
 

 

 

Hjælperåret 2015  

 
 
Til Generalforsamlingen i marts måned 
udnævnte vi 2015 til Hjælperåret i 
Nordtrim – og ikke så meget mere….. For 
i sædvanlig Nordtrim-ånd er det jo ikke 
den individuelle belønning, der driver 
medlemmerne til frivillighed og 
hjælperånd;  men den fede oplevelse, det 
er at deltage i et fællesskab og være en 
del af noget, som endnu flere får glæde af 
– både løbsdeltagerne og klubbens 
medlemmer.  
 

 

 
  Økonomichefen, Camilla, som kyssepige ved 

Xterra. 

 

 

  
 
Vores klub har 4 store udvalg, ud over 
Bestyrelsen. Alene i disse udvalg sidder 
næsten 30 forskellige nordtrimmere og 
bruger mange timer gennem hele året. 
Derudover har vi i år afholdt HIN, 
Fredestafetten, Nordkystløbet og stillet med 
hjælpere til Xterra og forskellige andre 
mindre arrangementer i kommunen – 40-50 
hjælpere mere, ud over de allerede 
medregnede.  Vi har altså rigtig mange 
ihærdige medlemmer, som giver en stor 
hånd gennem hele sæsonen, og som synes 
det er sjovt og festligt at hjælpe og være en 
del af fællesskabet. 
 
Markeringen af Hjælperåret kommer til at 
foregå en gang i oktober måned. Mere véd vi 
ikke endnu; men hop på, når der kommer en 
invitation – det fortryder du ikke! 
 

En lokal minihero undervejs i Fredestafetten.   
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Årligt Medlemskontingent: 
Familie – 400 kr. 
Enkeltmedlem – 300 kr. 
Unge under 25 år – 200 kr. 
Passivt medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2015 – 
31.03.2016 
 
Medlemsblad: 
Udkommer 2 gange om året: 
Forår og efterår. 
 
Oplag: 
200 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 
 

Formanden har ordet 

Så er sommeren brugt op, og farverne holder sit indtog i 
vores løbebaner – de dejlige nordsjællandske skove.  
Men sikke da en sommer…. Nogen har overvundet sine 
skader og er back-on-track, mange har sat personlige 
rekorder i løb – ja, flere har endda hugget store lunser af – 
og så har rigtig mange medlemmer brugt en dag eller flere 
på at hjælpe ved et motionsevent i nabolaget, og tjent gode 
penge til klubben på den måde. 
 
 
 

 
Nordtrim til BT Halvmaraton dette forår. 
 
 
2015 blev ved Generalforsamlingen udnævnt til 
Hjælperåret, og det er en kæmpestor fornøjelse at kunne se 
tilbage på et år, hvor Nordtrims medlemmer har givet så 
meget af sig selv, at indtægterne i klubben sætter nye 
rekorder. Senere i oktober vil vi med en lille happening og 
en lækker gave belønne dem, der har vist ægte klubånd og 
gennem hjælpsomhed gjort Nordtrim til en attraktiv klub, 
en attraktiv samarbejdspartner og ikke mindst bidraget til 
et attraktivt fællesskab omkring klubbens arrangementer og 
løb. 
… og så er det ikke engang slut endnu. Forude venter flere 
traditionsrige efterårsløb, et klubmesterskabsløb, der 
afslutter årets konkurrence, og ikke mindst vores 
julefrokost, som i år bliver lidt ud over det sædvanlige med 
både orienteringsbattle og ølsmagning.  
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I september måned holdt vi et morgenmadsløb, hvor Bestyrelsen bad medlemmerne om hjælp 
og input til næste års prioriteringer. Det blev et godt møde med masser af dialog, og kreative 
bidrag fra de fremmødte.  
Vi talte om næste års klubtur, hvor den efterfølgende behandling i aktivitetsudvalget har 
givet tre mulige alternativer: Etape Bornholm (juli), bjergmaraton (og andre distancer) i 
Åbenrå (juni) eller trailløb i Sydsverige, hvor Anders har en stor ødegård. Der kommer mere 
om disse forslag, så alle får lejlighed til at tænke over, hvad man helst deltager i. 
Så talte vi om erstatningen for Nordkystløbet. Også her var kreativiteten meget stor….. 
Etape Nordsjælland (Rute 47 – stien fra Hundested til Helsingør), Vild i natten (nattrail i 
Tisvilde hegn), Duathlon i Tisvilde hegn, Arresø rundt – bare for at nævne nogle af de ideer til 
et nyt løbeprojekt, som vi fik med hjem. 
Formanden spurgte, om vi mangler et klubhus til at sidde og hænge ud i efter træning, og til 
det blev svaret, at vi kunne bruge Helsingehallen, og – som en prøveballon ift opbakningen til 
fælles middag og hygge efter træning – at vi kunne mødes i Cafe Mille til dagens middag den 
sidste tirs- eller torsdag efter træning. Hold øje med hjemmeside og FB omkring tilmelding, 
betaling osv. 
Og sidst men ikke mindst talte vi om vores gode oplevelser som hjælper ved nogle af de løb, 
som Running26 afholder i Nordsjælland. R26 er meget glade for vores hjælp ved deres løb, 
fordi I – hjælpere og medlemmer af Nordtrim – er synonym med positiv og støttende adfærd 
overfor atleterne i løbene, og derudover på en selvstændig måde får dækket alle poster ind – 
nærmest uden at arrangøren behøver sige noget…. 
Samme oplevelse hører jeg hos DGI Nordsjælland, som vi arrangerede Oplevelsesløb for i 
april måned. De er så begejstrede for Nordtrim og vores medlemmer, at de både ønsker os 
som arrangør af et vintertrailløb og en gentagelse af Oplevelsesløbet i 2016. 
 
Vi har mange jern i ilden, og mange gode tilbud til klubbens medlemmer – men måske også 
lidt for mange??  
I hvert fald har tilslutningen til Nordtrim-TRX været så lille, at vi har besluttet at tage denne 
træning af programmet. Ærgerligt, for supplerende træning er jo vigtigt for løbere! 
 
Til gengæld vil vi forsøge os med en lille julegave i form af en gang yoga, som også er rigtig 
god og meditativ træning for travle løbere .  Hold øje med hjemmesiden, det bliver en 
søndag efter træning, vi skyder dette tilbud af. 
 
Vi glæder os i Bestyrelsen til ikke blot den kommende vintersæson, hvor vi alle skal have 
tanket en masse grundtræning a la Hechmann, men også til 2016, hvor vi gennem et 
forhåbentligt solidt og frugtbart samarbejde med især R26 får mulighed for at tanke flere 
fælles og fede oplevelser – og ikke mindst forkæle vores gode klubmedlemmer med een eller 
flere klubture i 2016. 
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Grundtræningen 2015/2016 
_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                v/ Jens Bjerre 

Så er det blevet efterår, mange løb er vel overstået, og det er tid at kigge frem til en ny sæson 2016, 

hvor nye løbe oplevelser vil udfordre, inspirere os. 

Derfor har vi lagt et nyt træningsprogram som booster grundformen, hvor tempo, interval, LSD, trail, 

variation, progression og fede oplevelser er pakket ind i et løbefællesskab, hvor vi først og fremmest skal 

have det sjovt. Programmet køre frem til slutningen af januar. 

Overordnet følger vi ”Hechmann” metoden om ”langt og langsomt”, hvor vi netop er blevet klogere på 

ved foredrag af Bjarke Kobberø, Running 26. Men også en proces som blev startet for 2 år siden, hvor 

DGI-instruktør Jonas Tybirk fremførte samme holdning til løb. Begge instruktører har kigget på vores 

program og godkendt det, specielt på vores progression og LSD. 

Vores tempoløb om tirsdagen fortsætter, her vil komme forskellige variationer, styrkeøvelser, 

bakketræning. Intervaltempoet løbes omkring 10 km tempo. Der vil ske en progression i tid/km, så vi 

tilvænnes til at holde tempoet længere. 

Som en variation vil der være Pandeløb  tirsdag den 3. november i Valby Hegn, og tirsdag den 1. 

december i Høbjerg Hegn. HUSK PANDELAMPE! 

Træningen torsdag vil være interval, sprint, styrke, koordination, bakke og fartleg. Alt dette pakket ind 

i nye og forskellige typer intervaller, så der sker en progression og udvikling for den enkelte løber. Nogle 

rigtig sjove træningsaftener, hvor vi alle kan være sammen, uanset tempo og ambitioner, men med det 

sociale i højsædet. 

Vores træning søndag fortsætter med LSD(long slow distance) som er en stor succes. Vi løber i 

forskellige tempo, nyder den dejlige natur i Tisvilde Hegn, også her sker der en progression og variation, 

så vi bliver bedre og mere udholden. Da det sker i et roligt tempo, så er der plads til snak, hygge og 

mulighed for at styrke det sociale med dine løbekammerater.  

Som en del af løbetræningen vil vi lave øvelser for stabiliteten, (øvelser på et ben) 

smidighedstræning(stræk af hoftebøjer, lænd, haser, bryst mv) coretræning, så vi får en stærk 

kernemuskulatur, der kan holde os oprejst under løb,(planken) og ikke mindst koordination, som skal 

styrke nervesystemet, så vores reaktionsevne højnes, (hop på et ben, retningsskift, balance på ustabilt 

underlag). Nogle af øvelserne har vi lavet, men i Løbemagasinet oktober 2015 fremhæves disse 4 

elementer som en af  årsagerne til, at atleterne i Norge holder længere end  i mange  andre lande. I 

Norge indgår øvelserne ifølge Olympiatoppen  (deres Team Danmark)som basistræning. 

Øvelserne indgår også i de parametre, som ”Hechmann” fremhæver til at blive en bedre løber. 

Øvelserne vil være oplagt at lave som selvtræning, da vi kun kan nå enkelte øvelser i forbindelse med 

løbetræningen. Oplagt at kombinere med en lille løbetur –  som 4 træningsdag med stor virkning. 

I forbindelse med vores træning tirsdag og søndag, vil der være 4 fartgrupper, LSD-tempo 5,10-5,20 - 

5,40-5,50 – 6,00-6,10 – 6,30-7,00. Det er vigtigt at vælge det rigtige tempo, så man ikke presser sig for 

hårdt. Her har vi en udfordring, som vi sammen skal blive bedre til. HUSK hellere for langsomt i starten. 

Trænergruppen skal den 24. oktober til undervisning med DGI-instruktør Jonas Tybirk. Her håber vi at 

blive lidt klogere på flere parametre, løbeteknik, styrketræning, træningsplanlægning mv.  
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Trænermøde i Café Mille, hvor der som altid er gode dialoger om fremtidige træningsforløb. 

Af spændende løb i den kommende tid, så er der Skovmaren den 1. november og Julestjerneløbet den 6. 

december. Alle løb er hyggelige, flere deltagere fra Nordtrim,  flere distancer -  så kig på hjemmesiderne 

og tilmeld dig til en løbeoplevelse sammen med andre Nordtrimmere.  

Et nyt trailløb – Northcoast Ultra – 19. marts 2016, 25 km el 53 km i Tisvilde Hegn! Xterra duathlon 

den 24. jan 5 km løb – 15 km mountainbike – 5 km løb i Tisvilde Hegn! Der er masser af 

muligheder……………… 

I januar vil vi gentage succesen fra sidste år med løb på Helvede i Nord ruterne, så glæd dig til trail, 

bakker og måske lidt ømme stænger! 

