
 

 

 

 

HIN rutefremvisning en kold februar morgen, i høj solskin 

 
Pænt fremmøde til første gennemløb af Helvede i Nord-ruterne søndag d. 21.02.2016 

Løberen's tilbud om en gratis testløbetur i trailsko og muligheden for at stå godt fast på 
bakkerne, blev benyttet af flere af de fremmødte. 

Der var 16 deltagere 
på 10 km, hvoraf de 
10 var eksterne. 

 
Der var pudsigt nok 
også 16 deltagere på 
½ marathon, 3 af 
dem var eksterne. 
 
 
 
 

Flere benyttede sig af muligheden for at teste et par trailsko 
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Årligt Medlemskontingent: 
 
Familie – 400 kr. 
Enkelt medlem – 300 kr. 
Unge under 25 år – 200 kr. 
Passiv medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2016 – 
31.03.2017 
 
Medlemsblad: 
 
Udkommer 2 gange om året: 
Forår og efterår. 
Kan afhentes inden d. 01.04.2016 
hos Brian Bak, Birkely 135, 
3200 Helsinge. 
Har du ikke mulighed for at 
afhente, kan det sendes mod 
betaling af 40 kr. på mobilepay nr. 
42917656. Der er også mulighed 
for at downloade medlemsbladet 
på hjemmesiden www.Nordtrim.dk 
som PDF og udskrive det selv. 
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, Generalforsamling i 
Nordtrim d.06.03.2016 
 
 
 
Nedenstående er noget af alt det gode stof, formanden kom 
omkring på generalforsamlingen, søndag d. 6 marts 2016 : 
 
 
Sidste år indledte jeg med at fortælle om den epoke i 
klubben, som fik en slutning – og om de blandede følelser, som 
den situation fyldte mig med…..  
 
 
I år kan jeg næsten gentage snakken…. For igen skal vi tage 
afsked med kære bestyrelsesmedlemmer, og afslutte gode kapitler 
i klubbens historiebog. 
 
 
Men det er jo blot et vilkår i vores hverdag og samfund – 
stunder, oplevelser og begivenheder er kun til låns…. værdier, 
venskaber og fællesskab består   - og netop derfor er det både 
rart og vemodigt, når der blæses til generationsskifte i klubbens 
ledelse – rart, fordi det giver mulighed for fornyelse og fortsat 
kreativitet; vemodigt, fordi det aldrig er rart at sige farvel til 
trofaste og solide støtter, der med stor ildhu og indsats har 
bidraget.   
 
 
Vi har haft endnu et godt 2015 i Nordtrim. 
I løbesporet har vi fået flere nye medlemmer, som er faldet rigtig 
godt til på vores træningsaftner og til søndagstræningen – vi har 
fået op imod 10 nye erfarne motionsløbere, som bare er faldet ind 
og som bidrager så fint til den gode stemning i sporet.  
I sporet har vi også oplevet formering af smågrupper blandt 
medlemmerne, godt hjulpet af FB – nogle er blevet rigtig glade for 
trail og tager på fællesture i ukendt terræn; andre kæmper 
sammen for at få en PR til CPH maraton. Nogen synes at en tur i 
Gribskov onsdag passer bedre end klubbens faste træningsdage, 
mens andre synes, at intervaltræning hører sommeren til, og 
derfor samler ligesindede til almindelig løbetur torsdag.  
Igen i 2015 brillierede trænergruppen med høj kvalitet i 
træningen, et solidt fremmøde fra træner- og fartholdergruppen 
sikrer et højt kvalitetsniveau i træningen. Fartgrupperne er blevet 
homogene - det giver en kvalificeret træning, når man får 
ligeværdig konkurrence. Og så har vi et uformelt sammenhold, 
som gør klubbens bredde helt unik – ingen føler sig glemt eller 
overset og på løbeturene sikrer alle, at alle får en god oplevelse! 
 
 
Hjælperåret kaldte vi 2015. Vi havde rigtig mange frivillige 
hænder på arbejde i 2015, og det fejrede vi med en lille ceremoni 
i november, hvor hjælperjakkerne blev overrakt til næsten 
80 Nordtrimmere, der uden problem vil kunne tage 
mellemnavnet ”fællesskab”. En hyggelig dag med dejlige glade 
frivillige! Netop frivilligheden er jo vores drivkraft – uden frivillige 
klubmedlemmer er det umuligt at tilbyde de spændende og 
givende aktiviteter, som vi gør gennem hele året. 
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Og der har været mange aktiviteter på programmet… 
- Helvede i Nord og Nordkystløbet 
- Oplevelsesløb sammen med DGI 
- Vores egne guidede ture hen over sommeren 
- XTERRA i Tisvilde, hvor mange af os tilbragte en god søndag som hjælpere 
- En række på 8 udvalgte løb – alle med Nordtrimmere på startlisten 
- Et spændende klubmesterskab, hvor intet var afgjort før sidste løb 
- Julefrokost med indlagt orienteringsløb og ølsmagning 
- La Santa tur sammen med Boot-campere fra Gym Helsinge 
- Super klubblad – ikke bare flotte foto i farver og lækkert layout, men også endnu mere 

læsestof og nærværende artikler, skrevet af et bredt udsnit af klubbens medlemmer 
 
Desværre blev 2015 også året, hvor vi måtte lukke Nordkystløbet – i erkendelse af, at 
konkurrencen på løbsmarkedet er kolossal. Vores gode samarbejde med Vejby IF måtte derfor 
slutte – til stor ærgrelse for både dem og os!  
Vi valgte også i marts at træde ud af arbejdet med opførelsen af Naturrum Tisvildeleje Strand. 
Begrundelsen herfor er tidligere givet på et morgenmadsmøde, men helt kort handlede det om lokale 
rygter og injurier, som vi vurderede ville kunne være skadelige for klubben. 
I 2015 valgte vi i bestyrelsen at droppe den årlige visionsdag. Vi følte, at aktivitetsniveauet i 
klubben er tilstrækkeligt højt, så vi ikke havde et umiddelbart behov for nye input og ideer - men vi 
var samtidig en smule i tvivl om hvorvidt vores medlemmer på den måde følte mindre indflydelse og 
medbestemmelse…..   
Det kan vi jo passende spørge om på Generalforsamlingen, tænkte vi i bestyrelsen…. Fokuserer 
vi på det rigtige, sigter vi mod mål der understøtter vores mission? Med andre ord – rammer vi 
medlemmernes behov, og bruger vi klubbens penge på det rigtige? 
 
