531
Mail: jesperlarsen62@hotmail.com
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BESTYRELSEN I NORDTRIM, 2015/2016

Formand, Anna Uhrenholt
Ansvarlig for klubbens ansigt udadtil, for presse og for klubbens strategi og 
vision.
Formand for Trænerudvalget, Medieudvalget og 
Sponsorudvalget.

Kasserer, Camilla Pollas
Ansvarlig for klubbens regnskab, medlemskartotek og alt det praktiske 
omkring økonomien i klubben. Ansvarlig for klubtøjet og kontakten 
til Løberen i forbindelse med dette.
Formand for Aktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem, Dorthe Pedersen
Ansvarlig for klubbens rolle i forbindelse med Stafet for Livet. 
Referent ved bestyrelsesmøder.
Næstformand for Aktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem, Anders Knudsen
Ansvarlig for klubbens løb, både de åbne og klubløbene, herunder klubme-
sterskabet.  Projektansvarlig på ad hoc projekter.
Formand for Løbsudvalget.

Bestyrelsesmedlem, Brian Bak
Ansvarlig for klubbladet, herunder kontakt til skribenter og trykker.
Projektansvarlig på ad hoc projekter.

Suppleant Jesper Pedersen
Ansvarlig for klubbens deltagelse i Klubliv Danmark.
Projektansvarlig på ad hoc projekter.

Suppleant Jesper Larsen
Ansvarlig for praktik omkring afholdelse af klubarrangementer, såsom mor-
genmadsløb.
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UDVALG I NORDTRIM – 2015

AKTIVITETSUDVALG – vores servicevogn 
CAMILLA
Fællesskab med andre løbeklubber
Fællesskab efter træning 
Fællesskab omkring deltagelsen i Nordtrims udvalgte 8 løb - drejebog
Praktik omkring vores arrangementer – foredrag, morgenmadsløb osv - drejebog

TRÆNERUDVALG – vores maskinrum 
ANNA
Alle trænere og fartholdere 
Struktur på træningen
Konsekvent struktur i træningsafholdelsen – opvarmning og holdinddeling samt overholdelse af 
spilleregler og sikring af at aftalt træningsform og –indhold overholdes.
Begyndertræning – form og trænerallokering
Foredrag og workshops – hvilke temaer og indhold vil vi have?

LØBSUDVALG - vores cashcows og vores legeplads 
ANDERS
Hvilke åbne motionsløb skal Nordtrim afholde?
Professionalisering af dem, vi vælger at satse på.
Nordtrims ”basiskoncept” = Guidede ture (temaløbeture)

- udadtil 
- indadtil i klubben (medlemmer guider medlemmer på temature) f.eks.

Opmærkede ruter i Tisvilde hegn 
Stafet for livet – fortsætter som Nordtrimevent 
Fredestafetten 
Motionsløb til Musik i Lejet i 2015 
Specielt løb i forbindelse med klubmesterskabet – incl børneløb 
2016 - ideer:

- Gadekærsstafetten
- Bike and Run

MEDIEUDVALG - vores ansigt udad- og indadtil 
ANNA
Sikring af, at de 4 kanaler anvendes optimalt indbyrdes og i forhold til meddelelsernes indhold/aktualitet
Presse (kommunikation udadtil) = 3-4 aviser/netaviser, TV, Radio Kattegat(?) – ansvarlig for artikler og 
kontakt
Bladudvalg BRIAN
Presse ANNA
Hjemmeside ANNA

SPONSORUDVALG - vores udstillingsvindue 
ANNA
Egnede sponsoremner afdækkes
Alternative muligheder, f.eks. OK benzin, www.stoetdinklub.dk - Klublivdanmark.dk 
Oprettelse af koncept med forskellige sponsorpakker
Klubtøj 
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BT-halvmaraton med Nordtrim 26/4-2015
                                                                                                                                                       
Af Grethe Terkelsen

Søndag morgen ud af sengen, i løbetøjet og afsted mod Lyngby sammen med de andre ”løbetosser” fra 
Nordtrim…….
Humøret var højt, mon man nu kunne slå sin personlige rekord på distancen? Har man spist rigtigt og er 
benene i orden?
For 36. Gang afholdt SNIK søndag den 26. april BT halvmaraton, som starter i Lyngby og slutter på 
Nærum stadion. For de fleste Nordtrimmere er det første store løb i år, senere følger bl.a. Copenhagen 
Maraton, Liselejeløbet, med traditionelt stor deltagelse af Nordtrimmere, og så vores eget løb,
Nordkystløbet den 21. juni, der i år, som noget nyt, også har en 10 km distance.
Det er dejligt med disse løb, hvor der trods individuel fokus på løbet, altid er socialt samvær og godt 
humør både før og efter selve løbet. Til søndagens løb var der også et lokalt heppekor med, og det er jo 
super motiverende at mærke opbakning ude på ruten fra Nordtrim.
Vejret viste sig som sædvanligt i april fra den omskiftelige side. Overskyet med lidt støvregn i luften og en 
temperatur på ca. 12 grader, næsten ingen vind. Regnen holdt op, da løbet blev skudt igang og begyndte 
først igen efter at vi var i mål - perfekt løbevejr.
19 Nordtrimmere deltog, og alle løb et flot løb. Der var flere personlige rekorder imellem og Jonas 
Pedersen løb sit allerførste halvmaraton i en flot tid på 1:39:31. Claus Gosham løb som altid i fin stil og 
med ny PR på 1:29:33, Thomas Bredtoft 1:30:40, Christian Voss 1:33:00, Kasper Larsen 
1:33:46,Thomas Egesø 1:35:58, Grethe Terkelsen med ny PR på 1:39:30, Rasmus Pedersen 1:40:48, 
Jesper Pedersen 1:42:58, Peter Værum Kristensen 1:49:29, Dennis Frederiksen 1:50:56, Niels Coff Ganes 
1:53:33, Jens Bjerre 1:53:56, Mathilde Vibe 1:54:24, Henrik Vibe 1:54:25, Henrik Andersen 1:55:36, 
Tina Jensen 2:04:35, Lotte Larsen 2:12:44 og Birthe Jørgensen på 2:24:46. Birthe Jørgensen på 2:24:46. 

Grethe Terkelsen med startnr. 1543
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ET FARVEL TIL EN GUTTERMAND.
af Søren T. Grande (formand i løbeklubben NORDTRIM  i perioden 2002-2013)

Arne Møller (1946-2015) er ikke mere iblandt os. Arne kom i Nordtrims bestyrelse 
som suppleant sammen med Annie Gyde P i foråret  2009. De to erstattede i fællesskab  
Sigurd C og N.E. Samson. Det viser noget om Arne (og Annie): Ansvarsfølelse – klubben 
kunne ikke stå uden suppleanter til bestyrelsesarbejde – og hvem tog affære, da de øvrige 
fremmødte medlemmer på generalforsamlingen sad og trykkede sig: Arne – og han trak 
Annie med sig (eller måske var det omvendt?)
Præsten til Arnes bisættelse greb sin tale om Arne nærmest tematisk an. Historien om 
”Noah” valgte hun. En mand med viljestyrke der tog ansvar for Jordens overlevelse med et 
kæmpe projekt – Arken.
Arne var en projektmager. Han tog opgaver på sig, både i sit arbejds- og i sit fritidsliv. 
Uddannet møbelsnedker, siden arkitekt med egen virksomhed. Specialiserede sig i 
indretning/design af biblioteker landet over. Han var en mand med ideer og gåpå-mod. 
Arne havde sagt til præsten i forb.m. sit hospice-ophold, at et langvarigt og livstruende 
sygdomsforløb kunne sammenlignes med et langdistanceløb. Man løber og løber – prøver at 
holde tempo uden at gå i stå – håber at undgå mødet med MUREN, økonomiserer med 
kræfterne, løber ud over normal fysisk ydeevne og håber på, at målslusens velkomstprofil 
toner frem i horisonten. Lykkes det eller lykkes det ikke? 
Så får man at vide at ”kemoen” har helbredt én, men 3-4 uger senere står man igen på 
startlinjen til næste udmarvende langdistanceløb med en usikker følelse af hvor langt der 
skal løbes denne gang. 
Men Arne havde troen på – lige til det sidste – at han nok skulle nå i mål. Han bevarede 
energien og optimismen og planlagde projekter lige indtil kørestolen måtte tage over. 
Alligevel købte han med sin store æstetiske sans sommerhus i Dronningmølle tæt på søn, 
svigerdatter og børnebørn samt ikke mindst med smuk udsigt til Rusland og Tegners 
Museum. Desværre en kortvarig glæde fordi den ondartede svulst i hjernen voksede og til 
sidst tog dynamikken, ideerne og førligheden fra ham, så han og konen (Lene) måtte træffe 
det endelige valg: Sankt Lukas Hospice.
Jeg mødte Arne i ”midt-nullerne”, da han troppede op til Nordtrims ”begyndertræning”. 
En trivelig, lidt rund, venlig og imødekommende mand. Han var meget engageret i sit nye 
(næste) projekt: ”Nu skulle der smides nogle kilo – helst mange! Og det sku' bare gå 
stærkt!!” Målrettet og lidt utålmodig spurgte han: ”Hvordan skal vi (læs:”Vil du”) gribe det 
an?” Han ville se resultater, og de sku' være målbare.
Da jeg var én af klubbens løbetrænere krævede han en plan. Han stillede krav til sine 
omgivelser, lige som han stillede krav til sig selv. I løbet af 4-6 måneder havde han smidt så 
meget af sit omfangsrige korpus at han blev skrevet op til en bortoperation af det nu 
løsthængende maveskind. 
Et nyt liv skulle tage sin begyndelse, Arne i slank udgave. Muskler og styrke skulle være 
hans medspillere. Vi begyndte sammen at styrketræne i Vejby-Tisvilde Fitness, og så 
åbenbarede der sig en utrolig vilje- og kampgejst. Vi var lige gamle, men han rykkede totalt 
fra mig på styrkebænken.