Kigger vi længere frem, så kommer der specialtræningsprogram omkring 1. februar frem mod forårets 

løb, Helvede i Nord, Griseløbet, BT-halvmaraton, Kbh. maraton, Liselejeløbet, Stafet for livet. 

Til marts vil klubben igen tilbyde træning til nyløbere, Lene, Søren, Jock og Jacob, har tilbudt at stå for 

træningen. 

Et vinterhalvår med masser af træning, løb, undervisning, engagerede trænere, fartgruppe til 

alle, så en sjov og spændende tid venter, med glade løbekammerater 

 

Vi ses derude… 
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Blå bog 
Af Michael Hughes 

 

Kasper Hvitved f.1975. Opvokset i Birkerød og afsluttede sin skolegang i 10ende i 93. 

Startede i tømrerlære som dog allerede i 94 blev afbrudt af værnepligten. Rekruttiden blev 

indledt i Gardehusar regimentet (Næstved), siden udvalgt til Sergenttjeneste, som han ganske 

frivilligt lod sig hverve til. Dette var for Kasper ikke var nogen helt fremmed ungdomsambition. 

Vel havde han nok ikke til sinds at gøre karriere i militæret, men nogle oplevelsesrige måneder 

som Sergent tog han til sig med stor iver.  

Det blev til yderligere 9 måneder i Sønderjylland inden han vendte tilbage til kæreste og 

senere hustru Rikke. Parret flyttede sammen til Nivå og Kasper genoptog og afsluttede sin 

mesterlære som tømrer. Denne blev dog ret snart springbrættet til en videregående 

uddannelse som Bygningskonstruktør (det man tidligere kaldte teknikum ingeniør) med 

specialeretning inden for byggepladsstyring. 

Arbejdede efterfølgende år på byggepladser i og omkring København indtil han i 2007 skiftede 

til Erhvervsskolen i Hillerød hvor han i dag er underviser og instruktør. Arbejdspladsen i 

Hillerød passer Kasper meget fint, såvel temperamentsmæssigt som fagligt. Det er et godt 

kollegialt sammenhold, rigelig med både faglig udfordring og belønning når det går eleverne 

godt. Endelig er det i komfortabel afstand fra hjemmet. 

Blev gift den 22. april 2000 med ungdomskæresten Rikke, som er 

sygeplejerske og arbejder med visitering af kommunens borgere i forbindelse med 

kommunens sociale- og sundhedstilbud. Parret har to døtre hhv. 15+14 år. Den ældste er 

netop konfirmeret (i foråret) den næste skal for præsten næste forår.  

To bliver til flere og de flytter fra Nivå tilbage til Birkerød i et lidt skramlet rækkehus. Området 

er dog overvejende sølvbryllupsagtigt, hvilket ikke passede den unge familie. Heldigvis er 

Kasper ferm til at renovere huset, hvilket giver dem kort på hånden til at lede efter hus i 

områder hvor haverne har anden funktion end fuglebad og rosenbede. Flytter i 2003 til 

Blistrup, hvor der var både var luft, gynger i haverne og legekammerater til børnene. 

Ved sammenlægning af skoler i Blistrup og Gilleleje ca 10 år senere, valgte familien Hvitved at 

udnytte skoleskiftet til at flytte ind til Helsinge hvorfra børnene også har lettere adgang til de 

nærtforestående gymnasie år.  

Som soldat har Kasper været vant til at være i god form og tænkte dengang 

ikke videre over om dagens FUT1 skulle være 5 eller 10 km løb. Siden da, har god mad og 

rødvin haft stadig større indflydelse på hans form som desværre tog en lidt ærgerlig drejning, 

kun nødtørftigt bremset lidt af badminton i Blistrup tiden. 

Genstartede sin løbekarriere for 1½ års tid siden på et af vores begynderhold. Det var egentlig 

2. gang, for tilbage i 2010 var Kasper allerede med på Søren Grandes begyndertræning. Det 

var sådan set gået meget godt, men som klubbens trænere så mange gange har talt om, så 

manglede vi dengang opsamling efter begynder perioden som kunne give klubbens nye løbere 

mulighed for at slutte sig til. 

Ansporet af et tilfældigt radioprogram falder snakken omkring motion og muligheder for fælles 

interesse. Tilfældigvis er der samme aften et orienteringsmøde for begyndere i Nordtrim, og de 

                                                           
1 Fysiks uddannelse og træning, eller var det fysisk udmattelse og tortur. 
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kollegialt sammenhold, rigelig med både faglig udfordring og belønning når det går eleverne 

godt. Endelig er det i komfortabel afstand fra hjemmet. 
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sygeplejerske og arbejder med visitering af kommunens borgere i forbindelse med 

kommunens sociale- og sundhedstilbud. Parret har to døtre hhv. 15+14 år. Den ældste er 

netop konfirmeret (i foråret) den næste skal for præsten næste forår.  

To bliver til flere og de flytter fra Nivå tilbage til Birkerød i et lidt skramlet rækkehus. Området 

er dog overvejende sølvbryllupsagtigt, hvilket ikke passede den unge familie. Heldigvis er 

Kasper ferm til at renovere huset, hvilket giver dem kort på hånden til at lede efter hus i 

områder hvor haverne har anden funktion end fuglebad og rosenbede. Flytter i 2003 til 

Blistrup, hvor der var både var luft, gynger i haverne og legekammerater til børnene. 

Ved sammenlægning af skoler i Blistrup og Gilleleje ca 10 år senere, valgte familien Hvitved at 

udnytte skoleskiftet til at flytte ind til Helsinge hvorfra børnene også har lettere adgang til de 

nærtforestående gymnasie år.  

Som soldat har Kasper været vant til at være i god form og tænkte dengang 

ikke videre over om dagens FUT1 skulle være 5 eller 10 km løb. Siden da, har god mad og 

rødvin haft stadig større indflydelse på hans form som desværre tog en lidt ærgerlig drejning, 

kun nødtørftigt bremset lidt af badminton i Blistrup tiden. 

Genstartede sin løbekarriere for 1½ års tid siden på et af vores begynderhold. Det var egentlig 

2. gang, for tilbage i 2010 var Kasper allerede med på Søren Grandes begyndertræning. Det 

var sådan set gået meget godt, men som klubbens trænere så mange gange har talt om, så 

manglede vi dengang opsamling efter begynder perioden som kunne give klubbens nye løbere 

mulighed for at slutte sig til. 

Ansporet af et tilfældigt radioprogram falder snakken omkring motion og muligheder for fælles 

interesse. Tilfældigvis er der samme aften et orienteringsmøde for begyndere i Nordtrim, og de 

                                                           
1 Fysiks uddannelse og træning, eller var det fysisk udmattelse og tortur. 

tager ideen op igen. Denne gang er de fælles om projektet og med fornyet inspiration fra 

orienteringsmødet, kickstartes de begge på et begynderhold, nu mere politisk korrekt benævnt 

’nyløbere’. 

Kasper lægger ikke skjul på sin begejstring for løbetrænernes indsats. Som gammel 

’Birgenser’, var det ellers naturligt at slutte sig til Blovstrød løverne, men i Nordtrim finder de 

begge et overskueligt og hyggeligt hold og langsomt men sikkert, bliver der blevet bygget på 

med nye og inspirerende løbe øvelser.  

 

Uden stort ståhej, står holdet samlet til start ved klubbens faste løb i Gribskov i 2014. De har 

nydt et godt sammenhold skabt af fælles oplevelser, strabadser og godt humør. Som Kasper 

siger: ”man kan næsten kun tage ja hatten på og være med når trænerne er så inspirerende”. 

Det er jo god kritik, som trænerne fortjent kan sole sig i. Det gode humør smitter af på hele 

holdet som klarer sig fint både som nyløbere og siden blandt Nordtrims mere prøvede rækker. 

Siden afslutning af nyløber forløbet, er det blevet til en mængde ambitiøse løb og parret 

Kasper/Rikke der følges i tykt og tyndt, har siden sat tjekmærker ved både HIN 10 km og 

Liseleje 15 km. Den sidste blev en særlig udfordring ikke bare løbemæssigt men også 

træningsmæssigt, en historie som de gerne deler med os i dette nummer af Nordtrim. 

I dag bruger Kasper sin nyfundne konditionsmæssige frihed til at supplere løbetræningen med 

cykeltur til arbejdspladsen i Hillerød, ligesom han jævnligt er på cyklen i skoven sammen med 

nogle af ’drengene’. Det bliver typisk til 15-20 km på kryds og tværs i Tisvilde og Asserbo, så 

Kasper kender skoven ganske godt – måske endda bedre end flere af vores trænere. 

Ferie prioriterer familien gerne med vinterture til varme destinationer lidt 

længere væk. Det har været Thailand, Nordafrika og Vestafrika (Ægypten, Kap Verde …). 
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Steder man ikke lige når og hvor man typisk bruger lidt mere tid. Om sommeren er det de 

kortere bilture i Europa der vinder største tilslutning. 

Før i tiden var det skituren som familien nød, men efterhånden har de tiltrængte afbræk i den 

mørke vintertid på de hjemlige breddegrader sejret på feriebudgettet. Når man kommer hjem 

efter 3 uger eller mere i varmen er marts lige om hjørnet herhjemme og så ser det hele meget 

lysere ud. 

Jeg synes nu øjnene glimtede lidt ved tanken om at fortiders skiture kunne vende tilbage, når 

deres allerede store døtre blev mere selvdrevne. 

Kasper byder gerne ind med både et smittende løbehumør og en hjælpende 

hånd. Det så vi ikke mindst da han efter nyløbernes udmærkelser ved Gribskovløbet 2014 på 

holdets vegne, til stor og glædelig overraskelse for trænerne, tog ordet og overrakte en fælles 

erkendtlighed som tak for god og inspirerende træning. Vi ser ham blandt frivillige hjælpere 

her og der – lige om lidt også som skribent i nærværende nummer af Nordtrim. 

Med løbemantraet ’løb og være glad’ sparker han energi og løbelyst ud i alle og tager en stor 

del af æren for at så mange i klubben slæber sig ud og holder ved, også i regnen og på de 

mindre gode dage.  
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Hvorfor løber du i Nordtrim? 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    v/Brian Bak 

 

                                                                                            

 

Emil Stuhr: Jeg løber i Nordtrim, fordi jeg gerne vil lære at 

”løbe rigtigt”. Jeg træner pt. op til mit første halvmarathon i 

slutningen af november 2015. På lidt længere sigt vil jeg gerne 

trænes op til kongedistancen på 42.195 km. 

 

 

John Lindstrøm: Jeg løber i 

Nordtrim, fordi jeg godt kunne 

tænke mig at være i stand til at 

løbe et helt kalenderår, uden at 

blive skadet. 

 

 

 

 

 
 
Nye medlemmer i Nordtrim siden 1/6-15. 
 
Leon,  Lotte, Mikkel og Mads Øland-Petersen 
Karen-Birgitte Frobenius 
Henrik Lynge 
Kenneth, Kaare, Kornelius, Karl og Kamilla Brøckner 
Brit Bentel 
Maya og Freya Riis Østergaard (Lennarths familie) 
Annette Rye 
John Lindstrøm 
Emil Stuhr 
 
 

Vi ønsker jer alle velkommen i klubben! 
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Et hak i skæftet… 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            v/Kasper Hvidtved 

 

Efter en periode som nyløber i en fantastisk løbeklub, hvor løbetrænerne uden at man rigtig 

opdager det, formår at komme flere og flere kilometer på de ugentlige træningsture, 

besluttede vi os for at prøve kræfter med vores første halvmarathon.   