2016 er jo allerede ved at være lidt brugt…..  mange aktiviteter ligger i planlægningsgryden, så der 
er meget at glæde sig til: 

 Trailløb sammen med DGI – den 13. marts  
 HIN – den 28. marts 
 Oplevelsesløb i samarbejde med DGI – den 22. Maj 
 Klubture – i 2016 er der to på tapetet: 

o Løbemekka i Åbenrå (flere løbsdistancer, juni) 
o Ødegårdsweekend i Sverige (sept) 
o OBS – tilmeldingsfrist = 13.03.16 for begge ture, husk det nu!! 

 
Foruden de gamle tiltag fra 2014 og 2015, der fortsætter: 

 Klubmesterskab – serie på 8+1 løb 
 Fredestafetten 
 Nyløbertræning 
 Guidede ture 
 Foredrag med kendte eller ukendte danskere, som har noget interessant at fortælle os 

 
Vi har indkøbt 4 førstehjælpskit, som vi vil medbringe på træningssamlinger i skoven, på fælles 
klubture og på de ture, klubbens medlemmer selv arrangerer rundt omkring i DK og udlandet. 
Desuden har vi købt 2 autobizz (brobizz), som klubmedlemmer frit kan låne ved 
(løbe)arrangementer i Sverige eller Jylland. Eneste krav ifm. lånet er, at der skal deltage 
mindst 3 Nordtrimmere i arrangementet. 
Og så lige det med, om vi fokuserer på det rigtige…. Vi har i årevis været en løbeklub, hvor man 
træner sammen, frem imod individuelle mål – et sted, hvor man kan dyrke sin egen målsætning og sit 
eget ego. Men selvfølgelig osse et sted, hvor vi hygger os sammen med at nørde træningsprincipper, 
grej, tøj og oplevelser – et sted, hvor vi har et solidt fællesskab, der bygger på vores fælles 
løbeinteresse.… skal vi fortsat have vores fokus der? Eller skal vi begive os ind på et nyt område – et 
område, hvor vores fællesskab udvides til også at omfatte handicappede, fysiske såvel som psykiske 
handicappede?? Vi har fået en henvendelse fra Gribskov kommune, og vi har haft et par møder 
med dem omkring vores mulige støtte og engagement til fælles løbeture med handicappede, 
et koncept udviklet af Team Tvilling. Som udgangspunkt er der ingen bindinger for os, og heller 
ingen investeringskrav – blot behøver kommunen en tilkendegivelse fra os, så de trygt kan tilbyde  
kommunens handicappede ”løbetræning” i kørestol. 
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Og så til det med afslutningen på et par kapitler eller epoker, om man vil….. 
Vi har måttet acceptere, at et par af bestyrelsesmedlemmerne føler at de har udstået sin tid i 
orkanens øje.  
 
Vores kasserer har efter rigtig mange år på pinden valgt at smide regnearket, og 
overlade stolen til en afløser.  
Camilla, du er og bliver en institution og et varemærke på den DNA, vi har i Nordtrim: 
den varme og nærværende person, der altid hjælper – og derudover også altid liiiige har en 
bemærkning om dette og hint. Din offervilje har været stor – du har arbejdet for klubben, 
brugt noget tid du jo faktisk ikke havde, og slidt på din familie. Jeg ved jo godt, at det har 
været op ad bakke for dig nogle gange, men også at du har tanket energien til at fortsætte 
gennem de gode oplevelser, som klubbens medlemmer har givet dig. 
Nu vælger du så at give lidt mere af dig selv til din familie – de er heldige, men det er vi 
garanteret også, for du er i en dristig stund kommet til at lufte tanken om på et tidspunkt at 
vende tilbage   Så derfor siger jeg blot:  ”På gensyn, Camilla – det var en god tid, og 
den kommer igen”. 
 
Jesper L – du har været med i næsten hele dit voksne liv…. Du holdt et par års pause, 
da dit hus brændte, og det er så længe siden, at ingen kan huske hvornår det var…Nu vælger 
du så at glide ud af bestyrelsessammenhænge – til trods for, at dit hus netop er blevet 
solgt, og du derfor måske ville få bedre tid   Det hus får skylden for meget, men det kan ikke 
tage æren for, at du i rigtig rigtig mange år har været en solid og fast ledelsesmæssig støtte i 
klubben, en støtte der aldrig har været bleg for at give en hånd eller sikre en sponsor i ny og 
næ. 
Til dig, Jesper, siger jeg: ”Tak for alle årene ved bordet, tak for alt det frivillige arbejde, 
du har lagt i klubben – indtil videre. For jeg håber du fortsætter som frivillig; vi har brug 
for dig og din kompetence, frivillighed et hverv, du er verdensmester i!!” 
 
Gaver overrækkes. 
 
Ud over de to hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer, så har vi også øje på andre i 
klubben, der har leveret en bemærkelsesværdig indsats i 2015: 
 
Årets opkomling = Emil 
Årets økonoma = Lene 
Årets narkoman = Bo 
Årets udholder = Thomas E 
Årets skade = endnu et år med alt for mange kandidater   
 
Begrundelser for nomineringerne er af formanden fremsat mundtligt på generalforsamlingen. 

 
Og til sidst endnu et par stykker, der har ydet en indsats 
i 2015: Leif, Sigurd, Joan, Kurt. 
 
 
 
 
Tak for ordet, som sædvanlig har det været svært for 
mig at fatte mig i korthed…. 
Men der er jo bare så mange gode ting at fortælle, så 
pyhhh… 
  
 
 
Formanden hiver mange gode ideér op af sækken… 



5

Og så til det med afslutningen på et par kapitler eller epoker, om man vil….. 
Vi har måttet acceptere, at et par af bestyrelsesmedlemmerne føler at de har udstået sin tid i 
orkanens øje.  
 