Jeg prøvede at følge med ham, og som han dog kunne provokere: ”Kom nu Søren – du kan 
sgu' da sagtens ”trække” (løfte) din egen kropsvægt!” Det ku' jeg så ikke, men en trøst var 
dog, at jeg stadig kunne løbe fra ham!
Arne blev et engageret medlem af Nordtrims bestyrelse. Gennem 4 år udviklede han 
sig gradvist til at blive en slags fungerende næstformand, der tog mange opgaver på sig, 
selv om han dog ikke ville tage ”stillingsbetegnelsen” på sig. Han var medinitiativtager til at 
udvikle klubbens noget forældede hjemmeside. Han blev en slags husfotograf og leverede 
masser af billeder til pressemeddelelser og til Nordtrims medlemsblad samt ikke mindst til 
hjemmesiden. Han var altid på pletten klar til at skyde!
NordVision blev pustet i gang af Arne. I 2010 foreslog Arne, at der blev oprettet  en 
Nordtrim visionsgruppe med repræsentanter uden for bestyrelsens rækker, men med Arne 
som koordinerende kontaktperson. 6-8 medlemmer skulle med jævne mellemrum mødes og 
diskutere/fremlægge forskellige idéforslag – nogle mere gennemførlige end andre – men syv 
udspil kunne man blive enige om – og de blev bragt på bane. Det udviklede sig til en 
undergruppe med eget årligt rådighedsbeløb uden for bestyrelsens ”overhøjhed”, så det blev 
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nemmere at realisere ideerne. Men enten gik der anarki i den, eller der var for mange kokke 
i gruppen – i hvert fald løb det ud i sandet efter max. 2 år. 
Men godt tænkt af en visionær Arne, som satte sig det mål: ”Hvordan får vi engageret de 
menige klubmedlemmer, så de bedre kan blive medspillere frem for en svært optrækkelig 
hob af passive medlemmer?” 
Nye tiltag og gearskift. Efterhånden blev klubbens ældre medlemmer plaget af slidte knæ, 
og i stedet for at gå helt i stå med at løbe ”på sine gamle dage”, blev Arne inspireret af en 
ny løbestil, ”Chi-running”. Det gjaldt om gearskift, små skridt, mellemfodslandinger og ikke 
løfte knæene – en slags minimalistisk økonomi løbestil. Han og jeg ville helst have så mange 
nye løbedisciple ind i vores træningsstald, så Arne tog initiativ til gratis kursusdeltagelse for 
klubmedlemmerne, nye ændrede løbesko uden støddæmpende og pronerings-korrigerende 
effekter og metronom til kadence/løberytme ændring. 
Det blev næsten religiøst, og vi mødte den såkaldte ”sjællandske træghed”: ”Ja, man ve' 
hva' man ka' og har, men ette hva' man får!” Vi blev en meget lille undergruppe i klubben og 
betragtet lidt som frelste. Men Arne ville jo bare ha' de gamle drenge (og piger) tilbage på 
løbesporet, eller forebygge at de yngre i klubben med tiden skulle blive løbeinvalider, når nu 
chi-running måske kunne forhindre en sådan udvikling. Tak, Arne for alle dine ideer – også 
de utraditionelle. 
Arne var ligesom mig en dreng fra stenbroen. Vi talte samme sprog og havde lidt svært ved 
at forstå den nordsjællandske mistro og forbehold over for nye tiltag – selv om de måske var 
lidt tossede, så burde de da prøves af. Hvor svært kunne det dog være.
I Ramløse Bakker med udsigt over Arresø boede Arne og Lene i deres drømmehus. Lene 
havde netop indviet sit nye atelier højest på bakken, da sygdommen rammer Arne. Efter 
nogle år med forskellige forsøg på at blive hjernesvulsten kvit, bliver en flytning fra det 
dejlige hus nødvendigt. Nyt overkommeligt kædehus i Gentofte blev næste station, og 
Nordtrim så naturligt nok mindre og mindre til Arne. Det gjorde ondt at se sine gamle 
legekammerater ”trimme” derudad, når førligheden gradvist forsvandt. 
Og så skulle det have en ende. Arne og konen (Lene) var begge musiske mennesker, som 
kastede sig ud i kunst, farver, billeder og design. Ja, selv saxofonen fik ikke lov at ligge stille 
hen. Arne havde en svaghed for jazz fra sine yngre dage, hvor han spillede i orkester, og 
derfor stillede en saxofonist op i kirken og spillede et Johnny Hodges nummer, så Arne 
kunne flyve til himmels i et svæv af opløftende toner.

Tak Arne for dit store engagement i Nordtrim. Du vil blive husket af mange i klubben. Tak 
for dit berigende selskab og inspirerende motions kammeratskab. Bliv ved at sætte dig spor 
på din videre færd.
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Løb langsomt for at blive hurtigere……
Af Anna Uhrenholt

Ja, vi har jo talt om det i Nordtrim – i nu snart flere år….. Det vigtige og nødvendige i at løbe langt og 
langsomt - frem for hårdt og kort. Mange af klubbens medlemmer har taget opfordringen og tendensen 
til sig, og fået mange succes’er og dejlige oplevelser ud af det – andre har tænkt, at det må være en and, 
for det har jo altid lydt, at det skal gøre ondt – ”no pain, no gain”, før det hjælper på formen…..

Claus Hechmann hedder manden, som har formået at gennembryde de sidste barrierer mod filosofien om 
at løbe langt frem for hårdt… Og hans principper har vundet indpas i store dele af det danske løbemiljø, 
herunder også hos trænerne i Nordtrims trænergruppe.

Claus Hechmann har flere mantraer, hvoraf jeg her vil fremhæve enkelte – og i øvrigt henvise til andre 
kilder (som ikke skal plagieres her i vores klubblad), herunder hans nye bog, som vi i øvrigt har købt i 
klubben – til udlån blandt medlemmerne.

Løb kræver energi, som musklerne kan omsætte til bevægelse. Fedtforbrænding danner 4 
gange så meget energi som kulhydratomsætning. Evnen til at fedtforbrænde har derfor en 
enorm betydning for, hvor god en langdistanceløber, du bliver.

Musklernes fedtforbrændingskapacitet = din udholdenhed –-> det er førsteprioriteten i din træning!

Konditionen = evnen til maximal iltoptagelse –-> nødvendigt for at kunne udnytte den høje
fedtforbrændingskapacitet, som kræver mere ilt end aerob kulhydratforbrænding.

Begge dele er således nødvendigt for at opnå så god en løbeøkonomi (og dermed distance og hastighed) 
som muligt. 

Den af de to parametre, der er størst forbedringspotentiale i, er udholdenheden (fedtfor-
brændingskapaciteten). Derfor er de lange langsomme træningspas, de vigtigste i vores 
træningsprogrammer.
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Det tager lang tid at udbygge sin udholdenhed – studier viser, at man skal bruge 10.000 timer, inden 
man når sit maximale potentiale, man kan dog meget hurtigt mærke en positiv effekt, hvis man ikke 
tidligere har trænet sin udholdenhed. Til sammenligning tager det væsentlig kortere tid med 
højintensitetstræning, inden man rammer sin maximale iltoptagelse (max kondition) – men, som ovenfor 
nævnt, med en væsentlig lavere energimæssig effekt.

Claus Hechmann opererer med tre træningsperioder hen over sæsonen:
- grundtræning med masser af lange, langsomme træningspas (12-24 uger)
- specifik træning målrettet den specifikke distance, der er målet, omfattende et mix af langsom og 

varieret træningspas (12-15 uger)
- restitutionstræning, målrettet perioden efter en hård konkurrence

Grundtræningen lægges – som navnet hentyder – primært i vintersæsonen som opbygning på den 
kommende tid med forskellige motionsløb i kalenderen, og måske et stort personligt årsmål. Den 
specifikke træning rettes decideret mod dit personlige mål – hvornår du skal løbe et udvalgt løb, og hvor 
langt det er.

Opfordringen fra Nordtrims trænergruppe er – følg trænernes anvisninger og find dit rette 
farthold – ofte en lavere fart, end du lige har forestillet dig, men ikke desto mindre den rigtige! 

Med Nordtrims træningsforløb forsøger vi at tage det bedste fra Claus Hechmann’s principper ind, men du 
er altid velkommen til at henvende dig til trænerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker om mere specifik 
træning frem imod netop dit personlige mål.

Høst en bedre udholdenhed, større succes ved de motionsløb, du vælger som sæsonmål – og ikke 
mindst: glæd dig over, at dén type træning ikke disponerer skader i form af overbelastede sener, 
muskler eller led.
Læs mere om Claus Hechmann’s filosofi på dette link:

http://www.hechmannsport.dk/
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Træningsprogrammer
Af Jens Bjerre

Vi har i vinterhalvåret løbet stille og roligt, med vægt på LSD - langt og langsomt, for at få nogle 
kilometer i benene,  restitution ovenpå sæsonen 2014 og undgå skader.

Og hvorfor nu det?

Hvis vi kigger lidt tilbage, så startede vi i vinteren 2013, efter råd fra instruktørerne på DGI 
kurser, at løbe "langt og langsomt" om søndagen. Det viste sig, at der for tit gik  konkurrence i 
fartgrupperne, med overtræning, manglende restitution og skader til følge. Dette gentog sig om 
tirsdagen, hvor "Kirketuren" også blev løbet i for højt tempo.Det lykkedes stille og roligt at få 
"langt og langsomt" gjort populært, og i løbet af 2014 blev vi yderligere bekræftet i 
trænergruppen, via kurser og foredrag.

På trænerseminar i efteråret 2014 var der foredrag med Claus Hechmann, cheftræner i Sparta og 
tidligere landstræner for Dansk Triatlon Forbund,  Michael Krüger.  

Claus Hechmann forklarede omkring sin træningsprincipper, som bygger på, at vi som løber skal 
løbe langsomt, få lært at fedtforbrænde, her er nemlig masser af energi at tage af, og så supplere 
med noget tærskeltræning, så vi flytter vores mælkesyregrænse. Intervalløb skal løbes med 
omtanke, og indenfor nogle givne tider, således man ikke brænder helt af, med risiko for skader 
og manglende restitution inden næste løbepas. Se også artikel om Claus Hechmann andetsteds i 
bladet.

Michael Krüger, holdt foredrag om samme emne(udholdenhedstræning), hvor hans erfaringer fra 
triatlon også gik på mange/flere kilometer i træningen. Med flere triatleter i verdensklassen, så ser 
det ud til at triatlonforbundet har set rigtigt med træningen.

Med den viden lavede vi en grundtræningsplan frem til ca. 1 februar, hvor det gik på kilometer, 
stille og roligt(LSD). Mange ture på Helvede i Nord ruten gav en god ballast til 
specialtræningsplanen, som startede i uge 5.

Så kom der et mere specifikt program frem mod halvmaraton (BT) og maraton(Kbh.) Her stadig 
med LSD om søndagen - progressivt stigende antal kilometer, med indlagte restitutionsuger. Om 
tirsdagen lavede vi tærskeltræning - LSD opvarmning - så  5 km hvor vi løb i et tempo svarende til 
10 km tempo, måske lidt hurtigere, så afjoggning hjem. Tirsdagstræningen blev videre afløst af 
racetempo, hvor man prøver at ramme sit racetempo - hhv helmaraton, halvmaraton og 10k, så vi 
får noget fart i kroppen frem til de forskellige løb.
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Det ser ud til vi har ramt det rigtige, med en gode løb til BT-halvmaraton, herunder flere 
personlige rekorder. Antallet af skadede løbere er også nedsat. 

Nu er det ikke kun halv- og helmaraton det drejer sig om, så orange hold(udløber af vores 
begyndertræning 2014-tempo 6.30-) har med baggrund i samme træning løbet masser af 
grundtræning(HIN ruten) mv, og nu toppet med 12 km i Tisvilde Hegn. Træningen fortsætter med 
racetempo, interval og LSD frem mod Liselejeløbet  (10 km). Så er tiden og lysten ikke til lange 
løb, så løb med på orange.