Denne lidt vanvittige plan begyndte så småt at tage form umiddelbart efter Liselejeløbet i 

sommeren 2015, hvor vi gennemførte vores første 15 km løb, hvilket ER langt når man er 

forholdsvis ny i Nordtrim, og søndagsturene på 10-12 km i Tisvilde Hegn var det længste, vi 

endnu havde løbet.  

Efter at have gennemført Liselejeløbet 2015 og stadig lidt høje af, at det faktisk var lykkes at 

løbe hele vejen, alle 15 km, meldte vi os til Copenhagen Half Maraton -  fortrøstningsfulde 

og spændte. Der var jo længe til, så det burde kunne lade sig gøre.  

Lige efter tilmeldingen, fortalte vi, de altid optimistiske trænere at vi nu have tilmeldt os til 

halv maraton den 13 september i København, spændte på hvad træningen skulle indeholde 

frem mod september. (læs, hvordan løser I dette)? 

Sommeren kom, og desværre passede vi ikke helt træningen hen over sommeren. 

Ferie, strandture, god mad på grillen og rødvin, gjorde at vi måske var kommet lidt bagud på 

point i starten af august. Beslutningen om at tilmelde os til et halv Marathon fremstod nu 

endnu mere tåbelig. Undskyldningerne om hvorfor vi snart skulle melde fra, skulle findes frem 

og afpudses.  

Desværre kunne Nordtrim’s trænere ikke se problemet og kørte bare på, nærmest som vi 

plejer. De sidste 3 dage inden selve løbet var forfærdelige og der var meget underen 

over, hvordan vi kunne have fundet på at tilmelde os til et så langt løb. 

Løbedagen. Efter en rigtig dårlig nats søvn og inden vækkeuret ringede var vi selvfølgelig 

vågne og skulle have masser af kulhydrater i kroppen. Tiden nærmede sig, og da vi have 

aftale om samkørsel, var det nu for sent at melde fra. 

Allerede ved indgangen til fælledparken, fik vi fornemmelsen af hvor stort dette var - 

løbere, telte og indhegninger overalt. Heldigvis fandt vi forholdsvis hurtigt Nordtrim’s område, 

hvor et engageret team havde monteret Nordtrims beachflag og telte, hvor en masse glade 

Nordtrimløbere var krøbet i skjul for regnen.   

Startskuddet lød, vi stod og ventede ca. 1 km bag startlinjen, og kunne på storskærm se de 

første løbere blive sendt af sted, i det jeg vil kalde et rigtig godt løbetempo. Vi så desværre 

ikke nogle blå Nordtrim trøjer i den forreste gruppe, vi regnede selvfølgelig med, at de var lidt 

længere nede for at have kræfter til spurten.     

Da vi endelig nærmede os startlinjen, kunne vi på storskærmen se de forreste løbere passere 

10 km, på nuværende tidspunkt vurderede vi, at de var umulige at indhente, og ville derfor 

bare nyde løbet.  
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Vores lille gruppe blev hurtigt splittet op, løbet skulle nu bare gennemføres, dog var fokus 

på løbet det mindste af det hele, fordi selve oplevelsen med at løbe i Københavns gader var 

fantastisk. Der skete så meget undervejs på ruten i gennem byen, at jeg knap opdagede, at 

det var et løb. Musik, bands, sangerinder, grupper med trommer og olietønder, DJ´s og 1000 

vis af tilskuer gjorde, at kilometerne bare blev taget en efter en. Vi kom i mål i en acceptabel 

tid, men oplevelsen af at have gennemført et så fantastisk løb sidder stadig i kroppen. Det er 

helt sikkert, at vi skal løbe halvmaraton igen, og det må meget gerne være CPH halv 

Marathon med Nordtrim i ryggen.  
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DGIs trailserie 2016 
  v/ Anna Uhrenholt 

 
DGI Nordsjælland startede en tradition omkring sidste årsskifte (der, hvor vinteren egentlig 
burde have været, men næh-nej…. ikke denne gang), nemlig DGI Vintertrailløb. 
Tre løbeklubber i Nordsjælland lagde terræn (hjemmebane) til en runde, og sørgede for at 
deltagerne fik en dejlig tur i sporene.  
 
Når en succes gentages, bliver det let til en tradition, så derfor har DGI besluttet at afholde 
endnu en omgang vintertrailløb, og denne gang  blev Nordtrim spurgt om vi også ville med i 
serien. Naturligvis sagde vi ja-tak – så nu kører DGIs Vintertrailløb for 2016 som følger: 
 
SØAM, Blovstrød Løverne og Puls3060 arrangerer et ordinært trailløb i deres egne skove – 
distancerne varierer mellem 8 og 10 km, som deltagerne kan løbe en eller to gange. Disse løb 
afholdes i januar og februar 2016. 
Den 13. marts 2016 afholder Nordtrim sit løb i Tisvilde hegn. Dette løb bliver et trail-duatlon, 
altså løb-cykel-løb, og det bliver vores debut som duatlon-arrangører. 
 
Vi håber på 100-200 deltagere til hvert løb, måske lidt færre til vores duatlon. De fire klubber 
modtager 30 kr pr deltager, som vi deler ligeligt. Derudover får vi også et antal gratis 
startnumre til de andre løb i serien, som vi vil udlodde blandt de nordtrimmere, der har lyst til 
at prøve et trailløb i en fremmed skov. 
 
DGIs kommunikationsplatform er rigtig god. Den når ud til mange potentielle deltagere, og det 
er en af de vigtige årsager til at Nordtrim har valgt at indgå i samarbejdet. 
 
Vi skal naturligvis bruge hænder til at afvikle løbet, men trailløb er en anden form for 
arrangement end de løb, vi har været vant til at dække. Så behovet for hjælpere til vores DGI-
løb bliver nok ikke så højt. Men det bliver alt sammen mere klart for løbsudvalget, når vi 
nærmer os løbsdatoen. 
	  

Julefrokost i Nordtrim lørdag den 28.11.15 
  v/ Camilla Pollas 

 
Vi mødes ved THOK’s klubhus kl. 13.30. Her starter vi dagen med et orienteringsløb, som 
Mads og Anders har arrangeret. Det bliver en sjov og anderledes måde at løbe på, og vi 
garanterer, at alle kan være med J 
Efter løbet er der mulighed for at bade og iklæde sig festligt tøj, inden vi ved 17-tiden går til 
bords. 
 
Bjarne vi igen forkæle os med ølsmagning; muligvis får vi endda mulighed for at smage på 
noget af Bjarnes eget øl. 
Lene har tilbudt at lave lækker julemad med et lille tvist til os, så vi skal bare møde op, løbe 
og så gå til bords. 
 
Prisen for dette dejlige arrangement er 100 kr. pr person, som bedes indbetalt på konto 1551 
5748704 eller via MOBILEPAY på 42917656 MED TYDELIG ANGIVELSE AF NAVN.  
 
Drikkevarer til eget forbrug medbringes. 
Vi slutter med fælles oprydning og rengøring, inden vi går hjem. 
Festlige indslag, sange m.m. modtages med kyshånd og masser af latter J 
 
Tilmeldelse på kasserer@nordtrim.dk senest 10. november 2015. 	  
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Hold da op, hvor de drøner afsted….. 
v/  Anna Uhrenholt 

	  
Dette efterår har vi oplevet to maraton-tider under 3 timer i Nordtrim – så flot!! 
 
Berlin, verdens hurtigste marathonrute,  skulle være Lennarths nye personlige rekord, og da 
alt klappede tip-top, så lykkedes det ham komfortabelt at nå sit mål: 
	  

Urkunde

26. + 27. September 2015

www.bmw-berlin-marathon.com

Ihr – zunächst noch inoffizielles –
Ergebnis finden Sie oben.
Die offizielle Ergebnisliste und Ihre
Urkunde werden Ihnen nach Fertig-
stellung unaufgefordert zugeschickt.

Your provisional Time, overall placing
and category placing are recorded
above. The official results list and your
certificate will be mailed automatically
as soon as they are available.

Veuillez trouver ci-dessus vos
résultats provisoires. Nous vous
ferons parvenir automatiquement
par la poste vos résultats
officiels ainsi que votre diplôme.
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www.bmw-berlin-marathon.com

26. + 27.  September 2015

Ihr - zunächst noch inoffizielles – 
Ergebnis finden Sie oben.
Die offizielle Ergebnisliste und Ihre
Urkunde werden Ihnen nach Fertig-
stellung unaufgefordert zugeschickt.

Your provisional time, overall placing 
and category placing are recorded 
above. The official results list and your 
certificate will be mailed automatical-
ly as soon as they are available.

Veuillez trouver ci-dessus vos  
résultats provisoires. Nous vous  
ferons parvenir automatiquement 
par la poste vos résultats officiels 
ainsi que votre diplôme.

Østergaard, Lennarth (DEN)
Platz M/W: 1329
Platz / Overall: 338 (in Altersklasse / Agegroup: M35)

Nettozeit / chiptotal: 
Bruttozeit / clocktotal: 
Halb 1 / First half: 
Halb 2 / Second half: 
Zeit pro km / Time per km: 
Geschwindigkeit / Speed: 

02:57:29
02:58:44
01:29:04
01:28:26
04:12
14.26 km/h

  5 km: 00:20:59
10 km: 00:42:07
15 km: 01:03:20
20 km: 01:24:34
25 km: 01:45:35
30 km: 02:06:41
35 km: 02:27:38
40 km: 02:48:52

26861

	  
	  

 

	  

	  
… og velfortjent nyde sin fadøl bagefter J	  

	  
Rune er den seje, stille fyr. Han er flyttet til Hillerød, men kommer heldigvis stadig på besøg i 
barndomsklubben en gang imellem, så vi kan få lov til at se hans skosåler, når han smutter 
afsted….. Og til HC Andersen maraton i Odense brød han lydmuren!! At tænke sig…. at kunne 
løbe 42,195 km på: 

 
 

Lynhurtig Rune til 
klubmesterskab i 2013 

 
Et stort tillykke fra os alle i Nordtrim!  
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Sensommer Cup 2015 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    v/Brian Bak                                                                                                                          

3 tirsdage i august tilbød orienteringsklubben, Tisvilde Hegn OK (THOK) 3 fede trailruter i 

vores lokalområde.Der kunne ved alle 3 trailløb vælges at løbe hhv. 1 eller 2 omgange på de 

ret krævende, flotte og kuperede ruter. 