Vores kasserer har efter rigtig mange år på pinden valgt at smide regnearket, og 
overlade stolen til en afløser.  
Camilla, du er og bliver en institution og et varemærke på den DNA, vi har i Nordtrim: 
den varme og nærværende person, der altid hjælper – og derudover også altid liiiige har en 
bemærkning om dette og hint. Din offervilje har været stor – du har arbejdet for klubben, 
brugt noget tid du jo faktisk ikke havde, og slidt på din familie. Jeg ved jo godt, at det har 
været op ad bakke for dig nogle gange, men også at du har tanket energien til at fortsætte 
gennem de gode oplevelser, som klubbens medlemmer har givet dig. 
Nu vælger du så at give lidt mere af dig selv til din familie – de er heldige, men det er vi 
garanteret også, for du er i en dristig stund kommet til at lufte tanken om på et tidspunkt at 
vende tilbage   Så derfor siger jeg blot:  ”På gensyn, Camilla – det var en god tid, og 
den kommer igen”. 
 
Jesper L – du har været med i næsten hele dit voksne liv…. Du holdt et par års pause, 
da dit hus brændte, og det er så længe siden, at ingen kan huske hvornår det var…Nu vælger 
du så at glide ud af bestyrelsessammenhænge – til trods for, at dit hus netop er blevet 
solgt, og du derfor måske ville få bedre tid   Det hus får skylden for meget, men det kan ikke 
tage æren for, at du i rigtig rigtig mange år har været en solid og fast ledelsesmæssig støtte i 
klubben, en støtte der aldrig har været bleg for at give en hånd eller sikre en sponsor i ny og 
næ. 
Til dig, Jesper, siger jeg: ”Tak for alle årene ved bordet, tak for alt det frivillige arbejde, 
du har lagt i klubben – indtil videre. For jeg håber du fortsætter som frivillig; vi har brug 
for dig og din kompetence, frivillighed et hverv, du er verdensmester i!!” 
 
Gaver overrækkes. 
 
Ud over de to hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer, så har vi også øje på andre i 
klubben, der har leveret en bemærkelsesværdig indsats i 2015: 
 
Årets opkomling = Emil 
Årets økonoma = Lene 
Årets narkoman = Bo 
Årets udholder = Thomas E 
Årets skade = endnu et år med alt for mange kandidater   
 
Begrundelser for nomineringerne er af formanden fremsat mundtligt på generalforsamlingen. 

 
Og til sidst endnu et par stykker, der har ydet en indsats 
i 2015: Leif, Sigurd, Joan, Kurt. 
 
 
 
 
Tak for ordet, som sædvanlig har det været svært for 
mig at fatte mig i korthed…. 
Men der er jo bare så mange gode ting at fortælle, så 
pyhhh… 
  
 
 
Formanden hiver mange gode ideér op af sækken… 

Nordtrim klubmesterskab 2015 
_____________________________________ 

                                                                                                          v/ Anders Knudsen 

 

 

Stort tillykke til de nye klubmestre 2015. 

Det skete store forskydninger på årets sidste løb i serien om klubmesterskaberne.  

Specielt i herrerækken, hvor 
jeg ikke havde forudset alle 
mulighederne. 

Efter nattens blæst var 
det klaret flot op og solen 
skinnede fra en næsten 
skyfri himmel og selvom 
det stadig blæste, var der 
rigtig godt læ i skoven. 

Det var jo sådan, at Rune 
Knudsen som før dagens løb 
lå på en beskeden 11 plads, 
han havde jo kun løbet 3 løb. 
Derfor kunne han ved at 
stille op i det sidste forøge 
sin samlede pointsum 
markant. Og det viste sig at 
blive udslagsgivende. 

Det kostede dyrt for Kasper Larsen ikke at stille op i det sidste løb. Han gled fra en 
”sikker” 2. plads til en samlet 5. plads.  

Søren Grande løb efter bedste evne og overhalede i det sidste løb derved Kasper, Søren 
endte på en samlet 4.plads. 

Selv om Thomas Bredtoft løb i en fantastisk tid på 18:48 på 5 km i det sidste løb, og 
blev samlet vinder af sidste løb, rakte det desværre for ham kun til en samlet 2. plads. 

Lennarth Østergaard, som inden dagens løb lå nr. 3, beholdte med en flot tid på 18:11 
på 5 km sin samlede 3. plads. 

Rune vandt dagens løb med en fantomtid på sølle 35:43 på 10 km og blev dermed 
samlet vinder og klubmester for herrene 2015. Kæmpe stort tillykke til Rune! 

Også et stort tillykke til Thomas og Lennarth med 2. og 3. pladserne. 
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Hos kvinderne skete der også lidt forskydninger efter sidste løb. 

Dorthe Bonnez lå før dagens løb nr. 3 . Det viste sig, at det ikke var korrekt, da hun var 
noteret for en tid i BT ½ maraton som hun ikke selv havde løbet. 

Dermed kom Hanne L. Jensen med en flot tid på 24:57 på 5 km op på en samlet 3. 
plads. 

Annie Rohde blev nr. 4. Desværre for hende fik hun kun gennemført 3 løb i årets 
klubmesterskabsserie. Havde hun fået 4 tællende løb ville hun igen i år have blandet sig i den 
absolutte topstrid. Annie fik i det sidste løb 85,8%!!! for en tid på 50:29 for 10 km. 

Birthe Jørgensen og Grethe Therkelsen lå før sidste løb meget tæt, men selvom Birthe 
vandt over Grethe i det sidste løb, blev det dog ved en flot 2. plads til Birthe. 

Grethe løb af med en samlet flot 1. plads. Kun Grethe har deltaget i 7 af seriens 9 løb. Det 
samme antal som Lennarth hos herrerne i øvrigt. Kæmpe stort tillykke til Grethe! 

Også et stort tillykke til Birthe og Hanne med 2. og 3. pladserne. 

Der var til morgenmadsløbet uddeling af flotte gavekort fra Løberen til såvel de 2 
vindere og til 2. og 3. pladserne.  

Herefter stillede top 3 for både herre og damer op til de traditionelle fotos eksekveret af 
Annie Gyde. 

Man har til træningsløb og andre steder med stor fornøjelse kunnet følgemed i diskussionerne 
om hvem der var bedst, og om nu aldersgradueringerne var retfærdige eller ej.  

Jeg synes godt man kan konkludere, at med den store aldersspredning der er i toppen hos 
både damer og herrer, at 
gradueringen er meget 
retfærdig. Men det vil sikkert 
være en diskussion, der 
fortsætter…  

I alt har der i årets 
klubmesterskaber været 92 
deltagende fordelt med 55 
mænd og 37 kvinder, som 
tilsammen har løbet 207 løb.  