Vores nyløbere, som startede i marts, er godt i gang med træningen frem mod Liselejeløbet, så vi 
håber at blive ligeså mange som sidste år(70 deltagere) til Liselejeløbet den 13. juni - så meld dig 
til allerede nu! 

Kigger vi videre frem, så er der lavet træningsplaner frem mod halvmaraton i Kbh.. 
Programmet starter i juni, kører henover sommerferien frem til den 13. september 2015,
hvor det nye Copenhagen Half Marathon løber af stablen.

Træningsplanen er bygget op på samme måde som tidligere beskrevet, men med lidt mere 
hastighed, og lidt færre kilometer, så det passer til halvmaraton, men kan også bruges til andre 
spændende løb i efteråret, Esrumsøløbet (5-10-27 km),  Hillerød Triatlon, Eremitageløbet(13 km), 
Gribskovløbet(7,5-12 km), Skovmaraton(21-42 km), Julestjerneløbet(5-10-15 km) osv, masser af 
muligheder for at komme afsted med dine løbekammerater og få nogen gode oplevelser i den 
danske natur.

Kig på hjemmesiden - print træningsplanen ud, så har du den ved hånden og kan følge med.

Træningen på orange hold fortsætter selvfølgelig, med mulighed for at træne mod lidt kortere 
distancer og i et godt tempo(6.30-). Her vil alle vores nyløbere fortsætte træningen, måske mod 
nye mål, men først og fremmest for at løbe, styrke sin krop og få glæde af de små, usynlige 
forbedringer for kroppen, som på den lange bane forhindrer livsstilssygdomme.

Træningsprogrammer og planer - det kan syntes så målrettet, men i praksis så foregår al træning 
med højt humør, sjov og ballade, og ved siden af den "målrettede" træning, så er der en del 
hyggeture, hvor det sociale er i højsædet, herunder HIN-ruten, guidede ture, natløb, "stafet for 
livet" mv, hvor alle kan være med og der er opsamling undervejs.

SÅ DER ER INGEN UNDSKYLDNING - KOM OG LØB MED...................

11



Copenhagen halvmarathon 13.09.14
Af Anna Uhrenholt

De fleste har nok allerede opdaget, at det nye store efterårsløb i København er en klon af september 
måneds Powerade halvmaraton og det succesfulde VM i halvmarathon, som DAF afviklede i marts måned 
sidste år.
I 2014 lagde København således asfalt til to megastore halvmaraton – begge havde stor tilslutning og 
indbød på hver sin måde til en tur rundt i Kongens København på den fede måde.

Powerade og Københavns maraton benytter sig i stor udstrækning af det samme område af byen –
Østerbro og Langelinje er faste ingredienser, mens Nørrebro og Frederiksberg ikke repræsenteres. VM-
ruten ramte i 2014 mere af City og ikke mindst Frederiksberg fik glæde af de mange løbere.
Dette års halvmaraton i København, CPHHALF, vil blive en tro kopi af VM-løbet i 2014, blot med start og 
mål fra Østerbro stadion som det gamle Powerade.

Jeg følte, at VM-løbet var eet af de mest velorganiserede, attraktive og inspirerende, jeg har stillet op i, 
og den oplevelse vil jeg gerne forsøge at beskrive…. 

Som Nordtrimmer er det altid en fornøjelse at følges ad til et løb. Denne dag beslaglagde vi en togvogn 
fra Hillerød – og med en insider hos S-tog’s trafikinformationstjeneste regnede det ned over os med 
lykønskninger på hele turen. Tak til Brian 

København viste sig fra sin smukkeste marts-side – høj sol og en super løbetemperatur! Og så havde 
arrangøren ellers sikret sig, at INGEN kunne være i tvivl om NOGET SOM HELST!!
Vejen fra Hovedbanen til de forskellige vigtige spots: udlevering af t-shirts, aflevering af tøjposer, 
mødesteder, startgrupper….. alt var opmærket på en intuitiv og logisk måde.

I startområdet var der god plads til at varme op, mens speakeren talte om ”…den vel nok største 
løbeoplevelse i vores liv” og helikopterne drønede rundt i himmelrummet. 
Ja, ja tænkte jeg….. jeg har løbet langs det azurblå Middelhav, rundt i Hamburg og løbet Berlins 40 års 
jubilæumsmarathon – derudover har jeg cyklet op og ned af Alperne i de flotteste kulisser, man kan 
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tænke sig…. Så min ”største løbeoplevelse”… næh nej, det ville helt sikkert ikke blive denne lille tur rundt 
i København!

Med de mange udenlandske løbere var feltet både stort og interessant. TV-dækningen var overvældende 
og vejret (som nævnt) fantastisk. Måske var det hovedingredienserne i en sand publikumsmagnet?! For 
publikum var der! Hele ruten rundt var der medlevende, jublende og glade folk – flere steder stod de 
som en mur i flere lag, næsten som i opløbet til Post DK Rundt eller Margrethes 75 års fødselsdag…. En 
helt igennem intim og bærende oplevelse, jeg aldrig vil glemme og som var med til at gøre løbet til en 
fantastisk tur for mig personligt.

Ruten var udlagt i dele af hovedstaden, hvor jeg personligt er godt kendt – enten fra min daglige 
pendling i bil eller fra mange hyggelige cykelture – og det gav løbet en positiv og personlig dimension. Ja, 
flere gange tænkte jeg at dén der afstikker kunne jeg selv have fundet på, eller den der gade netop var 
et godt valg…. Kulminationen kom, da vi ved ca 18 km drejede ned ad Frederiksberg Alle med sine 
smukke træer - i dagens anledning suppleret med faneallé hele vejen ned til Vesterbrogade – da følte jeg 
mig som en dronning på flyvende løbesko rundt i sin by! Flot-flot!

Ved målet på Christiansborg Slotsplads var der gang i den med masser af live-dækning til TV2 og 
uddeling af overtræk, så vi kunne undgå afkøling på den relativt lange gåtur ned til havnekajen, hvor 
depoter og tøjposer lå. Hurtigt var de blå t-shirts samlet igen og vi kunne udveksle løgnehistorier fra en 
skøn tur i byen.

Det er yderst sjældent, at jeg stiller op i det samme løb mere end én gang, og i tillæg hertil har jeg jo 
svoret, at jeg ikke løber flere lange og halvlange asfaltløb….. Men jeg kunne faktisk godt finde på at 
løbe CPH halvmaraton til september 2015, for det fede løb tåler en gentagelse!!
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KENDER DU DIN SKOV? (Lær din skov at kende 5)
af Søren T Grande

Her følger 5. del af føljeton'en ”Lær din skov at kende”. 
Jeg har valgt at fortælle lidt om Tisvilde Hegns store delinger 
imellem de nord/syd gående linjer og de øst/vest gående linier, 
nemlig BRANDBÆLTERNE. De er gode at kende, fordi de ligger 
som retnings/pejle mærker, så man får nemmere ved at finde 
rundt i vores store løbeskov.
Hegnet er delt op i 6 parallelle ca øst/vest gående linier som 
krydses af 5 andre parallelle linier, som ca er syd/nord gående. 
Dvs at alle syd/nordgående linier: Jyde Linie, Brantebjerg Linie, 
Horsekær Linie, Råbjerg Linie og Lerbjerg Linie ender ved 
stranden. Hvorimod de øst/vestgående linier: Fynbo Linie, Lars 
Anders Linie, Nordhus Linie, Asserbolinie, Jeppelinie,  
Bølleljungslinien(vejen) og  Troldeskovs-sporet alle løber 
parallelt med stranden. I øst ligger Tisvilde og længst væk mod 
vest ligger Liseleje.
Når vi starter fra Bækkebro P-plads, løber vi fra sydøst og som 
regel imod Runde Elle ad Nørrevej – altså i nordlig eller 
nordøstlig retning, så det første brandbælte vi møder på vores 
højre hånd hedder ”Jydelinien” (det går fra Bækkebrovej til 
Jydestrand og er ca 4,5 km langt). Desværre er det gradvist 
blevet omdannet til grusvej mange steder, som bl.a kan ses på 
den venstregående Jydelinie. Løber man ad den højregående 
Jydelinie, mærker man hurtigt hvad et godt ”brandspor” har at 
byde på. Drej ad 2. vej på v.hånd, så fortsætter et dejligt 
unavngivent sandbælte helt op til foden af Frederikshøj – og så
du tæt på Tibirke Bakker...
Men hvis du vælger den venstregående Jydelinie krydser 
Fynbolinie kort efter, og længere fremme, efter grusvejen 
(Tisvildevejen), passerer man  tæt forbi Torup landsby (”den 
tilsandede”), herefter følger det store trekantsområde, hvor Lars 
Anders Linie passerer på tværs, forbi Bangshøj med udsigt til 
Enebærdalen, skærer Strandvejen, hvor Nordhuslinien også 
skærer nærmest diagonalt, for så at ende ude mod nord, hvor 
strandens højeste klitter holder til. 
Nordkystens bedste strand ligger her og har navnet ”Jydestrand” 
(ca 3,5 km fra Tisvildeleje og 5,3 km fra Liseleje). Det var den 
mest isolerede strand inden bilerne fik lov at køre gennem 
skoven til hhv Rævehus P-plads (Ll Kulgab) og Stængehus P-
plads. Og sikkert derfor at nudisterne holdt til her i stort tal i 
50'erne og 60'erne. Stedet kan anbefales og er en løbeudflugt 
værd. I dag viser mange homoseksuelle sig nøgne frem i 
området, selv om de er rykket tættere på Brantebjerg- og 
Troldeskovs klitterne. De stiller med glæde deres nøgenhed til 
skue. Der går rygter om, at man i 80'erne/90'erne havde sat 
kondom-”automater” op i fyr(r)e-klitplantagen mellem  
Skansehøjene og stranden.
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Det næste brandbælte vi passerer, når vi løber mod Runde 
Elle, er Brantebjerg Linie som krydser Nørrevej. Det er ca 4 
km langt og går fra Tibirke Bakker, passerer bagsiden af 
Frederikshøj (”Galgebakken”).  Vælger du at løbe t.h.  går vejen 
mod syd og ender ved Tibirke Bakker. Løber du t.v.  går vejen 
mod stranden. Desværre bliver den venstregående linie til en 
grusvej  efter at Tisvildevejen er passeret,  og kort efter krydser 
Lars Anders Linie (tæt på Røhls Dam). Dette til trods dog et 
smukt og lysåbent område. 
Du fortsætter med at løbe mod nord, og så kommer den stejle 
bakke ved Lejevejen, op over den og så krydse Nordhus Linien 
med udsigt til Louisehøj på h.hånd. Fortsætter du ligeud fører en 
kedelig grusvej til Birkehøj eller Brantebjerg, men den flotte 
udsigt fra Brantebjerg mod Liseleje og Hyllingebjerg, er det hele 
værd. 
Drejer du derimod til venstre, når Nordhus Linien passerer din 
vej (ved Louisehøj), så kommer du forbi Harehøj og den 
indhegnede hesteslette. Kig efter den lille venstreførende sti lige 
efter Harehøj, for så kommer du til Hvidehøje med den 
energiladende Bautasten, og der er dømt Bondestenalder-
Bronze- og Jernaldertid i dette gådefulde og lidt gemte 
gravområde. Det er li'som tiden står stille herinde i lighed med 
Torup tilsandede landsby. Desværre er stedet efterhånden blevet 
kørt godt op af passerende MB-rytter flokke. 
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Fortsætter du til højre efter Hvidehøjene, så kommer du gennem 
et lidt smattet område på din vej mod Enebærdalen, og du 
rammer Jydelinien. 
Hvis du fortsætter ad brandbæltet ”Nordhuslinien” neden for 
Harehøj, så falder vejen ned gennem et bøgetræsområde, kaldet 
”Skrædderstykket”. Herefter krydser Strandvejen og Jydelinien, 
men hvis du fortsætter lige ud, så kommer et dejligt fladt stykke 
fint brandbælte (stadig Nordhuslinie), og det ender ved Bisp 
Absalonsvej, som går mellem Slotsruinen og Stængehus. 
Du er nu tæt ved Bølleljungen (lidt t.h. og så på din v. hånd). 
Bølleljungen er et smukt enebær/lyng område (deraf navnet 
(Bølle)ljung=lyng på svensk eller snarere tysk!)) Det gemmer på 
et par hyggelige små damme og skovturs/picnic bænke, men 
desværre er udflugtsområdet blevet misligeholdt med en masse 
væltede træer, så du er nødt til at bevæge dig baglæns tilbage 
til grusvejen mod Stængehus. 
Bisp Absalonsvej markerer grænsen til Asserbo Plantage, dog 
skal du vide, at hvis du vælger at fortsætte ad Nordhuslinien, så  
bliver det en flad oplevelse på en kedelig grusvej, som ganske 
vist passerer Melby Overdrev med skøn udsigt til Nordsjællands 
største hedeområde og idyllisk lyng beplantning. 