Nordtrim tilbød alle medlemmer at flytte den sædvanlige tirsdagstræning fra Valby Hegn til 

disse 3 lokationer. Tilslutningen var temmelig stor, ca. 40 Nordtrimmere deltog trofast til trods 

for lidt transporttid og udsigten til at blive udfordret både fysisk, pga. terrænet og i den grad 

også mentalt, da den gennemsnitlige Nordtrimmer ikke er specielt mindet for at løbe efter en 

rute der er sparsomt opmærket. Ydremere skulle alle deltagere have en 

”tidstagningsdut”,(Sport-Ident tidtagning) monteret på den ene finger. Ud over at skulle 

følge de til tider sparsomt opmærkede fede krævende ruter, skulle de fine tidstagningsposter 

til at stikke ”tidstagningsdutten” ned i, også lokaliseres – flere af disse fra drilagtigt gemt lidt 

af vejen, bare for udfordringens skyld… 

 

Tirsdag d. 11. august foregik det i Arresødal Skov, på en 5.1 km meget kuperet og 

udfordrende rute. Nordtrim stillede med 21 deltagere på en enkelt omgang og 16 

deltagere på 2 omgange. Mange løb forkert på denne meget kringlede rute, om det 

udelukkende var pga. den føromtalte sparsomme opmærkning, eller om det skyldtes 

Nordtrimmernes manglende orienteringsløber gen, eller om det simpelthen var en kombination 

af begge dele, må vi lade stå i det uvisse. Alle kom dog i mål med store brede smil på læberne 

– vi fik alle fuld valuta for pengene, både med og uden de ekstra par hundrede løbeskridt i den 

smukke sommerskov. 
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Tirsdag d. 18. august var mødestedet på den store P-plads på Nyvej, denne gang var 

ruten lidt mere spiselig. 7.4 km på overvejende fladt og varierende underlag og en lille 

bonustur på 600 m nede på stranden. Lidt skuffende setup ifht. Arresødal skoven, ugen før. De 

stakkels Nordtrimmere skulle endnu engang udfordres med lidt halvskidt opmærkning og 

mange løb faktisk om til flere km forkert på denne rute. Selve det at løbe dybt inde i den lune 

stille og halvmørke underskov, var en stor positiv oplevelse for de fleste og var også den 

detalje der fik flest anderkendende tilbagemeldinger. Nordtrim stillede denne gang med 19 

deltagere på den ene omgang og 15 på de 2 omgange. Trods de mange ekstra løbeskridt, 

endnu engang pga. den nu gammelkendte kombination af ”halvblind” opmærkning og 

Nordtrimmernes manglende orienterings sans, var det lutter glade ansigter der væltede ind 

over målstregen, denne dejlige smukke sommeraften i det altid vidunderlige Tisvilde Hegn, 

(Asserbo plantage). 

Tirsdag d. 25. august skulle 3. og sidste løb i ”Sensommer Cup 2015” afvikles. Location på 

en af Nordtrims hjemmebaner, start og mål var ved bålpladsen på Bukkarvej i Valby Hegn. 

Ruten var Sensommer Cuppens længeste med den samlede længde 8.4 km på en enkelt 

omgang. Beskrivelsen var temmelig underdrevet: igen overvejende flad, men dog kunne der 

forekomme våde og fedtede områder – ”No Shit Sherlock”!!! Denne rute var bestemt ikke for 

børn! Flere Nordtrimmere var lidt skeptiske over oplysningen om at THOK var helt overbeviste 

om at de i vores ”lille skov”, Valby Hegn, ville byde på mange passager, stier, åer, vandhuller 

og muddersøer, vi aldrig var stødt på før. Mange af os har igennem årene jo selv udfordret 

området og stødt på op til flere dead-ends… 

Vores skeptis blev på det groveste gjort til skamme! Denne gennemtænkte (og lange) rute var 

simpelthen den mest inspirerende, udfordrende og smukke rute ingen af os Nordtrimmere 

havde turde håbe på eksisterede i vores gennemløbede stykke”løbeskov”. Alle deltagende 

Nordtrimmere stødte hele vejen rundt på fuldstændigt ukendte stier og mangel på samme. 

Nordtrim kunne denne dag mønstre hele 28 super tilfredse deltagere på en enkelt 

omgang og 12 havde valgt at få ”dobbelt op” på både distance og udfordringerne i  

de smukke omgivelser. 
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Startafgiften var pr. deltager kr. 65,- pr. løb, eller 150,- ved samlet tilmelding til alle 3 ruter. 

Nordtrim havde her valgt at dække alle udgifter ifbm. samtlige deltageres udgifter – 

trænergruppen havde jo vel egenligt nærmest ”tvunget” medlemmerne ud til denne sjove 

løbeudfordring. Der blev ved disse 3 tirsdags løb ikke tilbudt trænerassistance som normalt, 

dog valgte enkelte medlemmer at løbe de normalt benyttede ruter i Valby Hegn, Kirketuren, 

osv.Efter hædringen af Sensommer Cuppens hurtigste løbere og uddeling af flere flotte 

lodtrækningspræmier og stående anderkendende bifald fra deltagerne, havde et team af 

Nordtrims altid frivilligt hjælpende aktivitetsudvalg, arrangeret sommergrill med alt 

hvad dertil hører. Da alle var blevet udstyret med varme pølser, lune brød og diverse usundt 

tilbehør, valgte moder sommer at åbne op for lidt af sensommerens velkendte regnvejr. 

Heldigvis var der endnu smukke grønne blade på træerne, at krybe i ly af. Denne del af skoven 

er jo også en af de afkroge hvor Nordtrim normalt ikke ligger vejen forbi i vores flotte blå 

løbeoutfit, når vi tonser vores velkendte stier igennem – måske kunne dette blive en 

sensommer tradition fremover?!. 

Alle deltagende Nordtrimmere til dette meget vellykkede løbearrangement, super flot 

arrangeret af THOK og måske endda i særdeleshed af Dan Haagerup, var meget enige 

om at det havde været en super sjov oplevelse. Alle havde fået masser af udfordringer med 

både det at finde rette vej ved hjælp af markeringer, overskud til at stikke ”fingeren” ned i 

”tidstagningsdutten” og det at skulle løbe i så kringlet og uvejsomt terræn. Meget fornemt med 

muligheden for at vælge mellem 1 eller 2 omgange. 

Alt i alt en stor succes, som mange deltagende Nordtrimmer håber på også vil være en 

mulighed til næste år. 

Sensommer Cup 2016 – here we come!!! 
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Partnerskab med Running26 
  v/ Anna Uhrenholt 

 
Running26 er en virksomhed, der tilbyder træningsforløb – for både grupper og individualister 
– samt afvikler events, løb og andre idrætsrelaterede aktiviteter. 
Running26 (R26) ejer Xterra-Nordic, og afvikler en række løb i Danmark under dette navn. 
Desuden afvikler R26 en række andre løb og events – både triatlon, duatlon, swim-run og 
”almindelige” trailløb – i både Nordsjælland og det øvrige DK. 
 
Et af Xterra-løbene er en triatlon i Tisvildeleje, som Nordtrims medlemmer har været hjælpere 
på to år i træk. I år har vi desuden været hjælpere ved to andre R26-arrangementer i Tisvilde 
og i Frederiksværk.  
 
Vi har fra Nordtrim været godt tilfredse med samarbejdet med R26. De medlemmer, der har 
hjulpet ved løbene har gjort en masse deltagere glade med opmuntrende tilråb, de har selv 
fået en sjov oplevelse, oplevet et ”stort” løb og ikke mindst fået forplejning og crewtøj. Og 
endelig har Nordtrim tjent gode penge ved at vores medlemmer har investeret en enkelt dag i 
marken. 
	  
Running26 er også godt tilfredse med samarbejdet med Nordtrim og mødet med vores positive 
og initiativrige medlemmer. Ja, så tilfredse, at de har tilbudt os et egentligt partnerskab 
omkring deres løb og ydelser. 
 
Vi har startet de indledende drøftelser med R26, og samarbejdets kerne bliver, at Nordtrim 
stiller hjælpere i op til seks løb i 2016, heraf vil behovet til fire af løbene kun være 5-6 m/k. 
 
For denne ydelse får Nordtrim en række fordele, som – ud over en god betaling pr hjælper – 
bliver muligheden for at udnytte nogle af R26’s kernekompetencer, såsom træning og foredrag 
med dygtige og kompetente eliteidrætsfolk.  
Vi pusler med en tanke om, at Nordtrim skal have en titel a la ”Xterra-klub”, idet vi så kan 
brande os i kølvandet på Xterra-event’ene og dermed f.eks. tiltrække betalende deltagere til 
træningssamlinger forud for Xterra-løb og evt få nye medlemmer til klubben. 
Derudover vil vi få mulighed for Xterra-merchandise og rabat ved deltagelse i Xterra-løb og 
ikke mindst inspiration fra de eksperter, der i dag er tilknyttet R26, f.eks. Bjarke Kobberø, 
Torbjørn Sindballe, Martin Kreutzer og Benjamin Justesen. 
 
De første mindre Xterra-løb ligger allerede i januar/februar 2016, så vi regner med at have en 
aftale klar meget snart. Når den ligger klar, vil I kunne se flere detaljer på ww.nordtrim.dk 
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Kender du din skov? #6 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 af Søren T. Grande 

Her følger 6. del af føljeton'en ”Lær din skov at kende”. I sidste nummer af 

klubbladet skrev jeg om alle de spændende brandlinier, som inddeler skoven i 

diagonaler hhv nord/syd gående og øst/vest gående. Det blev en ordentlig mundfuld, 

og skal klubmedlemmerne ha' en chance for at komme rundt og udforske de forskellige 

brandbælter/brandlinier, så kan det bedst gøres på fx guidede løbeture, hvor man ta'r 

én brandlinie ad gangen! Måske kan dette forslag planlægges ind i søndags løbeturene 

fra enten Bækkebro, Skovporten, Slotsruinen eller Strandparkeringen? 

Nordhuslinien er det længste løbespor, som skoven har at byde ind med. Det er ca 

8,8 km fra Nordhus til Melbylejren ved Overdrevet, og det kan fortælle os en masse 

spændende historier. Hvis vi starter ved Skovporten, så skal der løbes t.h. ad 

Kirkevej/Møllevej mod stranden. Lidt før den lille skovløberbolig, ”Nordhus”, drejer man 

t.v. ad Gærdevej, og kort herefter kommer sandbæltet ”Nordhuslinien”. Grusvejen 

Skovkærsvej/Horsekærlinien passeres, og så er det meget vigtigt at følge vejen ligeud, 

for brandlinie spor foretager ingen sving eller svinkeærinder! 

 

 
 
Om skovløberboligerne i Hegnet er der ikke så meget at sige. Der har været rigtig 
mange af dem, men i dag er det kun Nordhus der stadig beboes af ”skovens folk”. Og 
måske bor de på lånt tid, for Skov- og Naturstyrelsen har gradvist solgt ud af de 
mange mindre huse: Hilkershus, Bækkekroghus og måske også Nyhus er blevet solgt 
ud til privat brug. Militærets Rævehus er blevet jævnet med jorden, og Stængehus 
står vist tomt. Kun de store gårdanlæg, Hjortebjerghus og Slotsporthus, benyttes 
stadig som skovfogedboliger. 

 

Sandbæltet Nordhuslinien er nok ét af de mest varierede løbespor man kan følge. 
Den har det hele: sand, bakker, udsigter, skovhøje, smuk natur med masser af flotte 
views, varieret skov med både gran, fyr, birk, bøg og andre løvtræer, hede, lyng, fladt 
terræn, trailspor og grusvej. Kan man forlange mere? Og så kommer man forbi en 
masse historiske steder. Efterhånden som vi bevæger os gennem landskabet, vil jeg 
forsøge med følgende: 
De Seks Veje er et vejkryds med et stort træ, hvor Lejevejen, Stængehagevej og 
Nordhuslinien skærer hinanden. Afhængig af om man vælger t.h. eller t.v. ad disse 
veje, har man altså 6 muligheder! 
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Branddammene i Tisvilde Hegn blev anlagt ca 95 år senere end brandlinierne, dvs 
efter 2. Verdenskrig, og derved forsvandt næsten Nordhusliniens naturlige forlængelse 
ved krydset ”De 6 Veje”, idet man valgte at placere en branddam lige midt i 
Nordhuslinien. Den blev naturligvis kaldt for ”Seksvejsdam”. Hvis vi regner både 
Liseleje- og Asserbo Plantager med, så er der ca 10 branddamme i hele skovområdet, 
og det er jo ikke så mange, hvis først ildløs går amok en knastør sommer. Især 
Troldeskoven er skrøbelig og udsat, fordi ingen branddam ligger nær, så man er nødt 
til at bruge Kattegat! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louisehøj, 44 meter er voldsomste stigning på Nordhuslinien. Løb venstre om 
branddammen, så finder du fortsættelsen af Nordhuslinien, som stiger op mod 
Louisehøj. Grevinde Danner, Louise Rasmussen, som blev gift til venstre hånd med 
Frederik VII – også kaldet Frederik ”Folkekær”- insisterede på at få en høj opkaldt 
efter sig, når nu hendes folkelige gemal havde fået Galgebakken omdøbt til 
Frederikshøj. 
 