Det er meget flot! 
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Top 5 
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Rune Knudsen 296,00 1983 1 

Thomas Bredtoft 293,15 1968 2 

Lennarth Østergaard 280,78 1976 3 

Søren Grande 279,98 1946 4 

Kasper karsen 272,38 1968 5 

Kvinder       

Grethe Therkelsen 282,53 1971 1 

Birthe Jørgensen 277,08 1949 2 

Hanne L Jensen 257,86 1962 3 

Annie Rohde 232,73 1949 4 

Marianne Hjort Olsen 185,99 1960 5 

  

 

  

     

 

Fra venstre: Lennarth, Rune og Thomas Fra venstre: Hanne, Grethe og Birthe 
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Juletræsløb i hegnet d. 24. december 2015 
__________________________________ 
                                                                                               v/ Niels Coff Gaines 
 
Endnu engang lykkedes det at lokke løbeglade klubmedlemmer til Tisvilde Hegn -  et 
dejligt stort fremmøde til Nordtrims traditionsbundne Juletræs-dans og sangløb, på den mere 
eller mindre højhellige d.24/12 2015. Denne gang var det en meget GRØN jul! Flot 
deltagelse af børn og unge, der nok helst var blevet hjemme under dynen med Disney Sjov… 

 
Der blev sunget højt på alle de kendte – og nynnet til de mindre kendte julesange. 
 

 
Efterfølgende holdfoto og så løb folk ud i mindre grupper på forskellige distancer. 
 
Tør vi håbe på endnu flere deltagere d. 24 december 2016…? 
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Kender du din skov? #7 
________________________________ 
                                                                                        v/ Søren T Grande 
 
Her følger 7. del af føljeton'en ”Lær din skov at kende”. For at  
klubmedlemmerne skal ha' en chance for at komme rundt i vores løbeskov og 
udforske de forskellige steder, så kan det bl.a gøres på guidede løbeture, hvor man 
fx ta'r én brandlinie ad gangen! I klubblad 75 gennemgik jeg skovens samtlige 
brandlinier – men det er jo en kæmpe mundfuld. I nummer 76 nøjedes jeg så med 
at beskrive et gennemløb ad Nordhuslinien – skovens længste og meget varierede 
linie (ca 8,8 km langt). Desværre kom vi ikke hele vejen igennem. Vi nåede til Bisp 
Absalons Vej, hvor det sandede spor sluttede, og Nordhuslinien går over i grusvej. 
Herefter siger vi definitivt farvel til det bakkede Tisvilde Hegn og bevæger os ind i 
et lidt trist fladlandskab, som fortsætter helt til lågerne hvor Melbylejren holdt til. 
Disse låger er der dog ikke mer', for i 2015 blev det tidligere militære område 
jævnet med jorden. 

 
 Den gamle Melbylejr – de 
rødmalede barakker og 
asfalterede områder - er 
forsvundet i den blå luft! 
Men vi er nødt til at løbe et 
lille stykke ad den 
”motoriserede” vej, som 
fører bilister til strandene – 
enten til Stængehus (først 
passeres Stængehusvej) 
eller ad den næste grusvej 
på tværs – rundkørslen ved 
Rævehusvej – som leder 
bilerne til den store P-plads 
ved Lille Kulgab (udtales 

som COOL, fordi det har noget med kuling at gøre).  
Det er lidt trist at løbe fladt, lige ud og på grus, men du bør være udholdende og 
vedholdende, for gevinsten (appelsinen i turbanen) beriger dig med et skønt view 
over Melby Overdrev (militærets tidligere skydeterræn), som er Nordsjællands – ja, 
måske det største lyng/hede område øst for Lillebælt? 

 
Apropos det med at løbe 
langt, lige og ensformigt 
fladt, kan styrke os mentalt 
– psyken kommer på 
overarbejde så at sige – og 
det kan være en fordel, når 
vi skal træne til deltagelse i 
lange løb. Hvis du vil undgå 
bilkørsel på Nordhusliniens 
grusdel, kan du i stedet 
vælge den parallelt løbende 
Bølleljungsvej –  
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(ca 400 m sydligere). Den krydser også Stængehusvej og Rævehusvej, men ender 
ved Nyvej ikke langt fra Asserbo. Dog skal du vide, at lang og lige grusvej 
kilometer efter kilometer undgår du ikke...   
Der lå i tidernes morgen en udørken længst mod nordvest hvor sandet rørte 
på sig, rejste sig – ja, faktisk gjorde oprør. For gradvist i 15-1600 tallet begyndte 
det at fyge mere og mere efterhånden som de stormfyldte år tog til i styrke. Sandet 
begyndte at invadere de tyndslidte agre, som uhensigtmæssig land- og måske 
skovbrug havde ødelagt. Områderne blev så ”luvslidte” og nedgnavede, at 
kreaturerne var nødt til at skrabe efter græs o.a samtidigt med at de, for at køle sig 
i det tørre, solfyldte og skyggeløse landskab, ofte var nødt til at grave sig ned i 
sandet. Ja, det kunne kun gå galt. Dumhed, uvidenhed eller tankeløs grådighed 
kunne vi kalde det. Man var ikke i stand til at tænke langsigtet – og man kan 
spørge sig selv: ”Er vi blevet bedre til det i dag?” Ihvertfald sagde de lokale i 
området fra gammel tid, at Havtyren var blevet vred – og det var vel ikke så dumt 
sagt, for i dag ved vi, at hele overdrevsområdet mellem Liseleje og Lerbjerg/ 
Brantebjerg var gammel havbund som gemte på millioner af kubikmeter sand. 
I midten af 1880'erne begyndte Forstvæsenet at opkøbe disse sandede 
overdrevslodder. Det drejede sig om Melby- og Tollerup bøndernes 
græsningsarealer, som siden 1700 tallet var blevet mere og mere 
sandflugtsplagede. Bønderne havde i flere omgange forsøgt sig med markafgrøder 
på disse magre jorder med svigtende resultat, så det nu kun var får, geder og køer, 
der kunne erhverve sig lidt næring på de knap100 tønder ufrugtbare jordlodder (lidt 
over 50 ha).  