Nordhuslinien er Hegnets længste brandbælte (dog kun 
brandbælte noget af vejen). Det er ca 8,8 km langt og ender ved 
jernlågerne ind til Melbylejren, men det kan anbefales at starte i 
den østlige ende ved Gærdevej tæt ved Nordhus. Til gengæld 
passerer det de fleste nord/syd gående brandbælter, i 
kronologisk rækkefølge fra Gærdevej: Horsekær Linie, 
Brantebjerg Linie, Jydelinie og Lerbjerg Linie. Følger du vejen fra 
øst (Nordhus), så kommer du op over Louisehøj (lige ved de 
spændende og smukke Sortehøje), men inden da skal du passe 
på ved krydset ”De seks Veje”, fordi fortsættelsen af 
Nordhuslinien ligger og gemmer sig bag det smattede område 
ved branddammen i krydset Lejevejen/Stængehagevej.

Det tredje brandbælte man møder på løbeturen fra 
Bækkebro P-plads, når man kommer til Runde Elle og løber mod 
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højre, hedder Fynbolinien. Det er  et af skovens flotteste og 
mest imponerende brandbælter, dog med en begrænset længde 
på ca 4,5 km. Det starter ved Horsekæret (dæmningsstien 
imellem de to  Horsekær) og slutter ved ”Tyrens Røvhul”, 
tidligere ler- og grusgrav, men i dag indrettet til natur/øko base 
for børn og voksne og omdøbt til det pænere ”Vandkalven” og 
fungerer ligeledes som overnatnings shelter/grill/picnic 
(børnefød-selsdags) sted. 
Når Fynbolinien krydser grusvejen (østfra og fra 
Horsekærdæmningen), skal du vælge den højregående linie 
(mod vest), og kort efter møder dit øje det flotteste sand/klit 
landskab, så man næsten føler man er kommet på skitur. 
God, udfordrende stigning opad. Så krydser et andet 
imponerende brandbælte – og man kan se hvordan to 
vandreklitter her har kæmpet om magten og retten til at 
dominere seksten- og syttenhundrede tallets sandfygning (det 
tværgående brandbælte hedder Brantebjerg Linie og er omtalt 
ovenfor.)
I denne krydsning ligger Frederikshøj ikke så langt mod venstre, 
men du skal fortsætte ligeud og ned ad bakke på sandbæltet 
indtil det afløses af en grusvej, som du fortsætter lidt til højre 
ad.
Så passerer du en tværgående grusvej (Nørrevej) og fortsætter 
lige over – og du er igen på Fynbolinien. Nu kommer ét af 
skovens flotteste og mest markante sandflugts-områder,  bl.a en 
unavngiven sandbakke – jeg synes vi skal kalde den ”FYNBO 
BAKKE”! Efter bakken er forceret – der går rygter om, at de 
gamle nordtrim'ere interval bakketrænede på denne sandbakke! 
Ved foden af bakken krydses linien af sporet der t.h. fører 
gennem Blå Dal.
Men fortsæt ligeud ad brandbæltet, som nu bliver lavtliggende 
og fugtigt bl.a fordi du (efter krydsning af Jydelinien i grusvejs 
udgave) bevæger dig ind gennem området ”Toelt Gadekær”, 
som i 1700- og 1800-tallet blev brugt som kreatur vandingssted 
for Torup landsby.
Så går det lidt opad på en ikke alt for spændende sandsti, og du 
ender ved føromtalte natur/øko shelter sted. Der går en sti t.h. 
langs lerskrænten som ender ved Ridebrovej (tæt på 
Slotsruinen).

Tisvilde Hegns ultimative brandbælte hedder Lars Anders 
Linie!
Det er skovens eneste ubrudte brandbælte og gennemløber hele 
Tisvilde Hegn fra Hegnets højeste punkt, Frøbakke (udfor 
Xylografens Hus på Kirkevej) og slutter langt mod vest, hvor 
Asserbo Flyvesands områderne er blevet til store sommerhus 
udstykninger (Skjalm Hvidesvej/Knud Lavardsvej). Lars Anders 
Linie har en samlet længde på ca 5,3 km, men fortsætter du t.h. 
ad Knud Lavardsvej kommer du til Reinh van Hauenstien, som 
fører gennem det flade og fugtige Asserbo Plantage med 
endestation ved Stængehus, og så kommer der kilometre på din 
løbetur!
Lars Anders Linien er kongen over alle skovens brandbælter, 
og en virkelig fysisk udfordring at gennemløbe. Til gengæld 
kommer du gennem en rigt varieret og smuk skovoplevelse som 
et sværdhug lige midt ned gennem skoven og dens vekslende 
vegetation og markante steder, tæt på bl.a Skovhøj, 
”Femmasteren”, Hilkers Krog, Røhls Dam, Torup Landsby, 
Bangshøj og Lerbjerg. Men havet skal du ikke regne med at se 
noget til, fordi linien løber i øst/vestlig retning (altså parallelt 
med stranden). 
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Og så er ruten stort set MT-biker fri – det da også en bonus. Man 
ser heller ikke mange ryttere på sandbæltet, og det kan man 
undre sig over, for jeg mindes med oprømt rusglæde mine vilde 
ungdoms år, da vi på hesteryg lå og huggede side om side på 
dette fantastiske galop bælte! Et adrenalin kick før der var noget 
der hed elastik-udspring med eller uden faldskærm, frit fald osv.
Og så et netop hørt rygte fra én af klubbens ”grand ol' men”: I 
firserne da løbeklubben NORD bestod af to afd – trim og 
orientering – eksisterede en fælles underafdeling som kaldte sig 
NORD/ski, og i de sne rige firser vintre afholdt man et fælles 
”klub NORD langrends mesterskab” (måske flere vinter år?) på 
netop Lars Anders Linie med start og mål ikke langt fra Skovhøj 
og så derudaf ad præparerede spor – ét udad og ét hjemad –
med vendepunkt et godt stykke mod vest. Det var god træning 
til Vasa lobet og fællesudflugterne til Sverige og Norge. Måske 
en idé til en slags årligt uofficielt løbemesterskab ikke på grus 
eller asfalt, men i sandspor! 

De to sidste brandbælter der er værd at nævne vil jeg slutte 
med. De er ikke så lange. Horsekær Linie er ca 3,8 km langt og 
Råbjerg Linie er ca 2,6 km. Det mindste brandbælte i Hegnet er 
på ca 1,3 km og hedder Jeppelinie. 
Lerbjerg Linie er knapt så interessant, da det zigzagger noget og 
ikke længere er farbart hele vejen igennem. Det løber forbi 
langdyssen på Lerbjerg, krydser sydgående Lars Anders Linie, 
slutter gennem et temmelig ufremkommeligt terræn ved 
Tisvildevejen. Det er nord/syd førende. I nordgående retning 
krydser det også Nordhus Linien samt Troldeskovssporet, før det 
naturligvis ender ved havet. Det er max 3 km langt.
Horsekær Linien tror jeg alle i klubben kender. Det går fra 
stranden, op ad HiN løbets ”Helvedstrappe” og slutter ved 
Horsekæret, men med mange grusvejs afbrydelser. Det er bedst 
og smukkest hvor det slutter (eller begynder?), nemlig op ad 
Horsebakken (også én af skovens markante tilhvilestedte 
vandreklitter).
Det løber i retning syd/nord, så logikken holder, og dit indre 
landkort og kompas er måske ved at være på plads. Havet ligger 
nordvendt!
Råbjerg Linie er et dejligt lille og indbydende brandbælte, som 
er bedst at koble sig på ved Kirkevej (grusvejen langs 
skovkanten) ca udfor Niels Bohrs sommerhus, der hvor 1. væske 
depot er placeret i forb.m Helvede i Nord løbet. Så går det bare 
op ad mod Skovhøj og videre ligeud (Tisvildevejen skal krydses). 
Så fortsættes forbi Råbjerg (ligger på venstre hånd), og du 
rammer grusvejen (Kirkevej), passerer Gærdevej (på v.hånd) og 
Nordhus, for så at følge første sti på h.hånd. 
Denne sti løber langs sommerhusene (på h.hånd) og Råbjerg 
Linie har endestation her ved Vagtbakke med den smukke udsigt 
ud over Molen, Strandparkeringen, Stejlepladsen og 
Redningshuset nedenfor. 
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Fra Vagtbakke kunne man i gamle dage holde øje med kysten 
mht strandinger og anløb af skibe. Der blev anlagt en 
patruljeringssti langs den gamle kystskrænt (fra Redningshuset 
langs Brunebjerge og helt til Brantebjerg). Stien er i dag mange 
steder ufarbar – det bemærkede vi med al tydelighed i forb.m X-
terra Nordic løbet, hvor løberne måtte rutsche ned ad 
muddersmattet på ”.øv & albuer” fordi trapperne på den gamle 
Vagtsti (”langs ”slugterne/puklerne”) er slidt væk. 
Kroværten på Tisvilde Kro fik en nyoprettet  bibeskæftigelse i 
perioden 1891-1915 som toldopsynsmand på betingelse af, at 
han byggede sig et hus oppe på toppen uden for skovgærdet 
over for Vagtbakke (der går en hulvej imellem). Adressen er 
Majbakken, og huset er der måske endnu? Toldopsynsmanden
skulle dagligt  kontrollere langs kysten. Hvad der skulle fortoldes 
og hvilke ulovligheder der skulle holdes øje med må stå hen i det 
uvisse.
Opsummering: Tisvilde Hegns, snorlige brandlinjer har været 
skovens særlige kendetegn siden 1850'erne. De blev brugt bl.a 
til at forhindre eller begrænse skovbrande, så ilden ikke kunne 
springe gennem plantage bevoksningerne i vindens retning. 
Senere (efter 2. Verdenskrig) gravede man også ca 10 
branddamme. De fleste fungerer stadig, og det er jo vigtigt at 
komme til vand, hvis der opstår brand.
I dag har man som begrænsning af brand plantet strategisk 
løvskov i stedet, men helt tilbage fra anlæggelsen af 
brandlinjerne fungerede de fleste som veje og stier. De er 
skovens vigtige infrastruktur, især i øst-vest gående retning: 
Lars Anders Linie, Nordhus Linie og Fynbo Linie. 
Man må tænke på, at der tilbage i tiden var et næsten ikke-
eksisterende vejnet bl.a pga sandfygningen. De seks 
væsentligste brandlinjer har et samlet km tal på omkring 30 km, 
så det var måden man kom rundt i skoven på med datidens 
heste-/studetrukne vogne. 
Siden har man fået påkørt ler- og stabil grus, så de væsentlige 
grusveje i dag er blevet til nærmest ”motorveje”, fx 
Tisvildevejen og Bølleljungsvejen, sidstnævnte var også engang 
en brandlinje, som gik fra Harehøj/Hvidehøje til Asserbo 
Plantage (Nyvej) med en længde på ca 5,3 km. 
Tisvildevejen har i 15-16-17-hundredtallet været 
forbindelsesvejen fra Asserbo Slot via Torup landsby til 
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Skovporten. Der var så mulighed for en afstikker med kig til 
Galgebakken og videre til Tibirke Kirke. 