Frederik 7-tal var glad for Tisvilde Hegn – ikke mindst de inspirerende kvindelige 
former som åbenbarede sig mange steder i skoven, nemlig gravhøjene. Han var en 
begejstret amatørarkæolog og muligvis den første kongelige ”gravskænder”? Og 
hvorfor så det?? Det ses nok tydeligst på Skovhøj, hvor ét af oldtidsminderne er blevet 
omdannet fra en høj til et hul i jorden og i dag fremstår som en lille grusgrav i stedet. 
 
Mens ”Den slesvigske Krig” fandt sted i 1848-1851 hyggede den pacifistisk anlagte 
Frederik 7-tal sig med den barmfagre lensgrevinde i det nordsjællandske 
bakkelandskab – hvad hun gjorde ved den mavesvære, tungt alkoholiserede Frederik 
vides ikke, men hun fik sin egen høj! 
Og hvorfor blev Frederik kaldt ”Folkekær”? Jo, hans valgsprog lød: ”Folkets Kærlighed 
– Min Styrke”, og han afskaffede da også diktaturet i Danmark - dvs ”Den kongelige 
Enevælde” -  og skrev under på landets Frie Forfatning – Grundloven af 1849. 
Statsmandskab og statsstyre kedede ham bravt. Han var ingen autoritær person, 
snarere konfliktsky, så han ville hellere gå og pusle med jordnære og sekundære ting 
og sager. Derfor passede det ham fint at slippe tøjlerne. På sine mange rejser rundt til 
landets forhistoriske udgravninger, mødte han mange jævne mennesker med 
venlighed, men når beruselsen tog ham, blev han noget af en vildbasse.  
Et stykke tid efter krigen i 1864, da Danmark forsøgte at genfinde sin identitet og 
historiske ben at stå på, rejste en gruppe mennesker en hyldest/mindesten for 
Frederik VII. Den står i nærheden af Asserbo Slotsruin og er en dæksten fjernet fra en 
gravhøj (måske fra Skovhøj?) og sat på højkant. Han var da også den konge, som tog 
initiativ til at få den tilsandede slotsruin udgravet. 
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Frederik VII var på forkant med udviklingen mht nutidens sejrsritualer, når han ved 
selskabelige lejligheder klukkende oversprøjtede de fine adelige gæster med en flaske 
champagne. Det morede ham strålende, og han blev mut som et forurettet barn, hvis 
gæsterne ikke syntes det var sjovt, snarere pinligt. 
Grevinde Danner overlevede kongen med 11 år, men den efterflg konges dronning 
(hendes navnesøster - Louise af Hessen-Kassel) betragtede hende som en skandaløs 
tøjte og nægtede at være i stue med den folkelige fhv balletdanser, hattemager og 
modehandler, Louise Rasmussen. Hun blev isoleret (læs: deporteret) til Jægerspris 
Slot. Herfra foretog hun dog en del udlandsrejser – måske som velfærdsgesandt - og i 
1873 indrettede hun – for egne penge – en stiftelse for unge piger af arbejderklassen, 
typisk for enlige mødre. I dag bruges huset i Københavns centrum til modtagelse af 
voldsramte kvinder. 
 
Frederik d 7. døde barnløs, og derved uddøde det ”oldenborgske” kongehus. Man 
fandt en tysker frem fra en anden familie, og ”glücksborgerne” holdt deres indtog i det 
danske kongehus. Chr d 9 kom han til at hedde, og han var gift med en datter til Chr 
d 8's søster, som var faster til Fr d 7.! Er du forvirret? Det er jo helt til ”Kong Hans”, 
men sådan kan man snørkle sig gennem arvefølgen, og da man kunne føre bevis for at 
Chr 9-tal nedstammede fra Chr d 1's søn – Hans – så var den hjemme! Iøvrigt var Chr 
d 1 en tip-tip-tip-oldesøn af kong Erik Klipping, som blev slået ihjel i Finderup Lade i 
1286. Sådan fører man ”bevis” for at Danmark måske er verdens ældste monarki... 
 
Sortehøje ligger inde bag Louisehøj og gemmer sig. Det er nogle prægtige 
bronzealder grave. Man skal jo forestille sig landskabet uden træer, så de højtliggende 
ca 4000 år gamle gravpladser har kunne ses viden om, bl.a ude fra Kattegat. Jo større 
høje desto større mægtighed og rigdom. Udsigten til havet og fx til det nærliggende 
Harehøj, 48 m har været imponerende. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rask nedad Louisehøj fortsættes, og  Brantebjerglinien krydses. Sandbæltet 
fører os forbi Nordhusliniens højeste punkt, Harehøj, som faktisk er 2 bronzealder 
høje. Set fra luften ligner de en harefod, så (måske) deraf navnet. Harehøj har en 
uforlignelig udsigt, bl.a til Hesselø ca 25 km ude ved Kattegats horisontlinie (måske vil 
jeg i næste nummer af klubbladet skrive lidt om denne ø, som vi på vore løbeture ofte 
nysgerrigt taler om?). Men den indhegnede hestemark ved foden af Harehøj er også et 
betagende syn, og man kan også mod nordvest skimte de højeste klitter, som ligger 
ved Jydestrand. 
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Hvidehøje gemmer sig også. Der fortsættes nedad sandbæltet, men første sti på 

venstre hånd fører til vel nok de mest imponerende og koncentrerede gravhøje samt 

ikke mindst den opretstående bautasten. Her ligger store og små gravhøje idyllisk 

mellem hinanden og får tidsepokerne til at løbe sammen: Bronzealder, Jernalder og 

Vikingetid, og bautastenen får os til at tænke på Asterix og de gæve gallere, som havde 

deres kampe mod stormagten Rom li'som danerne i 1864 måtte kæmpe mod det store 

prøjsiske kejserrige. Man må aldrig løbe forbi bautastenen uden at berøre den, for den 

tilfører os fysisk styrke og løbeoverskud! 

Tilbage på brandbæltesporet. Vi er nødt til at vende om og løbe tilbage på 

Nordhuslinien, og så går det støt nedad gennem et større bøgetræs område kaldet 

”Skrædderstykket”, og hvor der midt på linien altid er ler-smattet. Her må springe en 

underjordisk kilde? Så kommer grusvejen ”Strandvejen”, hvor én af de største kunstigt 

udgravede branddamme ligger – lige i krydset, hvor Jydelinien, Strandvejen og 

Nordhuslinien møder hinanden. Det kan måske være svært at vælge vejen her, for der 

er lidt over 1 km til skovens og strandens smukkeste klitter, Jyde Strand. Men vi skal 

fortsætte ad Nordhuslinien og er nødt til at følge det ganske vist smukke, men helt flade 

og lige sandbælte mod vest. 

 

Nordhuslinien flader ud på sin vej mod Asserbo. Måske er der ikke ret mange der 

tænker over hvorfor Asserbo- og Melby overdrevene er så flade? Det skyldes kort og 

godt, at det er gammel, hævet havbund. Det kan observeres langs den lige og lange 

Nyvej og langs Møllevangsvej forbi Vinderød Enghaverne på vej mod Frederiksværk. 

Halsnæs var i tidernes morgen en ø, og stykket mellem Hyllingebjerg (Liseleje) i vest 

og Lerbjerg/Brantebjerg i øst var farbart hav – det vi i dag kalder Kattegat. 

Arrenakkehøj (Arrenakke Bakke) var også en forpost man skulle forbi, når man sejlede 

langs oldtidsklinterne, da Arresø og Kattegat var sammenhængende og af historikere 

kaldet ”Litorinahavet” - jeg kan ikke latin, men måske kan det bedst oversættes til: 

Stenalderhavet. 

Lerbjerglinien krydses, og så følger dagens sidste lille bakke før grusvejen, Bisp 

Absalons Vej passeres. Herefter er det slut med ”sand i sporet”, og Nordhuslinien går 

over i en grusvej. 

Vi må definitivt vinke farvel til det bakkede Tisvilde Hegn og bevæge os ind i et 

fladlandskab, som fortsætter helt til lågerne bag hvilke den gamle Melbylejr befinder 

sig. Lidt trist, bl.a fordi vi er nødt til at løbe et lille stykke ad den ”motoriserede” vej, 

som fører bilister til strandene – enten til Stængehus (hvor vi passerer Stængehusvej).  
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Himmelbjerget tur – retur – 53 kilometer  
______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 v/Mads Lomholt 

  
                                                                                                            
I den sidste weekend i maj deltog jeg i NXM 2015. NXM - Nordisk eXtrem Maraton - er 2 dage 
med storslåede oplevelser og eventyr. Det er et ”bjergløb” i Danmarks største skovkompleks 
og i noget af landets smukkeste natur! 
 
 
 
 
NXM er et ultra orienteringsløb, hvor man i teams af 2 bliver udstyret med et orienteringskort 
og over 2 dage skal forcere bakkestrøg, gennem 
dale, krydse moser og sumpe, passere 
Gudenåen og opleve fantastiske udsigter. Efter 
den første etape, overnattes der i en Night Camp 
ude i det fri. Man er desuden selvforsynende 
undervejs – en oplevelse og et eventyr! 
  
 
 
 
 
 
 
 
Træning med rygsæk, i vand og overnatninger  
 
 
Forinden var gået ½ år med træning i vandgang, overnatning og ikke mindst træning med 
oppakning. Som deltager har man selv har al sin oppakning med. Derfor har I set mig med 
min rygsæk hen over vinteren og i foråret gradvist med flere og flere kilo på ryggen – og 
gradvist med lavere og lavere tempo . 
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Min makker Tommy og jeg havde i foråret træningsture i Silkeborg og i Tisvilde for at afprøve 
oppakningen, vægten og ikke mindst 
vandgangene.  
 
 
Jeg kan fortælle, at i april er moserne i 
Silkeborg og vandgraven om Asserbo 
slotsruin i omegnen af 2 cm kolde…. 
 
 
 

Et løb for grejnørder 

Da min makker, Tommy,  og jeg kom i mål,  blev vi mødt af den dejligste velkomstkomite.  
Vores koner og børn stod med flag, jublede og hujede. 
Endeligt i mål! I højt humør, med trætte ben, ømme fødder, udmattede og hungrende efter 
den annoncerede byg-selv pulled pork burger, var min første udtalelse til Stine, at det vil jeg 
gerne igen. 
 