Militæret havde brug for 
åbenarealer til skydeøvelser. 
Det klikkede med 
Forstvæsenets planer om 
arealopkøb, så i 1886 lå 
kontrakten klar til at 
Krigsministeriet kunne overtage 
260 tønder land, som skulle 
holdes fri for skovrejsning og 
benyttes til sommerskydning 
med skarp ammunition mod 
bevægelige mål samt andre 
manøvrer i terrænet. Soldaterne 
blev i sommer månederne 

indkvarteret i Arresødal-lejren. Ca 10 år senere blev det første spadestik til 
Melbylejren taget. Fra 1916 var lejren taget i fuldt brug og gradvist blev militær 
udflugterne   helårsbaserede. Jeg har da selv i 1967 sovet i udendørs bivuak i 
området en uges tid i den kolde tid.  
Lejren blev indtaget og benyttet af tyskerne under 2. Verdenskrig, og langs 
stranden blev opført kanonstillinger til antiluftsskyts samt en del andre anlæg. 
Under krigen blev to engelske jagerfly eller snarere bombefly skudt ned og styrtede 
i Kattegat. Et tredje fly blev ligeledes ramt og forulykkede i Gribskov. Et mindested 
med sten og inskription gemmer sig dybt inde i Sjællands største skov – hvis du 
ellers kan finde det? Man mener at flyene var på vej til at bombe Shellhuset nær 
Rådhuspladsen i København. 
En slæbemålsbane langs havet af ca 500 meters længde blev opført og 
vedligeholdt helt op i 80'erne. Der blev anlagt depoter (bl.a Rævehus) og bunkere 
samt en hel lille træ kulisse landsby midt på overdrevet ved navn Lille Melby (eller 
Melbylille?). Man følte sig næsten hensat til at være med i en westernfilm, når man 
løb gennem disse tremmehuse og passerede ”jernbanesporet” ved krydsskiltet - 
”løb ikke over sporet – der kommer tog”! Tremmerne var sandsynligvis lavet, så 
Havtyrens vrede ikke skulle pruste dem omkuld. 
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Et observationstårn var områdets markante vartegn. Desværre blev det 
nedrevet i 2012. Lidt ærgerligt, for det kunne være blevet et fint turist udflugtsmål. 
Vi nåede lige at se det blive brugt kommercielt i tv-serien ”Sommer”, hvor den 
ældste lægesøn i en kombination af frustration, kærestesorg og selvmedlidenhed 
vælger at alenefejre nytår fra tårnets top med en mageløs udsigt. Serien er netop 
blevet genudsendt og foregik jo i Frederiksværk/Halsnæs Kommune som Melby 
Overdrev er en del af. 
Lyngen vokser tæt på overdrevet. Især i august/september står den blåviolette 
dyne og hilser os velkommen efter militærets tilbagetog. Det skete i 2005, hvor 
Naturstyrelsen overtog området til blandede ”civile formål”. Stort set alle spor efter 
militærets tilstedeværelse er væk – også såkaldte forsagere (ikke eksploderet 
ammunition). Det brugte man motoriserede mineryddere til – og det er jo meget 
betryggende – når vi fra Nordtrim trods alt løber der en del! 
Vi skal være glade for de militære aktiviteter for det har bevaret områdets 
autentiske karakter. Det lysåbne areal ville næppe ha' overlevet, hvis kommercielle 
interesser havde fået lov at husere. Så havde der sandsynligvis været 
sommerhusudstykninger tæt på kysten som der er i Asserbo -og Karsemose 
overdrevsområderne, eller Liseleje fritidshusene ville have gjort større indhug i de 
rekreative arealer. Mon der så ikke havde været sommerhuse i plantagerne på 
begge sider af Nyvej? Men heldigvis blev området fredet i 1930, og siden har 
militæret løbende fjernet opvæksten af birk, fyr, bævreasp og andre træer  – ikke 
for at være naturbevidst/bevarende, men for at gi' fri udsigt til skydning. Og denne 
rydning er fortsat nødvendig, for springer området i skov, så går lyngen ud, for den 
kan ikke li' skygge. Den vil ha' lys og luft – li'som os løbemaniacs fra Nordtrim. 
 

Naturstyrelsen 
opfordrer hvert 
år frivillige og 
omkringboende til 
at forhindre 
tilgroning på det 
gamle 
skydeterræn. 
Naturplejedage 
bli'r afholdt to 
gange om året – 
én i foråret og én i 
efteråret. 
Overdrevet er 
blevet udvidet i to 
omgange (2009 og 
2013), så det nu 
går fra Stængehus 

til Liseleje Plantage, i alt lidt over 2 km og ca 500 meter ind i landet (bag klitterne).  
Vi må håbe at lyngen kan brede sig i dette foreløbige vildsomme og nøgne 
landskab – vi prøvede at løbe gennem en del af området på Nordkystløbets 30 km 
rute – og det er hårdt og anderledes end vanligt. Finder lyngen vej i den nye 
rydning kan det blive stort, for det mangefarvede og indbydende lyngtæppe er 
betagende at gennemløbe i snoede trailspor med sandet bund, der småbakket snor 
sig gennem Nordsjællands største hedeareal – ikke mindst når solvarmen fra den 
mørke lyng møder dig som et koncentreret vip med låget fra en opvarmet gryde. 
Så husk at melde dig til Liselejeløbet – ikke mindst på 5 km ruten, som 
netop bringer dig gennem Melby Overdrevs lyng areal. Danmarks bedste 5 km 
rute! God sommer til jer alle...         
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Blå bog – Dorte Hallberg Bonnez 
 

v/  Michael Hughes 
 

Dorte Hallberg Bonnez f1969. Opvokset i Snekkersten og student i Helsingør gymnasium i 
1987. Havde ikke umiddelbart ret travlt med de næste karriere skridt. Som for så mange nye 
studenter, var udlængslen og jagten på oplevelser vigtigere end den alvorstunge søgen efter 
levevej og uddannelse. 

Gennem gymnasieårene havde Dorte rejst alene på interrail uden egentlige mål, 
andet end at se og opsøge spændende steder og besøge fjerne venner. Efter gymnasiet 
fortsatte rejselysten og turen gik nu til Frankrig, hvor hun tilbragte det første år af sin ny 
vundne frihed og selvstændighed som au pair.  