De parallelt løbende Strandvejen og Lejevejen burde fortsætte 
mod vest, men de tager begge et sydvestligt sving mod hhv 
Paradisstien (Nyvej) og Slotsruinen. Eller man kan fortsætte ad 
de parallelt løbende Asserbolinie eller Bølleljungsvej (begge er 
grusveje og ender ved Nyvej). Vil du videre mod vest fra 
Strandvejen, er du nødt til at finde Troldeskovssporet efter 
Skansehøjene neden for Brantebjerg. Ud for Troldeskoven drejer 
du til højre, følger det gul-markerede spor og så kommer 
”Troldesporet”, der ender tæt på Stængehus.  
Horsekær Linien går fra Horsekæret i syd til ”Helvedstrappen” 
ved den nord-vendte strand.
Brantebjerg Linien går fra Tibirke Bakker i syd  forbi 
Frederikshøj (”Galge-bakken”) på venstre hånd og forbi 
Louisehøj (på højre hånd) for at ende ved Brantebjerg (med 
Skansehøjene nedenfor ved Strandvejen).
Jydelinien går fra Bækkebrovej i syd, passerer Bangshøj på 
højre hånd og ender ved havet, hvor bedste strand og højeste 
klitter befinder sig (”Jyde Strand”).
Lerbjerg Linie går fra Tisvildevejen (stien svær at finde, så 
prøv fra Lejevejen i stedet), passerer Lerbjerg langdyssen på 
venstre hånd, fortsætter op til og nedover den gamle kystskrænt 
samt ender ved havet.
Fynbolinie går fra Horsekær dæmningen i øst og vestpå til 
shelterstedet ”Vand-kalven” tæt på Slotsruinen.
Lars Anders Linie går fra Kirkevej i øst, op over Frøbakke og 
ender ved Bisp Absalonsvej (lille spor fortsætter til 
sommerhusene i Asserbo Sand, som også går under betegnelsen 
”Karsemose Overdrev” - tæt på hvor Reinh van Hauen's flyve-
plads lå i 1950- og 60'erne).
Nordhus Linie går fra øst ved Gærdevej (tæt på Nordhus), op 
over Louisehøj, forbi Harehøj, tæt på Bølleljungen, gennem 
Asserbo Plantage for at ende ved Melbylejren (Melby Overdrev 
og Liseleje Plantage). Vil du undgå det dobbeltrettede ”bilspor”, 
som går mellem Stængehusvej og Rævehusvej, så skal du vælge 
den  parallelle Bølleljungsvej ca 400 m sydligere .
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51 km ultra trailløb i Tyrkiets Grand Canyon
Af Mads Lomholt

Jeg har altid sagt, at marathon var mere end langt nok til mig, og at jeg aldrig kom til at løbe et længere 
løb. Men hvordan er det nu med standpunkter? De holder lige akkurat til, man tager et nyt….

Nyt job og nye udfordringer – og en af dem er en tur med jobbet til Kappadokien i Tyrkiet...? Aldrig hørt 
om stedet før, men det kom jeg så til. 

Vulkanudbrud midt i Tyrkiet

Kappadokien ligger midt i Tyrket, og er en legendarisk 
skønhed skabt af nogle voldsomme vulkanudbrud. Her 
kan man opleve nogle af verdens uforlignelige undere 
som skorstensklipperne, underjordiske byer og 
smukke klippestrukturer. 

For mig ligner det nærmest det tætteste, man 
kommer på Grand Canyon på vores breddegrader.

400 medarbejdere afsted til Kappadokien. Der var 
arrangeret alle mulige workshops, vi kunne melde sig 
til. Nogle valgte mountainbike eller yoga, og andre 
valgte fotografering, hvilket stedet egner sig helt 
fantastisk til. Der var også nogle der skulle lære at 

lave traditionelt lokal mad.

23 af os var lidt mere eventyrlystne og måske ikke 
helt raske – vi valgte nemlig at tage ud på en ultra 
trail i terrænet.

Følg de røde/hvide plastikstrips

51 km ultraløb i single spor, vandløb, på klipper, 
igennem klipper, op ad klipper og igennem de
mange små bjerglandsbyer, hvor heste nogle steder 
stadig var foran plovene, og hvor kvinderne 
hakkede ikke kun på deres mænd, men også på 
markerne…..

51 kilometer i en helt fantastisk natur med masser af højdemeter og oplevelser for 
livet.

Aftenen før fik vi lidt instrukser af en kvinde fra Ankara i grøn t-shirt og tidligere 
vinder af 110 km. Der findes nemlig et rigtigt ultraløb ”The North Face Cappadocia 
Ultra Trail”, hvor man kan vælge at løbe 110 km, 60 eller 30 km. 110 km har mere 
end 3350 højdemeter… 

Med et lumsk og charmerende smil gav hun os to gode råd. 1: gå op ad 
stigningerne. I kommer nemlig ikke hurtigere op, hvis I løber, og I udhungrer jer 
fuldkommen, hvis I forsøger. Råd nr. 2. Følg de rød/hvide plastikstrips for at finde 
vej, men vær opmærksom på, at de lokale godt kan finde på at fjerne dem…
Hmmm vi var altså on our own uden guide, vejvisere og fartholdere – midt ude i den tyrkiske udørk
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1300 højdemeter

Kl 5.00 på løbsdagen havde hotellet stillet en god og nærende morgenmadsbuffet frem til os. Den 
fortærer vi mere eller mindre søvndrukne, mens den gode og sorte tyrkiske morgenkaffe stille og roligt 
tager sit indtog i vores spændte men også lidt 
nervøse kroppe. 

Ikke alene er vi skræmte pga. strækningen på 51 
km – det er vi også pga. det bjergrige terræn, 
som skulle byde på mere end 1300 højdemeter.

Kl. 6.30 ankom vores kvindelige instruktør med 
den grønne t-shirt, og med lidt omveje i den lille 
by vi boede i, finder vi frem til resten af gruppens 
hotel, hvor vi skal starte fra. 

Alle i fuld ultra trail løbeoutfit og rygsæk med lidt 
ekstra væske, ekstra energibarer, t-shirt, 
compeed og andre små fornødenheder.

Det er koldt udenfor på dette tidlige tidspunkt –
ca. 3-4 graders varme. 

Solen er lige stået op og himlen er fuld af 
luftballoner, som også er en klassiker i dette 
område. 

Luftballonerne fik vi selv prøvet dagen efter.

Efter lidt opvarmning i morgensolen sendes vi 
afsted i grupper af 3. Ret hurtigt støder vi på den 
første ubarmhjertige stigning, som vi efter 
forskrifterne går (hurtigt) op af.

Her mødte vi også et andet team, og vi valgte at 
løbe sammen alle 6, så længe vi nu kunne. 

Det kunne vi resten af turen, og det var i sig selv 
en super oplevelse at løbe sammen i teams i 
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stedet for individuelt, som vi jo altid gør. Det vil jeg vende tilbage til senere.

Ruten på de 51 km. starter med et lille loop på 5,5 km. 

Dernæst en tur rundt på 41 km, hvorefter vi slutter af med samme loop på de 5,5 km.

Efter 3 km løber vi forkert

Efter 3 km er vi allerede i vildrede…. Vi når til et kryds med de her rød/hvide plastikstrips, der sender os i 
alle tænkelige retninger. Vi sender røgsignaler tilbage til vores base og får her et råd, der leder os på 
yderligere omveje. Vi nåede i hvert fald aldrig  ud på de første 5,5 km loop. Vi må konstatere, at vi 
allerede efter 3 km løb forkert. Vi ender også med at løbe turen modsat af, hvad vi egentlig skulle. 

Men hvad gør det; vi er i godt humør, 
og kræfter har vi masser af. 

Naturen omkring os med mærkelige 
skorstensbjerge og bjergsider, der 
tårner sig op ad siderne er også med til 
at betage os og holde humøret højt.

Efter 10 km nåede vi CP (check point) 
nr. 7, og vi fik varm suppe, salte 
nødder, vand og frugt. 

På turen rundt er der i alt 8 check 
points i små landsbyer med masser af 
lækker og nærende forplejning.

Flere af os har også fået kørt vores 
egne goody bags ud på særligt 
udvalgte check points.

Vi havde brugt meget tid aftenen forinden på at lægge en strategi for, hvad vi havde brug for på hvilke 
CP og hvad vi skulle have sendt med ud af energi og frugt. Denne strategi kom nu os ikke rigtigt til gode, 
nu da vi løb den modsatte vej…..

Ved 21 km er humøret rigtigt højt. 