 
Tørt og nærmest på helt indfødt jysk – så godt som en fra Holte nu kan på jysk – sagde Stine, 

”at det ville hun da håbe, for ellers ville al det grej jeg 
havde investeret i være spildt. 
Og det er et løb, som pirrer ens grejlyst. Man skal jo 
have al sit udstyr med: mad, køkken, soveværelse, 
klædeskab, hospital og tilmed sit eget hus. 
  
Det hele pakket sammen i en 20l rygsæk, som man så 
skal have på ryggen igennem hele løbet.  
Det siger sig selv, at vægt er afgørende. Inklusiv den 
obligatoriske 1l. vand kom jeg op på 5½ kilo dødvægt 
på ryggen. Og selvom størrelse som regel ikke går 
forud for gørelse, så er det i NXM en klar fordel, at 
man pakker lille og let. Køkkenet er ikke større end en 

engangslighter og vores hus er et to-personers telt på godt 800 gram. Soveværelset var ikke  
ligefrem Tempur værdigt – et lille ¾ stykke luft der pakket sammen til en dåse Redbull. 

 

 

En stor fordel i skovene og moserne, men også i nedpakket tilstand i skabet til næste år…. 
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Tisvilde er bakket. I Silkeborg er der bjerge! 

 
Terrænet i Silkeborg skovene er et 
overflødighedshorn af fantastisk natur.  I 
Nordtrim er vi begavet med Tisvilde 
hegn, og vi der elsker vores sandede og 
bakkede terræn vil rigeligt blive 
udfordret af Silkeborgs store skove, store 
vandhuller, megahøje og stejle bakker.  

 

 
 

Terrænet i Silkeborg er helt fantastisk, stort og fuldt 
ud udfordrende.  

To dage og 1 night camp med frysetørret mad 

og bål 

Tommy og jeg havde meldt os til X35. Et 
orienteringsløb over to dage på 35 km i 
fugleflugtslinje. Tilsvarende findes der X50 elle 
X70…. Man kan også vælge 42 km markeret trailløb 
over to dage. 
Løbet sættes i gang ved Himmelbjerget, og de første poster finder vi let og hurtigt.  
Vi er ’klar i spyttet’ på vores taktik. Vi satser på at løbe sikkert og finde posterne snarere end 
at løbe hurtigt og så bomme ved at bruge for lang tid på at lede efter de orange/hvide poster. 
 

Flere af vores unge konkurrenter 
prioriterer anderledes og løber hurtigt men 
til gengæld bruger de også lang tid på at 
lede efter posterne. 
 Der var helt sikkert flere af de unge 
konkurrenter der undrede sig over at de 
nu for fjerde gang overhalede os gamle 
fjolser. Men vi tøffede stille og sikkert fra 
post til post og prioriterede lidt ekstra 
kilometer og løb udenom de største og 
stejleste bakker. 

 

Vandgangene er et særligt kapitel. Undervejs er ca. 10 vandhuller der skal forceres i fuld 
opbakning. Det havde vi trænet i Tisvilde – og det blev vi ret glade for. 
Her kommer løbets bedste råd ud over at være i god løbetræning.  
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Det er helt afgørende, at man har pakket tøj og grej ind i dry bags.  
Gå ikke på kompromis ift. en tør 
rygsæk og indhold. Brug ikke sorte 
affaldssække. Det gjorde vi på 
træningsturen i Tisvilde i håb om at 
holde rygsækkens indhold tørt.  
Men allerede efter første vandhul var 
den sorte affaldssæk revet i stykker af 
grene, spist af salamandere, og 
perforeret af aborrer og geder… 
 
Dry bags er det bedste råd jeg kan 
give for at holde rygsæk, sovepose, 
obligatorisk mobil og kort tørt! Ved 

vandovergangene i Silkeborg blev vi iført orange redningsveste, og så er det ellers bare i med 
hele kroppen og rygsækken.  
 
 
 
Den første gang står man lidt og tripper, mærker med skospidsen om det nu kan være rigtigt 
at man skal ud i det der andemad.  

Allerede anden gang er der ingen 
betænkningstid. Man skal jo i og 
over. Hurtigt på med redningsvesten 
uden på rygsækken og så bare 
svøm.  
Efter et par vandhuller er det 
nærmest sjovt, og man glæder sig 
til næste vandhul…næsten da. 
  
Næste hint kommer så her: om 
natten når du sover vil jeg så 
anbefale, at du lader dagens løbetøj 
hænge til udluftning på en gren 
uden for teltet - også selvom det 

skulle regne lidt i løbet af natten. Andemad og mosevand blandet med dagens kropssved i et 
lille indelukket telt er ikke den bedste odeur-cocktail.  
 
 
 
Efter 28 kilometer og 17 poster er første dags løb vel overstået, og vi når lige ind i night camp, 
hvor vi skal overnatte, da regnen og tusmørket sætter ind.  
Vi skynder os at slå teltet op, skifter til vores medbragte og stadig tørre tøj og sætter vand 
over vores lille gasblus til en kop varm kaffe og frysetørret 1. klasses Chicken Masala. Et 
himmelsk måltid. 
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Den varme mad og kaffe gør rigtigt godt dybt inde i kroppen på bænken blandt alle teltene og 
i lyset af pandelygterne.  
 
I mørket rundt om bålet gik vi sammen med de andre 
deltagere dagens oplevelser igennem og diskuterede 
morgendagens taktik mens flere af de 
andre – og unge hold stille og roligt 
tøffede i mål laaaaaaaaaang tid efter os 
to halvgamle mænd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det varme bål, vores trætte kroppe og fyldte maver gjorde sit til, at vi sov himmelsk og hele 
natten igennem uden at blive forstyrret af naboernes snorken og af de teams der kom ind sent 
på natten. 
Morgenen bød på en søvnig sol og morgendis. Efter endnu en himmelsk, frysetørret frugtmüsli 
og varm kaffe begav vi os ud på anden dags 18 nye poster.  

 

Endnu en overdådighed af bakker, vandhuller og mudrede stier, og efter 25 kilometer kunne vi 
skimte Himmelbjergets tårn – vores mål. 
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Endnu en overdådighed af bakker, vandhuller og mudrede stier, og efter 25 kilometer kunne vi 
skimte Himmelbjergets tårn – vores mål. 
 
 

Godt trætte, stolte og lykkelige så vi 50 meter 
før målstregen, at vores koner og børn havde 
forceret Himmelbjerget og stod i målet med 
flag og velkomstkram og kys! 
Et styk pulled pork og flæskestegsandwich og 
ikke mindst endnu en fantastisk løbeoplevelse 
rigere bebudede Tommy og jeg, at det ville vi 
gerne igen. 

 

…og som min kone, Stine påbød mig, så skal vi 

på den igen til næste år, den 28 og 29. maj 
2016. 
 
 
 

 
Og skulle nogen af jer have lyst til samme eller lignende 
eventyr, så kom endelig forbi og få nogle gode råd om 
træning, opbakning, udstyr og taktik.  
Jeg deler hellere end gerne – ikke mindst også for at få 
chancen for i tankerne at genopleve de 2 dage i sidste 
weekend i maj i himmelske omgivelser. 
 
Yours ultra truly, Mads Lomholt 
 
Gode links: 
http://racingdenmark.com/ - NXM hjemmeside og ikke 
mindst link til grejshop 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2UVZxF3utQ –  
Min egen film fra turen. 
 

Nedenstående beskrivelse, er en teaser til næste års eventyr! 

NXM – Nordisk eXtrem Maraton 
Silkeborg, den 28. – 29. maj 2016 
Velkommen til et eventyr du aldrig glemmer. 
 
Nordisk eXtrem Maraton er 2 dage med storslåede oplevelser og eventyr. Det er ”bjerg-løb” i 
Danmarks største skovkompleks og i noget af landets smukkeste natur! 
 
Igennem 2 dage bevæger deltagerne sig over bakkestrøg, gennem dale, krydser moser og sumpe, 
passere Gudenåen og oplever fantastiske udsigter. 
 
Der overnattes i en idyllisk Night Camp ude i det fri mellem etaperne, holdene er selvforsynende 
undervejs – en oplevelse og et eventyr! 
 
Igennem 2 dage bevæger deltagerne sig over bakkestrøg, gennem dale, krydser moser og sumpe, 
passere Gudenåen og oplever fantastiske udsigter. Der overnattes i en idyllisk Night Camp ude i 
det fri mellem etaperne, holdene er selvforsynende undervejs – en oplevelse og et eventyr! 
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Dobbelt op om løb og kost. 
Af Michael Hughes 

 

September bød på to spændende foredrag om tilgang til elitetræning. Den 15. september var 
Bjarke Kobberø fra Running26 på besøg, hvor han fortalte om optimal træning for alle 
uanset niveau og ambitioner. Anden halvdel af føljetonen stod Martin Kreutzer for, da han 
den 24. september kom og fortalte om hvordan man spiser sig til toppræstationer. 

Bjarke Kobberø er eliteløber og har præsteret nogle ganske fine løb, senest med PR i 
London. I sin forberedelse til London maraton, har han trænet efter Claus Hechmanns 
principper og samtidig rådført sig med Martin Kreutzer i forbindelse med trænings ernæring. 
Nordtrims foredrags serie begynder med Bjarkes Kobberøs introduktion til Claus Hechmanns 
træningsprincipper. Hechmann er tidligere elite løber og nu erfaren elite træner, aktuel ansat i 
Sparta. Han har skrevet bogen ’Løb som Eliten’ i hvilken han beskriver hvordan han med stor 
succes har tilrettelagt elitetræning både ud fra en viden om hvad der ikke virker og i 
særdeleshed ud fra en meget veletableret viden om hvad der rent faktisk virker. 

 

Det er her vi er! - Helt tilbage fra 60’erne har man arbejdet med fysiologien om 
musklernes evne til at omdanne kulhydrater og fedt til energi, som er nødvendig for fysisk 
aktivitet. Meget kort, så er ilt en nødvendig forudsætning for at kroppen kan omdanne fedt, 
som er den væsentligste (af i alt to væsentlige) kropslige ressourcer. Alternativet hertil er et 
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anaerobisk stofskifte (af kulhydrater) som hos os alle er en begrænset ressource der hurtigt 
fører til udmattelse. 

Bogen viser kemien meget fint, men det er kendt stof som vi har fordybet os i før og kommer 
til at fordybe os i senere men som jeg ikke her tænker vi skal arbejde ret meget med1. 

Én hjørnesten i løbetræning, er at maksimere sin iltoptagelse (kondition). Intensiv 
træning er -  uanfægtet - den måde hvormed dette mest effektivt opnås. Mekanismen ved 
intens træning er øget hjerte kapacitet, større lungekapacitet og bedre kredsløb. Altså mere ilt, 
der pumpes mere effektivt via et større og bedre distributionsnetværk. At højne denne 
parameter er logisk set godt nok, nemlig at man derigennem kan fastholde en høj iltforsyning 
også når belastningen øges, hvilket vil komme os til gode når vi ønsker, at udnytte kroppens 
fedtressourcer til energiforsyningen. 

En anden hjørnesten i løbetræningen, er fedtforbrændingskapacitet 
(udholdenhed). Med udholdenhed trænes musklernes evne til at omsætte energi fra fedt som 
er den eneste vedvarende energi kilde. Denne træning kan kun foregå ved meget lavintens 
træning, jf. den kendsgerning, at der skal være et overskud af ilt for, at udnytte stofskiftet fra 
fedt til energi i musklerne (ATP).Det vi er oppe i mod i denne sammenhæng er, at kulhydrater 
er lettere tilgængelige og derfor kroppens fysiologiske præference. Mekanismen vi arbejder 
med i træningen er, at lære kroppen at tilgå fedt depoter tidligere – Som Bjarne Kobberø så 
indlysende klart sagde: ”Man skal træne det, som man gerne vil have kroppen skal blive god 
til”. 