Det blev et mindeværdigt år som har budt på store oplevelser, men der skulle mere 
til! – Fik arbejde ’i kassen’ for at spare sammen til at besøge en veninde, der arbejdede som 
bartender i Grækenland. Så snart der var penge nok til udturen, gik det afsted mod Athen – 
hjemturen skulle nok ordne sig. Det blev til 3-4 måneder med fest og ballade hvor hun bl.a. 
arbejdede med sin veninde som bartender i omegnen af Athen. (Glyfada). Rejsen blev afbrudt, 
fordi Dorte valgte at rejse hjem til hendes Farmor der var blevet syg. 

Begyndte sygeplejerske uddannelse i 
1990 på Bispebjerg Sygeplejeskole. Havde 
egentlig søgt ind på Ergoterapeut uddannelsen 
men ikke fået adgang. Fik som alternativ 
tilbudt sygeplejerske uddannelse i Nykøbing 
Falster. Det med sygeplejerske var godt nok, 
men sgu ikke i Nykøbing Falster! Kontaktede 
derfor ’forstanderinden’ på Bispebjerg – ja det 
lyder vildt i vore dage -  og fik sig manøvreret 
ind på sygeplejerske uddannelsen her. 

 

Bliver sygeplejerske i 1993 som den sidste 
årgang såkaldt elev uddannede sygeplejersker. 
Dorte lægger stor vægt på at sygeplejerske 
uddannelsen dengang i sammenligning med 
tilrettelæggelse af studiet i dag er væsentlig 
ændret. Uden at forklejne den eksisterende 
sygeplejerskeuddannelse (eller dimittender 
derfra), bød elev uddannelsen på en større 
mængde praktisk sygepleje og omsorg, som 
på det efterfølgende uddannelseshold er 
nedtonet til fordel for teoretisk opgave 
skrivning svarende til Bachelor.  

 Arbejdede herefter på Bispebjerg og Hvidovre 
hospital, hvor hun i øvrigt arbejdede sammen 

med vores egen Niels Coff Canes på Neuro kirurgisk afdeling. Han er faktisk uddannet samme 
sted, om end årgangen tidligere end Dorte. Deres vej skiltes det næste årti, indtil de igen 
ved tilfældighed krydsedes i Nordtrim.  
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sted, om end årgangen tidligere end Dorte. Deres vej skiltes det næste årti, indtil de igen 
ved tilfældighed krydsedes i Nordtrim.  
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forhastet fodpleje, og besluttede sig for at etablerer en bedre service. Uddannede sig derfor i 
2007/08 til  fodplejer og arbejdede samtidig som vikar  når tiden som alenemor under 
uddannelse tillod dette. 

Der var flere 
arbejdssteder som var 
meget tilfredse, og hen 
ad vejen, indgik hun aftale 
om at tage opgaven ind 
som privat vikar. Det blev 
starten til en karriere 
som selvstændig- og  b-
careful vikar bureau 
opstod. Opgaverne var 
mange, og på opfodring 
skaffede hun andre 
anbefalelsesværdige 
vikarer. Ringene bredte 
sig og efterhånden var 
Dorte chefen for et 
større vikarbureau med 

15 ansatte. Dorte havde alle opgaver, fra kundepleje over regnskab og planlægning til egne 
vikariater. Dette vel at mærke samtidig med uddannelsen til fodplejer og i rollen som 
alenemor. 

Men der skulle mere til! –Dorte inddrog de to ledige værelser i huset som hidtil var 
udlejet og startede omkring 2009 B-Careful fodpleje og wellness, hvor man kan få 
fodpleje og hotstone massage. 

Klinikken begynder - som man næsten forventer med Dorte -  at tage fart og det 
bliver nødvendigt at vælge mellem vikarbureau og klinik. Tilfældet ville at hun skulle 
træffe en kollega der var i færd med at etablere et privat hjemmepleje firma og som havde 
stærkt brug for Dorte til at tage sig af den sygeplejefaglige del af firmaets aktiviteter. Her 
indvilliger hun i at hjælpe med i opstartsfasen,16 timer om ugen, hvilket tillader hende at 
bruge mere tid på sin egen klinik og samtidig fravælge det enormt arbejdskrævende 
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vikarbureau. De arbejder sammen frem til 2012 hvor kollegaen dør og firmaet indgår i 
arveboet og Dorte træder ud.  

Det skulle i øvrigt vise at være en god disposition, for i de efterfølgende år afvikler Dorte sit 
vikarbureau, og den politiske interesse skærpes for vikar forbrug, der mere eller mindre 
fuldstændig overgår til internt vikarkorps i ’sygehus sektoren’ og i hjemmeplejen.  

Arbejder herefter for Bonderosens pleje og rengøring, som starter op i 2012. Var igen 
det sygeplejefaglige ben og havde til opgave at beskrive sygeplejen fra bunden. Men der skulle 
mere til! – Fuldtid hos ’Bonderosen’ og en hjemme klinik der får stadigt flere opgaver 
skulle være rigeligt for de fleste, men Dorte har jo også en ubehændig rejselyst og - 
som vi snart har lært - enorme virkelyst. Hun påtager sig samtidig at køre dobbelt klinik i 
Grønland for Greenland Contractors på Thulebasen. Det bliver til 3-4 årlige ture i betagende 
natur og i polarforskernes vingesus. 

Bonderosens pleje bliver (red: det 
sædvanlige) offer for udbudspolitikken i 
regionen som vindes af økonomisk solidt 
funderede tilbudsgivere og de må 
likvidere i efteråret 2015. Kommer tid, 
kommer nye muligheder. Dorte tænker 
allerede i flere retninger omkring udvidelse af 
klinikkens virkeområde. En udviklingsretning er 
at introducerer ny laserteknik i anvendelse af 
sår og/eller smertebehandling. Laserteknikken 
til dette brug der endnu ikke er anderkendt i 
DK men vidt udbredt i USA/Norge og blandt 
tandlæger, blandt andet i forbindelsen med 
sportsskader, eller kroniske skader.  En andet 

tiltag, som ligger lige til Dorte, er at starte dobbelt klinik på spansk solkyst i stil med 
klinik på Grønland (som for tiden går en uvis skæbne i møde fordi også Thule basen er i 
udbud, amerikansk skuffefirma, mange problemer – stor sag). Sådan er det for en driftig 
handelsmand, man må til evig tid være omstillingsparat og udvise rettidig omhu. 