Vi er lige kommet op af endnu en sindssyg 
stigning og mødte et CP, hvor der blev 
serveret lækker friskpresset 
appelsin/granatjuice – manglede så bare 
lidt vodka…. eller måske ikke…..

Ved 30 km mødte vi nogle af de andre 
teams, der løb den rigtige vej, og vi gav 
hinanden high fives, og fik endnu et skud 
adrenalin og humør i venerne. 
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Samtidig fik vi følgeskab af 2 hunde, som fulgte os de næste 10 km til næste check point.

På kanten 

Turen mellem 30-35 var den mest bjergtagende oplevelse. 

En tur på kanten af bjerget med resten af bjerget stejlt voksende op til den ene side, og kløften til den 
anden side så langt som øjet strakte sig. 

Vi løb på en smal single trail med vores to hunde i følgeskab. De blev nærmest en del af teamet, så når 
vi talte om alle var med fortsatte vi fra 5, 6…7 og 8. Hundene forlod os i en lille landsby ved 35 km. Dér 
fandt de nogle bedre venner med bedre mad at tilbyde, og vi hørte senere, at de havde løbet med et af 
de andre hold til den landsby, hvor vi havde samlet dem op fra. Så’n kan man også vælge at tilbringe et 
hundeliv!

Vi blev straffet flere gange undervejs – vi løb ganske 
enkelt forkert flere gange. 

Dels fordi de lokale havde syntes det var skægt at fjerne 
de rød/hvide strips, men også fordi vi jo løb modsat og 
dermed nemt overså flere af dem.  

Teamwork

Helt fantastisk holdt vi alligevel hovedet koldt og humøret 
højt – også ud på de sidste hårde kilometer, hvor 
kræfterne var ved at sive stille og roligt ud af vores i 
forvejen gennembankede kroppe og tilsyrede lårbasser.

Teamarbejdet er en af de oplevelser, der står helt tydeligt 
i min hukommelse. 

Det at løbe i et team, var en super lærerig og gavnlig 
oplevelse. 
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Ved 30 km havde en af os krise, men hun kom hurtigt over den, fordi vi andre var der og fik bearbejdet 
hende mentalt og båret hende igennem de vanskelige kilometer. 

Sådan gik det lidt på skift med kriserne, men igen støttede resten af teamet op omkring den kriseramte 
og fik skudt mental energi ind til de sidste kilometer. Aldrig på et eneste tidspunkt var man alene med sin 
krise eller vanskelige fysiske nedture. 

Jeg selv var i vanskeligheder mellem 35 og 40. Det gik meget opad, vi havde været ude i mange timer,
og der var mange kilometer og stigninger tilbage endnu. Men igen var teamet stærkt og efter 40 km 
havde jeg fuld energi tilbage i krop og sjæl.

Efter de 42 var resten af turen en lang brusende gåsehudsfornemmelse og fuld af bonuskilometer – for 
ingen af os havde løbet længere end marathon før. 

I mål til pizza og øl

51 km og 9 timer senere løb vi alle 6 i 
mål med hænderne i vejret til store 
klapsalver, varm pizza og ikke mindst 
en kold øl. 

Jeg behøver ikke at sige, at glæde 
nærmest var et fattigt ord på 
målstregen. 

Vi var alle stolte over at have 
gennemført så mange kilometer og så 
mange højdemeter.

Men 
vi 
var 
især 

stolte over det teamwork vi havde oplevet sammen.

Jeg er sikker på, at vi alle på en eller anden måde har fået nye løbe-
soul mates for resten af livet.Ps. Dagen efter gik mange af os på rigtig 
dagen-derpå-marathon-måde med ømme knæ og lår. Jeg gik i tyrkisk 
bad og fik en gang tyrkisk massage på de ømme lårbasser. Ugen efter 
fik jeg raget mig en forkølelse til og var lagt ned nogle dage– i øvrigt 
sammen med mere end 40% af alle de andre deltagere….. 

Det var nu det hele værd, og måske har mit standpunkt ændret sig for 
evigt. Ultra trail løb har på en eller anden måde ramt mig og har startet 
en bevægelse i mine blodårer…….

Yours truly, 

Mads Lomholt, 

Marathon- og nu også ultra trailløber

PPs. Næste ultra udfordring er Nordic Extreme Marathon 2015: et 2-dages o-løb i skovene omkring 
Silkeborg med start/slut på Himmelbjerget og med fuld oppakning inkl. telt, underlag, sovepose og 
forplejning. Men det er jo en helt anden historie!

25



Blå Bog – medløber rapport # 4:
Af Michael Hughes

Ved generalforsamlingen i marts blev Søren Grande, som klubbens første nogensinde, tildelt titel af 
æresmedlem i anerkendelse af det store og langvarige arbejde han har gjort for, at bringe klubben 
Nordtrim til den velfungerende løbeklub vi i dag med stolthed og glæde er en del af.

Vi skylder Søren en stor tak for hans indsats og håber vi får fornøjelsen af hans formidler gen de 
kommende mange år. I denne anledning synes det passende at gå en smule uden for nummer og bringe 
en blå bog om Søren, så vi alle ved hvem vi har hædret.

Jeg har mødt Søren til en søndagssnak på hans formidable selvbyggede solterrasse på Bækkebrovej.

Søren Thilst Grande f 1946. Opvokset i København på det ydre Østerbro (Emdrup omkring Lersø park 
alle). Far arbejdede for Politiken (annoncekonsulent) og mor havde deltidsjob.

Gik i skole på Emdrup Skole der senere kom til at hedde Lundehusskolen, i en ren drengeklasse, hvor 
han gik mellemskolevejen til Realeksamen i 1963. Dengang var folkeskolen til 5 klasse, herefter 
mellemskolen som kunne deles i to retninger, nemlig ’fri-mellem’ som fik sit navn pga. eksamensfrihed 
og endte i 7 klasse og ’mellemskole’ som førte til realskole og Realeksamen.

I efterkrigstiden havde folk mest 
travlt med at finde deres plads på 
hylden. Den overvågning vi i dag 
finder helt almindelig i forhold til 
børn var dengang ikke eksisterende. 
Man spillede bold eller førte 
småterritoriale krige mod drengene 
fra den anden blok. Kom man i 
undertal tog man flugten med en 
hurtig spurt langs skrænten ved 
banelegemet, og det gjorde Søren 
tit, for som man vil se på 
konfirmationsholdet fra ’61 var 
’Grande’ som 14 årig den 
næstmindste af alle drengene fra 
hans årgang.

Såvel barndom som ungdom var for 
Søren, som så mange andre fra den 
tid, kendetegnet ved et ubegrænset 
frirum. Der var frihed til at hænge 
ud som man ville og komme omkring 
som man lystede uden at forklare sig 
til nogen.

Var ikke den store boldspiller, 
prøvede på Farens opfordring at spille badminton og fodbold. Blev aldrig den store succes, men Søren 
klarede sig fint som målmand. Siden gik det knap så godt. Blev som voksen slemt tilredt med en alvorlig 
knæskade i 1971 i noget så uskadeligt som en tenniskamp (ledbåndet rev knæskallen i stykker). Jeg skal 
her naturligvis på min yndlingssports vegne overbringe vores dybeste beklagelse. (Særligt knæskader er 
særdeles sjældne i netop min sport, så du må I sandhed have et usædvanligt talent på en boldbane).

I ’56 køber forældrene et sommerhus i Liseleje, hvor Søren begynder at hænge ud med en af de lokale 
piger – grønthandlerens datter, Kirsten – som i 1961 lokkede ham over på Rideskolen i 
Vinderød/Frederiksværk. Ridning kræver anderledes styrke og motorik som boldspil ikke er i nærheden 
af. Det tiltalte Søren, der begyndte at dyrke military ridning i skoven omkring Vinderød og Tisvilde. 
Udfordringen og fysikken ved at kontrollere og udnytte det viljestærke og kraftfulde dyr tiltalte Søren.

Bliver gift i 72 og flytter til Amager hvor de har købt svigerforældrenes hus. Huset var meget 
vedligeholdes krævende og tiden gik med børn, familie og reparationer. Fandt lidt frirum på cykelture 
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med den evigt tur-hungrende og damp diagnosticerede cockerspaniel. Parret får to drenge og 10 år 
sammen frem til skilsmissen i ’82.

Dengang (som nu) var Kvindebevægelsen den dominerende meningsdanner og mænd nogle bløde typer 
som syntes de skulle være som kvinder for at gøre sig ordentligt til.

Strikketøj, bleskift og husgerning var dog ikke noget for Søren, som i stedet sluttede sig til andre 
ligesindede i Mandebevægelsen som opstod i opposition til tidens dominerende kvindebevægelse. Hen ad 
vejen tog mande basisgrupperne form, og de regelmæssige møders indhold blev sat i system. Sørens 
engagement og stærke vilje bringer ham formandskabet for Mandebevægelse i København.

I halvfjerdserne og firserne opstod nogle af tidens forskellige ø-lejre som tilbød sig som ferie alternativer 
for terapi hungrende og frisindede mennesker af alle slags og køn. Lejrene foregik over 6 uger på 
forskellige øer med forskellige temaer, og man ’købte’ sig ind på bestemte uger og steder. Nogle –
Sørens - var rene mandelejre – Carl Mar gå hjem – been there, done that. Det var god terapi for mænd 
der ikke havde lyst til hønsestrik og bleskift, men til gengæld at komme i kontakt med deres indre 
følelser og ydre nøgenhed.

Ø-lejrene havde nogle 
repræsentantskaber hvor man 
blandt andet drøftede de 
gennemgående ’temaer’ for 
kommende ø-lejre. Jeg nævner
i flæng ’Bevidsthed og 
Brødbagning’, ’Astrologi, Krop 
og Kosmos”, men det var med 
temaet ’Flirt og Fodnusse’ at 
Søren i 1985 møder Marianne 
der bl.a. var uddannet zone 
terapeut og om man så må 
sige, udgjorde den kliniske del 
af det tema. Søren og 
Marianne blev gift i ’97 og 
nåede netop at fejre kobber 
bryllup (som de rettelig 
betegnede sølvbryllup) inden 
hun i en alt for ung alder af 58 
dør af kræft. 

I slutfirserne flytter parret 
sammen i bofællesskaber i 
nogle af Københavns skønne 
herskabslejligheder på V og 
senest Ø. Marianne havde et 
sommerhus på Halsnæs, St. 
Karlsminde, hvor de tilbragte 
en stor del af sommeren. Det 

foretrukne udflugtsmål gik over Liseleje mod Tisvilde, som derfor blev det primære søgeområde for 
huskøb. Adressen på Bækkebrovej fandt Søren ved en tilfældighed, da han skulle fordrive nogle 
ventetimer efter at have efterladt Marianne i Ramløse.