Heller ikke her, er vi overraskede. Dette er basal træningsviden for den ortodokse Nordtrim’er. 
Vi kender alle til LSD og længe før jeg startede i klubben har Preben Hammershøj og hans 
erfaringsmæssigt ligesindede prædket LSD tempo mindst 1 min under maraton tempo – ’fordi 
fedtforbrænding skal trænes! ’. 

Ingen, siden 60’erne, har betvivlet disse grundlæggende træningsmekanismer. Den læring 
som Claus Hechmann nu deler med os, er primært en præcisering af hvor vigtig lav-intens 
træning er for den samlede præstation set over de lange distancer.Lige præcis dette aspekt, 
har været underdrevet siden man i slut firserne påviste de gode effekter ved høj-intens 
træning og tillod dets indtog som fremhærskende træningsdogme. Det er med slet skjult 
ærgrelse, at Claus Hechmann tilskriver overdreven intens træning den største årsag til 
ødelæggelse af ellers talentfulde løbere, heriblandt også ham selv. 

Med bogen ’Løb som eliten’ søger han at gøre op med hvad han selv betegner som 25 års 
fejlslagne træningsdogmer, som alt for ensidigt har fokuseret på hård og mere intensiv 
træning som middel til at opnå bedre løberesultater. 

Han har haft succes som elitetræner. Ved at tilrettelægge elitens træning ud fra en 
præcis viden om i hvilken grad kroppen anvender fedt eller kulhydrat ved en given påvirkning, 
er han lykkedes med at opnå gode resultater for den elitegruppe han har trænet.  Han bruger 
’stofskiftekemien’ til at måle forholdet i udåndingsmængden mellem ilt og kuldioxid ud fra 
hvilken, der er en direkte sammenhæng til individets forbrænding af kulhydrat vs fedt. 

                                                                 
1 Disse forudsætninger spiller fint ind med en mængde tidligere indlæg, navnlig 
”Stofskiftekondition – måske dit største potentiale” (mig selv, 72/Aug 2014) eller ”Tjek dit 
tempo – Konkurrence-tempo versus trænings-tempo (Søren Grande 74 Feb 2015).  
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Målværdien – respiratorisk koefficient (RER) – antager værdierne fra 0,7 til ca. 1,0 og angiver 
ved værdien 1,0 at musklerne 100% forbrænder kulhydrater (fedtforbrænding = 0). Det punkt 
hvor RER antager 1 regnes for den anaerobiske tærskelgrænse (AT).2Med RER værdierne ved 
en given belastning, kan Claus Hechmann meget præcist udlede, hvad der for det enkelte 
individ er restitutionstræning, anaerob og aerob træning med temposkift og 
udholdenhedstræning. Den respiratorisk koefficient (RER) er en udbredt måling brugt både ved 
træningsstudier og metaboliske studier i naturvidenskaben gennem mange år. 

 

Jeg er nu ikke udelt begejstret for de eksempler vi præsenteres for i Bjarke 
Kobberøs præsentation af Hechmanns træningsmetoder. 

Der henvises til sammenligning af konditionsmæssigt ligeværdige topatleter på 5 km distance 
(omtalt i bogen), uden at vi kender præmisserne for deres træning. Indrømmet, den ene er 
tydeligt bedre hvor udholdenhedskondition er af større betydning, men vi ved intet om 
hverken målsætning, talent eller personlig ambition. Vi introduceres også til vores særlige 
veninde, eksemplet Anja, som lykkedes med at gennemføre 10 km under 1 time. Isoleret set 
fint for en utrænet person, men ret beset ikke imponerende for en 35 årig der i øvrigt må 
anses for at være sund og rask og i udgangspunktet allerede i gang som løber. 

De gode eksempler kommer med Hechmanns egne ’heste’. Claus 
Hechmann viser os med overbevisende eksempler fra hans egne atleter, at der i langt højere 
grad skal fokuseres nuanceret på konditionen sammen med fedtforbrændingskapacitet og at 
det er synergien mellem begge der skaber de bedste resultater. Han påviser endvidere med 
                                                                 
2 AT - fra engelsk anaerobic threshold 
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samme overbevisende argumentation, at hovedvægten bør være lav-intens opbygget over 
relativt lang tids træning. 

Han er i stand til at vise trænings resultater for eliteløbere der efter længevarende træning 
efter hans principper har præsteret langt bedre løbetider end deres egne ambitioner og mål 
tilsagde, og det er i denne sammenhæng jeg for alvor synes at han dokumenterer effekterne 
af hans træningsmetoder.Når du kan rykke eliten, længere end eliten selv synes de kan rykke 
– så må man sige, at du har fat i en metode der virker. 

Nordtrim har egne eksempler som også er værd at fremhæve. Det er ikke 
mange, men dem der er, siger utvetydigt, at de har haft fremgang ved at tilpasse deres 
træning efter Hechmanns principper. Jeg er dog objektivt set nødt til at nævne, at de samtidig 
har øget træningsaktiviteten (flere træningspas) og i nogen tilfælde endvidere også deres 
kostsammensætning. 

Men netop det at forøge sin træningsmængde er en af Hechmanns træningspointer. Det er 
langt vigtigere såvel for os som motionister som for eliteløberen at vi kan træne kontinuerligt 
uden at komme til skade. Styrken i Hechmanns argumentation er, at han udnytter 
eksisterende viden sammen med omfattende empirisk test, til at vise os løbenørder, at 
intensiv træning ikke bare er skadeligt for dit helbred men også for dine præstationer. 
Højintensiv træning har historisk set ødelagt mange løbere, men ved at træne lavintensivt kan 
du parallelt forøge træningsmængden med meget lav risiko for overtræning eller skader. 

Hechmann vil gerne individualisere træningen. Han mener vi skal gøre det ud 
fra en konkret viden om hvor vores stofskifte ligger ved en given anstrengelse. Den mest 
nøjagtige viden, får man som nævnt ved en fysisk måling af RER værdien, men samme viden 
kan tilnærmes gennem test bestående af to løbepræstationer: 

 60 min, som viser din personlige AT præstation 
 10 min, som er den tid hvor præstationen udelukkende er afhængig af den individuelles 

kondition. 

Denne dobbelte test er kernen i Hechmanns tilgang til træningsplanlægning. Ved at graduere 
de individuelle træningszoner efter både udholdenhed og kondition differentierer han sig 
væsentligt fra eksisterende målinger som basis for tilrettelæggelse af trænings aktiviteter. 

Faktisk har vi været i dette træningshjørne før. Med bagrund i Jack Daniels beregninger, tog vi 
ideen med individuel træning til os og kortlage nogle individuelle træningstempi ud fra en 
simpel kort test. Det var, synes jeg, en rigtig god ide, som dengang langt oversteg vores 
traditionelle trænings tænkning. 

Dengang fandt vi desværre, at den øgede individualisering splittede vores trænings hold og 
skabte ret stor forvirring omkring selve trænings løbene. Til min personlige fortrydelse faldt vi 
hurtigt tilbage i de gamle træningshold (rød/gul/grøn), som meget præcis antog de tempi 
Peter Beck-Mathiesen og jeg introducerede med den første maraton træning (i nyere tid) for 
snart mange år siden og som allerede dengang blev stærkt kritiseret af klubbens mere 
erfarende løbere som værende alt for hurtige.  

Hechmanns træning er inddelt i 9 forskellige trænings zoner, som af indlysende pragmatiske 
årsager deles op i 4 grundelementer, Jog (Restitutionstempo), AE1+AE1 (Ca 70-80% af AT), 
AE3 (80-85 af AT) og endelig AT og AN1-4 som er den anaerobiske tærskel og højere. 

Det begynder at blive svært. Det er ikke bare det med at overholde sin planlagte intensitet for 
det aktuelle træningspas, det kan være svært nok i sig selv. Med så mange varianter, er man 
jo også nødt til at forøge sin trænings aktivitet og da en stor del af dette (op mod 70%) er 



meget lav-intensivt, begynder det at ligne et timeforbrug der i betydeligt omfang kaster ringe i 
familielivet for ikke at tale om job og anden fritidsaktivitet. 

Flere i Nordtrim har ytret at det blev lidt for svært, enkelte har – hvad jeg til fulde forstår - 
helt lagt programmet fra sig igen. 

’Løb som eliten’ beskæftiger sig med flere andre hjørne sten i vores 
løbetræning. Først og fremmest biomotorik og kost men også i træningsprogrammer 
kommer Hechmann ind på styrke træning (core fitness). 

Det nu nok nærmest for fuldstændighedens skyld at han omtaler disse elementer som jeg 
synes han forbigår ret overfladisk.  Dog er han ved tilrettelæggelse af træningsprogram meget 
opmærksom på at indlægge såkaldt agility og teknik øvelser som har til formål at højne 
løberens løbeøkonomi.  Han anderkender at det er ganske svært og mindre betydende end 
både fedtforbrændingskapacitet og kondition, men absolut ikke ubetydeligt. 

Hechmanns træningsprogrammer er ganske omfattede og for det fortravlede 
familiemenneske tror jeg det kræver for meget både planlægning og træningstid. 

Dette skal dog ikke komme bogens kvaliteter i øvrigt til skade. Den er – synes jeg – let 
tilgængelig og absolut inspirerende læsning. Vel bliver det kompliceret, men for den ambitiøse 
er det ikke uoverkommeligt og vi andre kan utvivlsomt tage hans trænings dogmer med os på 
et mere beskedent niveau. Generelt set, er der gode resultater også for motionister 
hovedsageligt i samspil med ændret kost og forøget træningsmængde. Nordtrims egne 
’forsøgskaniner’ melder om gode resultater og ret overraskende ændringer deres vante 
løbetempi, navnlig at der skulle løbes langsommere også ved intensiv træning og at man 
måske havde tendens til at løbe for langsomt på LSD. Det er nok tvivlsomt om du bliver løftet 
op i en anden løbeklasse, men vælger du at lægge dit træningsprogram efter Hechmanns 
trænings principper, kan du godt forvente at blive bedre. 

Særligt interessant er nogle af de kostregler som handler om hvornår på dagen vi indtager 
forskellig ernæringsstoffer. I Nordtrim, har vi på basis af tidligere foredrag tilegnet os viden 
om, at vi har et ’30 minutters vindue’ efter træning, hvor indtagelse af væske og kost er særlig 
vigtigt, navnlig for at opnå en hurtigere restitution. 

Hechmann omtaler et i forhold til denne viden sandt panorama af ernæringsmæssige ’vinduer’. 
Protein og fedt prioriteres højt om morgen, hvor saltsyreproduktionen i mavesækken naturligt 
er størst. Ved frokost rykker langsomme kulhydrater op i rækkefølgen for at imødegå dagens 
dont og helt i top om aftenen for at finde sig til rette i kroppen i løbet af aftenen og natten. 

Panoramaet udbreder sig i kalejdoskopisk perspektiv i selskab med Martin 
Kreutzer som arbejder med konkrete råd til hvilken kost du skal restituere på, hvilken kost du 
skal træne på og endelig hvilken kost du skal sove på. Det bringer mig i anden del af 
Nordtrims foredragsfølgeton, nemlig hvordan du får ernæring til at hænge sammen med din 
træning. 