Som løber var Dorte nok mest som vi alle var før tiderne forandrede vores motions 
adfærd og gjorde os alle til ortodokse løbere. Hjemme i Snekkersten blev det til småture i 
nærliggende skove med hund på snor. Undervejs op gennem uddannelse og senere tilsvarende 
halvkorte distancer nu med babyjogger og/eller løbevogn og senere igen, igen med hund. Var 
fast deltager i de tidlige dage på kvindeløb, DHL og mange andre. Er desuden en 
passioneret badminton og til min udelte begejstring også tennisspiller som hun 

dyrker oppe i Græsted. 

Dannede sammen med vennerne fra 
Badminton klubben Adventure Race (AR) 
teamet M.A.D. taget efter medlemmer (Michael, 
Anne og Dorte) og begyndte at dyrke den 
dengang meget unge disciplin AR. Debuterede i 
2006 i Fredericia, siden yderligere 6 løb frem til 
seneste løb 2014 (2 x Fredericia, Dronning mølle, 
Kragerup, 2 x Møns klint og Kong Vinter Merrel).  
AR var i sin spæde start før ekstremsport blev 
hver mands eje og korrekt træning var i 
virkelighede ikke det mest vigtige. Dorte griner 
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AR var i sin spæde start før ekstremsport blev 
hver mands eje og korrekt træning var i 
virkelighede ikke det mest vigtige. Dorte griner 

lidt af, at team MAD (senere team Hifi-import efter M’s daværende firma) faktisk aldrig 
lykkedes med at gennemføre et eneste løb. Til gengæld var der masser af udfordring og 
navnlig sociale tur-oplevelser.  

Har deltaget 15 år i træk i E-løbet trods det at løbetræning sjældent oversteg 5-6 
km. I 2010 besluttede Dorte sig for, efter kraftig opfordring fra Congo Bent som boede 
længere oppe af vejen, at det kunne være sjovt for en gangs skyld også at være i form til det. 
Efter samråd med ’Høje Peter’ mødte Dorte derfor op til træning på et af Nordtrims 
første maraton hold. Det blev en lidt kaotisk start. Dorte havde intuitivt regnet med at man 
med Bækkebro vej mente Tibirke kirke. Heldigvis nåede Dorte frem til vores Bækkebro i de 
sidste sekunder, netop mens alle var på vej ud. Det blev, som så ofte før, Søren Grande 
der greb Dorte i forvirringen og bragte hende ind i Nordtrims velordnede rækker. Det 
er siden blevet til 3 maraton (Odense og København) og et utal af Nordtrim løb og 
arrangementer. 

Men der skulle mere til, meget mere! 

I 2013 er det kajak sporten der trækker samtidig med at Dorte begynder at træne til – ja 
intet mindre end den helt store, ægte eller hvad de nu kalder det, Ironwoman (distancerne 
180 km +42,2 km +3,8 km). 

I kajakklubben bliver 
Dorte teamet op med 
Jan, som dyrker sejlsport. 
Man skulle vel egentlig 
forvente, at sejlsportsfolk 
havde godt styr på det dér 
med at falde i vandet og 
redde sig selv, men det var 
alligevel nybegynderen 
Dorte, som med jævne 
mellemrum måtte kaste 
sig i bølgen for at rede 
ham fra druknedøden. De 
er i dag kærester og 
som vi senere skal høre 
et fasttømret par. Var 
der nogen der sagde 
scoretrick? -  Godt gået 
siger jeg. 

Jan er i øvrigt også, efter Dortes gode indflydelse, indlemmet i vores ordnede rækker 
i Nordtrim. Har taget handsken op på Etape Bornholm som de løb sammen sidste år og er 
således allerede maraton løber. Desuden kunne de jo lige så godt lære sig windsurfing, når du 
der både var tid og vand i området. Også M’et fra AR ser vi lidt til i Nordtrim, men han er nu 
mest til O-løb. 

Gennemførte Full distance Fyn Ironman i 2014 trods grimt styrt på cyklen efter 90 km. Kom op 
på hesten igen efter mere end en times praktiske vanskelligheder med at skaffe et nyt hjul og 
gennemførte såvel resten af cykeldistance som maratondistance med en grim skade i nakken 
der har plaget siden.  

Ved udredning af den nakkeskade, findes nogle hjerte rytmer som kan være problematiske, 
navnlig hvis man skal plages af det i åben hav eller under vandet (hvad Dorte jo jævnligt gør). 
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Det kom desværre til at forpurre den planlagt ’Danske Klassiker’ som skulle gennemføres i 
2014/15. Svømmedistance i Gudenåen måtte aflyses, cykelturen på Fyn afkortes og løbet 
Esrum sø blev lige akkurat gennemført men med fibersprængninger i læggen. 

På DGI turen til Esbjerg 2013 prøvede hun biathlon, en relativt nyetableret sport i Danmark 
hvor man kombinerer løb og skydning. I Nordtrims egne rækker har vi jo mesterskytten Jesper 
Larsen, tidligere landsholds skytte med hvem Dorte har deltaget i biatlon i Farum. 

Dorte elsker ture og oplevelser med sporten. Har været med Nordtrim på snart alle vores ture 
siden den første til Berlin ½, DGI turen til Esbjerg, Silkeborg og La santa. Det sociale element 
og oplevelser ved at se nye steder er en stærk motivations faktor. Hun er da også altid med på 
hjælpehold i vores løbsarrangementer og løftede sammen med Camilla Pollas 
aktivitetsudvalget indtil ironman træningen begyndte at tage tiden. 

Rejser er altid på kalenderen for Dorte. Faktisk er jeg ret sikker på, at den 
omsiggribende trend med ’post-card’ hilsner på fjæset startede med at Dorte 
postede en hilsen iført Nordtim trøje vistnok fra Kilimanjaro i februar 2014. Det kunne 
jeg jo passende udfordre læseren på, men det er under alle omstændigheder en god trend der 
dér er startet som jeg selv har yndet at videreføre. 

Det billede blev til, ved en lille trænings afbrydelse kort forinden Ironman, hvor Dorte og Jan 
tog på en lille spadseretur til toppen af Kilimanjaro. Det blev til endnu en oplevelsestur, 
hvor sport kombineres med safari og cool down på Zanzibar.  