Arbejdslivet startede med at Søren kom i lære på reklamebureau efter skolen. Det skulle man kæmpe 
hårdt for, brugte sin sommerferie i skoletiden som cykelbud for reklamebureau i forventning om at gøre 
sig fortjent til en læreplads, men det blev dog ved direkte kanvas at det lykkedes at få den eftertragtede 
læreplads i hus. Læretiden kastede nogle kurser af sig, bl.a. reklameteknik, design og typografi samt en 
generel uddannelse i administrative kontor opgaver, men en af lærlingens øvrige opgaver nemlig at flytte 
kundernes biler i det allerede dengang parkeringsplagede by centrum, var i overvejende grad det 
sjoveste tidsfordriv ved det job.
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Blev i 67 indkaldt til værnepligt. Gjorde tjeneste på Svanemøllens Kaserne, hvorfra han trods forhøjet 
beredskab sneg sig ud om aftenen/natten til en ungdomskæreste som boede i sygeplejerske boligerne 
ved Tagensvej. (Kold krig, min bare!).

Grundformen havde Søren, som jo altid havde bevæget sig i hurtige ryk eller på cykel. FUT var jo en del 
af den almindelige soldatergerning, men om lørdagen løb man om kap med de andre delinger, og hele 
delingen blev som vinder belønnet med øjeblikkelig frihed for resten af weekenden. Allerede dengang var 
Søren, takket være barndommens rappe kæft og ringe fysiske fremtoning, en ganske habil hurtigløber. 
Nu var han en velvoksen herre på 183 cm som kunne hjælpe delingens langsomme over målstregen og 
skabe vinder-frihed til delingen. Blev udtaget til kompagni løber, hvor han lærte lidt mere om 
disponeringen af løb længere end 1500m.

Efter nogen tid som værnepligtig får Søren at vide, at han mod sin erklærede vilje, vil blive udtaget til 
sergent- eller officersskole. Det ligger nu ikke til Søren at lade sig hverve til noget han ikke gider, så fra 
da af blev han den mest uduelige og obsternasige rekrut i delingen. Attituden førte til en 2 ugers 
disciplinærstraf i kachotten på kastellet for hvad man i dag vil betegne som utilbørlig opførsel over for en 
overordnet.

Finder efter soldatertiden tilbage til jobs i og omkring reklamebranchen, men havde vanskeligt ved at 
finde tilbage i reklamen indtil han endelig træffer ind i det rigtige job i Regnecentralen. Sammen med en 
kollega mønstrede de et sjældent velfungerende team i tilrettelæggelse af det man i dag på godt dansk 
kender som ’corporate image’. Et stærkt udadvendt og kreativt job hvor de fik frihed til at tænke ud af 
boksen og realisere nye ideer i et ellers konservativt miljø.

Ca. 3 gode år går med sprudlende ideer og nye projekter før omstrukturering deler makkerparret op i nye 
udfordringer. De forlader i protest kollektivt Regnecentralen og bliver i stedet hyret af Spies som dengang 
forberedte lancering (eller hedder det fernisering) af Merkur Bio (senere teater), hotel Merkur og rejse 
bureau. Makkerparret bliver delt, da Søren vælger ikke at rejse med sin makker, som valgte at blive 
informationschef hos Lego i Billund.

Søren havde svært ved at holde reklamebranchen ud og besluttede sig efter 17 år at skifte kurs. Tog i 
årene fra 81 en glimrende HF og søgte derfra flere videregående uddannelser. Måske var det Mariannes 
indflydelse (hun var desuden social-pædagog og børnehavelærer), men det blev i hvert fald 
lærerseminaret der satte gang i en ny formidler karriere.

Arbejdede som lærer med utilpassede unge på Værksteds- og Produktionsskolen i Trørød. Eleverne var 
optaget under ’Den frie Ungdomsuddannelse’, et nyt uddannelses projekt, der havde til formål at samle 
op på unge uden traditionel boglig talent. Søren skulle bringe dem i mål på de basale skole færdigheder i 
dansk, matematik og formning.

Projektet indebar et frirum til nye initiativer som kunne give de unge mere selvværd, og Søren var med 
sin egen vildskab og hang til kreative udfoldelser god til at håndtere disse unge og give dem et savnet 
modspil. I rollen som ’kulturformidler’ gik udflugterne både til Christiania og Carlsberg - så kunne man jo 
også lægge vejen forbi Istedgade som vel rummer en særlig kulturmæssig interesse.  Her var det dog 
mest Søren som trods sin fortid på Vesterbro måtte have elevernes hjælp til at tyde den lokale pusher 
dialekt. Var desuden leder på skolens køkkenhold, hvor de unge skulle lære praktiske færdigheder i 
køkkenet. Det gik glimrende, Søren besad ikke det store talent for madlavning, så eleverne måtte klare 
ærterne selv, om man så må sige. Det kommer der jo altid noget godt ud af. Frihed under ansvar er 
godt, både for Søren og uslebne unge mennesker.

’Den frie Ungdomsuddannelse’ bliver afløst af ’inklusion’, som er den retoriske berettigelse for 
nedskæringer i skolepolitikken (red). Søren finder en stilling på Tisvilde Skole, hvor han render ind i et 
sandt kultur chok. Skiftet fra et fåtal utilpassede elever til klasser af 26, som næsten ikke må adresseres 
uden forudgående tilladelse fra forældre, bliver for vanskelig. Det blev jobbet der knækkede Sørens 
lærergerning. Han kaster håndklædet i ringen med PTSS efter 2 år i felten.

Som 62 årig takker Søren af med efterløn og er i dag naturligvis ’almindelig’ pensionist og glad for 
”frisætningen” fra det noget overvurderede arbejdsmarked!

På seminaret blev ét af Sørens yndlingsfag formning. Dermed åbnes muligheden for at formidle kreative
udtryk, og Søren driver et ’mindre galleri’ af egne produktioner, skæve fotos og gamle minder diskret 
placeret i trappegangen til kælderen. Hans kreativitet og hang til formidling fornægter sig ikke.
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Har som nævnt altid 
haft en fin grundform, 
men de gode år med 
Mariannes madkunst 
havde sat sit tydelige 
spor. Begyndte i Tibirke 
at løbe mere 
systematisk i 99 for at 
få lidt styr på det, og 
fra 2000 naturligvis 
sammen med Nordtrim. 
Denne gang blev det 
Sørens tur til at blive 
hjulpet hjem til start, 
nu af klubbens garvede 
piger som kører Søren 
fuldstændig flad på de 
lange distancer. Søren 
er jo godt bygget med 
god muskel masse-
Som vi jo ved, er det 
vigtigste for stofskiftet, 
og i løbet af ganske 
kort tid kommer han fra 
93 kg til almindelig 
kampvægt (omkring de 
81 kg).

Seneste større 
løbeudflugt har været 
New York ½ maraton i 
dette forår, men 
desværre er Søren de 
senere år så småt 
blevet indhentet af de 
gamle skader i knæene. 
Ambitionen om længere 
løb er droppet til fordel 
for større variation. 
Bl.a. har Søren påtaget 
sig frivilligt arbejde som 
spinning- og fitness 
instruktør i Vejby, 
hvorfra vi jo jævnligt 
bliver opfordret til at 
deltage i træningen.

Fra sine første dage i 
Nordtrim, var han - qua 

sin fortid på hesteryg - bedre kendt i Tisvilde Hegn og andre lokalområder end de fleste fra klubben og 
gjorde sig naturligvis bemærket med sit evigt formidlende fortællergen. Blev lokket ind i bestyrelsen som 
suppleant og siden kuppet af Nordtrims bestyrelse og ikke mindst af Marianne, til at påtage sig formands 
posten. Han havde jo glimrende erfaring ud i sådanne poster fra sin tid med Ø-lejr- og 
Mandebevægelsen. Om Sørens mangeårige formandskab for Nordtrim henvises til andre artikler, navnlig 
klubbens 40 års jubilæumsudgivelse fra 2014.

Søren er stadig en habil løber, og klubben har stadig gavn af hans kendskab til skoven, både når der skal 
tilrettelægges løb eller vises rundt på klubbens nye oplevelses løb. Der er stadig mange gode løbeture i 
den gamle formand til os alle – og skulle du have lidt hang til klassisk blues, så er der dig en god snak i 
vente… 
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FYR TIL FYR – ÉT AF DE MANGE LØBETILBUD PÅ SOLSKINSØEN
Af Anna Uhrenholt

Mine mange lange træningsture i Nordsjællands dejlige natur og indbydende terræn kulminerede den 11. 
april med en lille tur på ca 60 km langs Bornholms østkyst i et super smukt vejr.
Men hvordan får man dog den ide at løbe 1 ½ marathon i kuperet, klippefyldt terræn – og så endda i den 
lunefulde april måned, hvor man risikerer regn, slud og storm? HVORFOR??
Ja, for mit vedkommende var beslutningen let, da jeg først havde valgt mit store mål for 2015, som er 
Mt. Blanc marathon i slutningen af juni. For med fyr til fyr som delmål ville jeg kunne nå den rigtige form 
til også at forcere den lange distance i højden – tænkte jeg…
Og med de ”kloge” tanker i hovedet smed jeg 300 kr efter et startnummer til det løb, der næsten lige så 
hurtigt som Helvede i Nord blev overtegnet. Og med et meget eftertragtet startnummer i hånden blev jeg 
jo endnu mere motiveret for at deltage, og træne grundigt, så det også kunne blive en god oplevelse at 
klatre de sidste 600m næsten lodret op for endelig at slå hænderne i fyret på Hammerknuden.

Når man beslutter sig for noget nyt og uprøvet – og tilmed i en fjern ”verdensdel” – ja, så er Facebook et 
vidunderligt værktøj. Med tastaturet fik jeg forbindelse til en gruppe, som arrangerede fællestur til 
Bornholm, og fredag morgen mødtes vi alle i Kastrup for at fordele os i 5 biler. Fedt feriecenter i Allinge 
blev indtaget – og med buldrende solskin fra oven dryssede vi rundt i byen for at smage på kaffe og kage 
forskellige listige steder. Her mødte vi andre turister med samme mål, nemlig en lille løbetur lørdag 
morgen kl 7.

Aftenen inden et stort løb skal jeg traditionen tro have en øl – gerne en stærk én  - og den delte jeg 
med min roommate, Dorte, som sluttede sig til selskabet i Allinge ved 19-tiden. Og SÅ kunne jeg sove 
hele natten igennem – eller rettere til kl 4, hvor vi skulle op for at nå bussen fra slutstedet ved 
Hammerknuden og ned til startstedet ved Dueodde fyr. 

Jeg fik placeret mig helt forkert i startfeltet, så efter 10 meters løb røg jeg i kø for at komme over de 
første klitrækker, men det gjorde bare at jeg fik rig mulighed for at nyde solopgangen og glæde mig 
over, at alle de andre fik lige så meget sand i skoene som mig….  8-9 km nordøst på den Bornholmske 
strand gav endnu mere lækker solopgang og hyggelige snakke med andre morgenfriske joggere. De 
hurtige løbere var allerede små prikker ude i horisonten – nogle så jeg igen senere, andre slog løbsrekord 
og PR.