Martin Kreutzer stiller dig spørgsmålet ”Er du Svin eller Kobe”? Med billedet af en tør 
spækbelagt svinekam i kontrast til et stykke smukt intramuskulært fedtmættet kød fra Kobe 
kvæg, konfronteres du med dit valg. Eller rettere, den muskulære fysik du har valgt at fremme 
gennem din kost. Hvis du er svinet, er det helt i orden, men så skal du huske at øffe når du 
løber. 

34



 

Med kammertonen således anslået indleder Martin Kreutzer sit FATBOOSTER® foredrag. Han 
er ernærings ekspert og har i mange år beskæftiget sig ved institut for ernæring med 
forskning og vejledning af idrætsfolk. I dag er han tilknyttet Running26 og beskæftiger sig 
udelukkende med elite udøvere … og han siger, som vi kan forstå af ovenstående, tingene lige 
ud.Inden vi når til FATBOOSTER® starter vi dog med en indledende belæring om godt og skidt 
på et rent ernæringsmæssigt tekniske plan.  

Det første fokuspunkt er enorme mængder af frugt og grønt – meget mere 
end de fleste af os finder også selv om vi synes vi sigter efter almindeligt anbefalede 
mængder. Hovedvægt på kål er godt for ellers kan det ende det med absurde volumen af 
andre lette grøntsager. For at hjælpe dig med at komme i mål på dit indtag af frugt og grønt, 
skal du ændre din tankegang – Tænk først hvilken kål du vil tilberede som dit måltid, overvej 
derefter om du vil garnere med kød. 
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dont og helt i top om aftenen for at finde sig til rette i kroppen i løbet af aftenen og natten. 

Panoramaet udbreder sig i kalejdoskopisk perspektiv i selskab med Martin 
Kreutzer som arbejder med konkrete råd til hvilken kost du skal restituere på, hvilken kost du 
skal træne på og endelig hvilken kost du skal sove på. Det bringer mig i anden del af 
Nordtrims foredragsfølgeton, nemlig hvordan du får ernæring til at hænge sammen med din 
træning. 

Martin Kreutzer stiller dig spørgsmålet ”Er du Svin eller Kobe”? Med billedet af en tør 
spækbelagt svinekam i kontrast til et stykke smukt intramuskulært fedtmættet kød fra Kobe 
kvæg, konfronteres du med dit valg. Eller rettere, den muskulære fysik du har valgt at fremme 
gennem din kost. Hvis du er svinet, er det helt i orden, men så skal du huske at øffe når du 
løber. 
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Frugt og grønt er rigt på ORAC3 værdier som er målet for indhold af antioxidanter. Husk at 
bevare skrællet som har størst indholdsmæssig ORAC og hvis ikke af anden grund så derfor – 
husk økologisk. 

Andet fokuspunkt er kæmpe mængder fed fisk. Fed fisk begrænser 
inflammation4 og styrker knoglerne. Tro ikke du kan klare dig med omega 3 kapsler – dertil 
skal dit kapsel indtag være urealistisk højt. Martins fortrukne fiskeindtag er ganske enkelt en 
dåse makrel i tomat (og ikke salat) som til fulde opfylder den anbefalede dosis. Hvis du høre 
til dem der ikke dagligt vil udsætte dig for den spise, kan du komme langt med en spiseske af 
den klassiske Møllers Tran fiskeolie - med citrus omega 3 - som han oven i købet anpriser som 
særligt egent for os almindelige motionister ved ikke at forvolde smerte når man spiser det. 

Som sidste fokuspunkt kommer vi ind på kost med højt fedt indhold i 
kombination med træning. Så vi tilbage igen i det vi nu snart i mange sammenhænge 
har været inde på, nemlig det med at vores glykogen depoter (kulhydrater) er den knappe 
ressource. Der er – relativt set - ikke ret store disponible depoter og i forbindelse med 
udholdenhedsløb går regnskabet i minus. Det skaber et ’forsyningsproblem’ som man i noget 
omfang kan imødegå ved at spise en masse kulhydrater5, eller som mange sikkert har erfaret, 
kan man affinde sig med at blive tvunget ned i tempo så forbruget nedsættes.  

Den tredje mulighed er at fremme kroppens fedtforbrænding og det er her Kobe kød kommer 
på banen. Fedtforbrænding forgår gennem stofskifte af de fedtsyre der lagres i musklerne6, og 
ikke uden på. Den fedtmængde vi har siddende på maven, røven og ribbenene kommer 
desværre ikke i spil ved aktuel fysisk aktivitet, det gør til gengæld den fedtmængde som er 
lagret internt i muskelmassen. Det andet – det som er illustreret gennem spæklaget på en 
svinekam – kommer skam nok i spil senere, nemlig når du når du restituerer og musklerne 
skal genopbygge fedtsyremængden i musklerne, den såkaldte IMTG7 koncentration. Den 
eneste fornøjelse du har af dine ydre spæklag mens du dyrker motion, er den ekstravægt du 
belemre din bevægelse med. Som Martin tørt konstaterede, var dette en ikke ubetydelig 
masse selv i det aktuelle forum at ret ambitiøse motionister. 

Højt fedtindhold sammen med tilpasset træning der øger 
fedtforbrændingsevnen øger IMTG betydelige (73% i forhold til kontrolgruppe jf. vist slide). 
Det som Martin Kreutzer vil have atleten til at gøre i træningsøjemed er, at ’udpine’ kroppen 
for kulhydrater og dermed medvirke til at fremme det nødvendige fedtoptag i musklerne som 
sikrer energiforsyning gennem trænet fedtforbrænding.  

Selv går han ud og bomber kroppen fuldstændig færdig, for derefter at følge op med fedtholdig 
kost. Det med at bombe kroppen for kulhydrater gjorde jeg også da jeg (i maratontræning) 
brød med klubbens ortodokse og bragte temposkift ind i mine LDS løb. Forskellen på mig og 
Martin (i denne henseende) er, at hvor jeg fyldte mig med NSAID8, cornflakes og Juice inden 
jeg klynkende fandt et leje for resten af dagen, accepterer Kreutzer med stor tilfredsstillelse 
                                                                 
3 Oxygen radical absorbance capacity 
4 Irritationstilstand i muskler og væv 
5 Carbo-loading 
6 Se også artiklen Stofskiftekonditionen – måske dit største potentiale 
7 Intramuscular triglycerides  
8 Non Steroidal Anti-Inflammatory drug 
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effekten af træningen, påtager sig gladelig smerten og giver sig selv en bevidst fedtholdig kost 
at restituere på. 

Martin Kreutzer har hverken smertegrænse eller æstetiske forventninger til føden. Han 
indtager lige så gerne sin makrel i tomat til morgenmad hvis det passer bedre i kantines 
kostplaner og hans nydelses barometer for fødeindtag måles i smerte – ikke at det i øvrigt vil 
påvirke hans valg, som til enhver tid er funktionelt optimeret i sammenhæng med træning og 
påkrævet restitution. Vel skriver han bøger om mad, men når det kommer til opskrifter er det 
altid i samråd med en kok så han sikrer, at ernæringsvejledninger rent faktisk tager form som 
måltider, der set med vores ret afstumpede forventning til mad, ligner noget vi genkender som 
nydelse. 

Tag ikke fejl af Kreutzers umenneskelige tilgang og din egen evne til at gøre samme. Hvis du 
vælger at udpine dig for kulhydrater, vil du indledningsvis møde afmatning, mangel på energi 
og dårlige præstationer. Du vil fornemme et formdyk og du vil synes at træning er tung og 
frugtesløs. Du vil være nødt til at acceptere, at kroppen skal tilvænnes ændret kost og du er 
afhængig af, at din fedtrige kost afpasses den mængde motion du dyrker som du i sagens 
natur vil finde mere og mere vanskelig. 

Men på den anden side. Hvis du bare er en lille smule ambitiøs, så kan du ret let tage 
ved lære af hans tilgang til ernæringsindtag og tage to væsentlige pointer med dig nemlig 

 Undlade at ødelægge det gode træningsarbejde gennem tosset ernæring. 
 Supplere det du træner med det du indtager. 

Overskriften hedder LCHF9. Gennem sammensmeltning af træning tilpasset kost der fremmer 
træningsmålet begynder træning og kost at hænge sammen så de bliver hinandens 
komplimentære byggesten. Fokus bør være rettet de synergien i kosten som fremmer sundhed 
og fordøjelsen af næringsstoffer sammen med den kroppens naturlige rytme. 

Du kan genbesøge Martins FATBOOSTER® foredrag på vores hjemmeside hvor du også kan få 
Martins konkrete kostvejledning og i detaljer tilrette en din trænings diæt. 

                                                                 
9 Low Carb High Fat 
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Toughest – en hård og sjov dag på 
Amager Strandpark   

v/  Camilla Pollas 

Lørdag d. 26. september 2015 var vi tre nordtrimmere og en enkelt fra Bootcamp, som havde 
udfordret hinanden - 40 forhindringer fordelt over 8 km, og vi blev i den grad udfordret! 
Vi kom i god tid. 10-øren summede af liv, musik og forventningsfulde mennesker. 
Vi var spændte og en kende nervøse. 
 
13.25 gik starten for vores gruppe. Vi startede med at kravle op og over en pyramideformet 
reb-forhindring. Pulsen i vejret. Så var vi i gang. 
Vi løb ud mod vandet og ud på molen. Her ventede en 25 kg tung sandsæk. Videre ud over 
stranden og ud på næste badebro. ”hop i vandet og svøm ud til træ-trappen” lød beskeden. 
Sikke et gys. Koldt dybt vand skulle krydses for at komme op på trappen, hvorfra vi skulle 
springe 3-4 m ned i vandet igen og derfra svømme ind til stranden. 
Derfra gik det derud af med vægge, der skulle forceres; både høje vægge og nogle, der var 
skrå, sække, trækævler og dunke, der skulle slæbes, traktordæk, der skulle vendes, armgang 
med flere variationer bl.a. en ringbane bestående af 40 ringe, reb-net der skulle kravles op af, 
kettlebelt, der skulle trækkes op af vandet, mudder der skulle hoppes igennem, kravles på 
ryggen eller på knæ igennem, kæmpe halmballer, vi skulle hoppe over, forhindringer i vand, 
der skulle kravles over og under, dæk vi skulle mase os under, et ca. 20 m. langt reb spændt 
ud fra badebro til badebro skulle vi fire os over liggende på maven, klatre op af reb til en bro, 
hoppe fra trækævle til trækævle, planker der skulle forceres, skrå klatrevæg, dragon’s back, 
Irish table, spider walk og flere andre forhindringer, der er svære at beskrive. 
	  
Ruten blev afsluttet med 4,5 m høj 
skateboardrampe, som vi skulle løbe op ad, 
hænge os fast i kanten og med eller uden 
hjælp trække os op over.  
Det var ikke alle forhindringer, vi overvandt. 
Flere gange måtte vi tage strafrunden for at 
komme videre på turen, men der var en 
fantastisk stemning. Det er tilladt at hjælpes 
ad med at klare forhindringerne, og der er 
hold-ånd og venlige hjælpsomme mennesker 
og hænder over alt. 
2 timer og 17 minutter tog det at løbe 8 km., 
men det var hvert et minut værd, og så fed 
en oplevelse, der helt sikkert skal gentages 
næste år J 
 
 
 

 
 

En af de mange forhindringer – 12 halmballer 
– forceres af Anna, Camilla, Lisbeth og 

Pernille. 
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