Ruten var selvfølgelig hård! Der var varieret underlag – sand, klipper, trailspor og asfalt – og også meget 
teknisk krævende passager, hvor flere af løberne måtte kaste anker – mest dem, som ikke på forhånd 
havde øvet sig i f.eks. Tisvildes små spor med rødder, sten, kogler og løse grene.
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Turen gik ad Kyststien og vi løb ind omkring havnene i alle de legendariske byer, Nexø -Svaneke -
Bølshavn og Gudhjem, inden vi ramte bjergene omkring Helligdomsklipperne og alle de små skarpe 
bakker op forbi Tejn og Allinge. For mit vedkommende ramte trætheden mig omtrent samtidig med de 
værste stigninger, omkring 40 km – så selv om jeg overhalede mange af de friske (små prikker i 
horisonten) fra stranden i starten, så følte jeg, at min fart fik et mærkbart dyk nedad. Det var også her, 
at turen blev til årets første rigtig varme tur…. Så jeg strippede, mens jeg løb ud af Gudhjem – for 
hvordan får man ellers sin (inderste) svedtrøje af??? Med kun to depoter på turen – ved 22 og ved 38 km 
– var man udnævnt til sin egen kamel, og selv om jeg ved 38 km havde tanket 1 liter vand i depotet, var 
jeg nødt til at fylde på ved et toilet i Tejn. Heldigvis – for de sidste 10 km var rigtige hårde. Jeg var træt, 
det var varmt og fødderne gjorde lidt ondt. Endelig kunne jeg ane Hammerknuden i det fjerne, men ved 
fyret på Hammerodde løb jeg selvfølgelig forkert…….  og fik lidt for mange både længde- og højdemeter 
i benene, inden jeg igen ramte den rigtige sti, og pludselig stod ansigt til ansigt med en lodret 
klippevæg….. Op, op, op til Hammerknude fyr i en meget krampagtig klatrestil – og endelig kunne jeg 
slå hænderne i fyret: Jeg gjorde det, og endda i en godkendt tid 

Vi har jo Danmarks smukkeste natur i Tisvilde hegn og omegn, men der er nu også sindssygt 
flot på Bornholm – og især sådan en solbeskinnet forårsdag med en let brise i ryggen viser øen sin 
natur, vandet og småbyerne frem med overbevisende kraft. Tjek øens herligheder, mens du løber et af 
de mange skønne motionsløb derovre. Det kan varmt anbefales!
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12 gode løberegler i trafikken
 
Når vi løbetræner, er det godt for sikkerheden at følge nedenstående 12 gode råd:

 
1. Ingen musik i ørerne.

2. Kig op og følg med i trafikken.

3. Når det er mørkt brug neonvest og/eller et diodelys.

4. Hvis der ikke er fortov, løbes der på linje i venstre side dvs. modsat færdslen.

5. Man GÅR over fodgængerfeltet.

6. Hold tilbage for rødt lys.

7. Veje skal altid krydses i samlet flok.

8. Ingen skal løbe alene bagerst (hvis der opstår skade, eller lignende).

9. Den forreste og bagerste råber, når der kommer en gående, cyklist, bil, eller 
lignende.

10. Løb med id, telefon nr. til pårørende.

11. De hurtigste vender altid om og samler de andre op.

12. Hvis du vender om (løber hjem), sig det til gruppen/træneren/fartholderen først.
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Sådan løber man pludselig 17 minutter hurtigere på en Marathon!!! 
 
Grethe’s "nye" træningsform: Langt og langsomt..... i modsætning til hendes tidligere mantra med at 
det gør alt for ondt at løbe langsomt ;-) 
 

location time speed o/a sex cat split speed o/a sex cat time of day
5 km 25:15 5:03 min/km 2990 256 48 25:15 5:03 min/km 2990 256 48 09:59:36
10 km 50:34 5:04 min/km 3082 266 50 25:19 5:04 min/km 3169 284 57 10:24:55

15 km 1:15:24 5:02 min/km 3007 251 47 24:51 4:59 min/km 2478 183 32 10:49:45

20 km 1:40:18 5:01 min/km 2834 230 46 24:55 4:59 min/km 2217 150 27 11:14:39

Half 1:45:52 5:02 min/km 2791 221 45 5:35 5:05 min/km 2524 196 41 11:20:13
25 km 2:05:28 5:02 min/km 2641 210 42 19:36 5:02 min/km 2330 170 30 11:39:49

30 km 2:30:28 5:01 min/km 2374 180 35 25:01 5:01 min/km 1852 134 24 12:04:49

35 km 2:56:00 5:02 min/km 2166 164 30 25:32 5:07 min/km 1712 145 26 12:30:21

40 km 3:21:46 5:03 min/km 1946 153 29 25:47 5:10 min/km 1301 130 19 12:56:07

42.195 km 3:32:03 5:02 min/km 1834 146 25 10:17 4:41 min/km 706 59 9
13:06:24
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NORDTRIMS TRÆNERUDVALG

Vi er 18 i udvalget og de allerfleste af os har allerede en eller anden form for idrætsfaglig uddannelse, som vi ser 
frem til at bruge i bestræbelserne på at svare på jeres spørgsmål og hjælpe jer frem imod jeres eget personlige 
sæsonmål.

Vi fungerer i klubben som en broget skare af fartholdere, trænere og planlæggere – og vi er alle iklædt vores 
turkisblå tøj, når vi fungerer som dagens trænere eller fartholdere.

Gitte:
Grøn træner/fartholder. 
Kompetence/uddannelse: Mangler 1 modul i den fulde DGI træneruddannelse. 
Erfaring: Begyndertræner i 2014. Flere maratonløb i bagagen. 

Anna:
Gul træner/fartholder. Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: Fuld DGI træneruddannelse. Uddannet som personlig træner og ernæringsvejleder 
indenfor aktiv ernæring.
Erfaring: Træner i Nordtrim. Flere maraton- og ultraløb i bagagen. 

Lene:
Grøn fartholder/Nyløbere.
Kompetence/uddannelse: På vej med relevante kurser.
Erfaring: Motionsløber gennem flere år.

Camilla :
Grøn fartholder. Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: På vej med relevante kurser.
Erfaring: Marathon, halvmarathon og succesfuld recovery efter flere skadesforløb.

Niels:
Gul/grøn/”all-round” træner. Intervaltræning. Opvarmning.
Kompetence/uddannelse: Fuld DGI træneruddannelse. På vej med kurser f.eks. indenfor motivation.
Erfaring : Træner i Nordtrim. Træningsplanlægning (med Jens og Kasper). Flere maratonløb i bagagen.

Søren E. A.:
Nyløbere/orange træner/fartholder. Opvarmning.
Kompetence/uddannelse: Fuld DGI træneruddannelse. På vej med yderligere relevante kurser.
Erfaring : Træner i Nordtrim. Begyndertræning i 2014 og 2015. 

Jens:
Grøn/gul træner/fartholder. Opvarmning. Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: Fuld DGI træneruddannelse.
Erfaring : Træner i Nordtrim. Begyndertræning i 2014. Træningsplanlægning (med Kasper og Niels). Flere 
maratonløb i bagagen.

Kasper:
Rød (+gul) træner/fartholder. Opvarmning. Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: Mangler 1 modul i den fulde DGI træneruddannelse.
Erfaring : Træner i Nordtrim. Begyndertræning i 2014. Træningsplanlægning (med Jens og Niels). Flere 
maratonløb i bagagen.

Thomas E.:
Rød fartholder.
Kompetence/uddannelse:  Flere DGI-trænermoduler.
Erfaring: Flere maratonløb i bagagen. 

Rasmus:
Rød fartholder.
Kompetence/uddannelse:  På vej mod en træneruddannelse. om ca 1 år.
Erfaring: Flere maratonløb i bagagen. God guide i vores skovtræning, så flere lærer skoven og alternative ruter at 
kende.

Jesper P.:
Gul fartholder.
Kompetence/uddannelse:  Relativ ny i træningssammenhæng, starter som fartholder.
Erfaring: Maraton, halvmaraton og succesfuld recovery efter flere skadesforløb.
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Lennarth:
Mørke-Rød fartholder.
Kompetence/uddannelse:  Uddannet som militær idrætsinstruktør.
Erfaring: 6 års løbeerfaring.

Jock:
Nyløbere/orange træner/fartholder. Opvarmning.
Kompetence/uddannelse: Uddannet som militær idrætsinstruktør. Fuld DAF træneruddannelse. På vej med 
relevante kurser indenfor bl.a. skader, løbeteknik.
Erfaring : Træner i Nordtrim. Begyndertræning i 2014 og 2015. Flere halvmaraton i bagagen.

Brian:
Rød/gul træner/fartholder. Opvarming, Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: Fuld DGI træneruddannelse. På vej med relevante kurser indenfor bl.a. skader, coaching 
– mhp. personlig vejledning.
Erfaring: Træner i Nordtrim, håndboldtræner. Flere maraton- og ultraløb i bagagen. 

Claus:
Rød fartholder. Opvarming, Intervaltræning.
Kompetence/uddannelse: Mangler et enkelt modul i den fulde DGI træneruddannelse. Mange års træningserfaring
før startet på at løbe.
Erfaring: Træner i Nordtrim. Flere maraton- og ultraløb samt Triathlon (Ironman) i bagagen. Personlig
træningsvejledning.

Jacob:
Nyløbere træner/fartholder. Opvarmning.
Kompetence/uddannelse: Klar til den fulde træneruddannelse med speciale indenfor uddannelse og fastholdelse af 
nyløbere.
Erfaring: Træner i Nordtrim. Begyndertræning i 2015. Succesfuld recovery efter langt skadesforløb.

Søren:
Grøn fartholder. 
Kompetence/uddannelse: Uddannet svømmetræner, relativ ny i løbetræningssammenhæng, starter som 
fartholder..
Erfaring: Løbetrænet i 4-5 år på egen hånd. Flere halvmaraton i bagagen.

Mangler foto

Kirsten:
Orange fartholder.
Kompetence/uddannelse:  Relativ ny i træningssammenhæng, starter som fartholder.
Erfaring: Har løbetrænet i et par år.

Se fotos af alle trænere og fartholdere på bagsiden.
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NORDTRIM’S TRÆNERE OG FARTHOLDERE

Spilleregler for løbetræning i Nordtrim

For at sikre, at alle klubbens medlemmer opnår fuldt udbytte af fællesskabet i Nordtrim, har vi indført 
nogle – sund-fornuft – spilleregler:

1. Vælg den længde og det tempo der passer dig – uden at overvurdere egen formåen
2. Overhold det tempo, holdet har aftalt, fartholder overhales ikke
3. Giv besked, hvis du løber “fra” før tid
4. Vi starter og slutter samlet, uden at tabe nogen undervejs
5. Vi siger “tak for i dag”, og evaluerer efter behov træning og holdsammensætning

 