De er netop hjemkommet fra en tur til Filippinerne hvor de var rejst ud for bl.a. at udleve 
deres dykker drømme som de til lejligheden havde certificeret sig i til Danmark i efteråret 
2015. Uheldet ville, at Dorte kom til skade med knæet i et spil tennis. Jeg må 
naturligvis – pokkers også - igen overleverer min mest oprigtige undskyldning på sportens 
vegne, det er virkelig sjældent man kommer så galt afsted. (Jeg kan dog forstå, at de onde 
filippinere havde lagt en fælde for dig på banen i form af en vandpyt. Det vil du aldrig opleve 
med mig som makker i Helsinge tennis). 

På ’to do’ listen står en periode som frivillig dyrepasser på et dyre internat som Dorte 
har spottet i Costa Rica. Costa Rica er for dyre- og naturelskere, hvad Tisvilde hegn er for 
løbere og Dorte er til begge dele. Når man entrerer hjemmet i Græsted mødes man af en 
elskelig men sandt at sige ganske ejendommelig hund som Dorte har adopteret fra en 
organisation der redder gadehunde i Grækenland. I sofaen ligger den ene kat henslængt og 
der er fugle kvidre alle steder. 

Og så er der jo årets store begivenhed.  Jan og Dorte gifter sig 2/7 i lille Rusland ved 
Tegners museum og bryllups rejsen – det er jo naturligvis intet mindre end til 
Caminoen i Spanien – ca. 800 km på cykel! 

Derudover står rejsekalenderen i år på San Francisco og Paris som parret kombinerer med 
nogle opgaver/kurser som Jan er sat på at løse. Han er så i øvrigt også en spændende 
type…  Uddannet elektriker men arbejder med servicering af måleapparatur til 
vandkvalitetsmåling og bruger for tiden en del tid i selskab med sin fjerde båd som han er ved 
at sætte i stand. Kan være, jeg skulle tøffe med over til Kullen en gang og bruge tiden på en 
ny blå bog -  og løbetur. 

Dortes virkelyst og engagement er imponerende. Lige så ekstrem hun virker i denne 
beskrivelse, lige så rolig og afdæmpet er hun hjemme i stuen i Græsted. Her møder vi 
et smilende empatisk menneske der bare brænder for hendes fag, motion som middel til store 
oplevelser og gør i dag hvad mange udskyder til en anden gang. 
Hendes motto er:  don´t dream your life away, but live your dream every day. Måtte 
hun lykkedes med alle hendes forehavender. 
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Nordtrim og GymHelsinge’s tur til Club La 
Santa november 2015 

__________________________________ 
                                                                                                  v/ Camilla Pollas 

 

Fredag d. 13. november 2015 kl. meget tidligt, drog 46 forventningsfulde deltagere 
af sted fra Helsinge Hallen. Turen gik til Lanzarote. Camilla fra Café Mille havde været 
ekstra tidligt oppe for at lave kaffe og the til os, og der var også nogle, der fik en enkelt 
Gammel Dansk. Humøret var højt. 

I lufthavnen fik vi vores egen check-in skranke, så vi var hurtigt i gennem til 
sikkerhedskontrol. 

Da vi kom til La Santa, tjekkede vi ind i vores lejligheder, og så var der arrangeret 
skattejagt med poster fordelt forskellige steder på resortet. Vi kom rundt og fik set det hele. 
Skattejagten bød både på menneskepyramide, vægt-estimering, bygning med lego, masser af 
spørgsmål om La Santas forskellige faciliteter og sang og dans. En disciplin som hold 4 vandt, 
og måtte kvittere med at gå på scenen onsdag aften og optræde foran hele Club La Santa. Jeg 
kan afsløre, at blandt andet vores formand er en habil Macarena danser  

 

Lørdag morgen var det tidligt op og ned til fælles morgengymnastik anbefalet af 
Preben, som stod forrest og førte an. Det blev en daglig god start på dagen. Efter 
gymnastik var der fælles løb eller gang i forskellige distancer og tempi, så alle kunne være 
med, selv mig der forstuvede foden 10 dagen inden afrejse. Jeg tror, at der var nogen, der 
blev godt udfordret helt fra morgenstunden. 

Hvis vi var heldige blev der tid til morgenmad, inden det gik løs med de mange 
forskellige idrætstilbud. 

 

Vi havde sammensat et program med ca. 2 daglige tilbud udelukkende for vores 
gruppe. Der var: TRX, bootcamp, beachvolley og flere forskellige former for løb. De seje løb 
en off-road halvmaraton udstyret med kort. Det blev vist en varm tur. 

Vi havde flere gode bootcamps, hvor stor set alle deltog, også de 9 friske børn/unge vi 
havde med, og skønne TRX træninger midt i solen. 

Derudover var der frit valg på alle motionshylder. 

Der var bl.a : tennis, badminton, squash, surfing , stand-up paddling, bodypump, bodyattack, 
ultimate core, svømning i 50 m olympisk bassin,  kajak, Taiji, diverse slags yoga. Der var bl.a. 
en time, der foregik i hængekøje, det meste af tiden havde man hovedet nedad. Der var flere, 
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Det var en stor succes, som vi håber at kunne gentage om nogle år. 
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der havde kvalme  resten af dagen. Der var hula-hop, der var zumba, ballet-fit og dance med 
Thomaas. En europamester i discodans for hold, der kunne svinge stort set alle dele af 
sin krop, inkl. numsen til stor ”glæde” for de fremmødte mænd og kvinder. Der er 
flere af klubbens medlemmer m/k, der godt kan ryste deres krop rundt. Vi har masser af 
video, men ”what happens on La Santa, stays on La Santa”  

Inden turen havde vi deltaget i forskellige aktiviteter for at samle penge ind til en 
fælleskasse. De penge blev brugt til en singlet, et kæmpe badehåndklæde, en drikkedunk, 
hygge i baren, is og så var der også penge, så alle kunne booke en frivillig betalingsaktivitet 
på stedet. Der var mange valgmuligheder. Nogen var på en skøn golf tur. Andre valgte 
snorkling eller dykning. Og andre igen valgte spa og massage. Der var noget for enhver smag. 

 

Simon, min familie og jeg var på vulkanvandring. Vi kørte langt ud i ødemarken med et 
ægtepar, der var vores guider. De fortalte os om hele øens opståen, om hot-spot 
vulkanerne, som der er mere end 1100 af på Lanzarote, om forskellige lavatyper og lavesten 
og om den sparsomme plantevækst, der er på øen. Vi gik rundt om og op på 2-3 vulkaner og 
spiste vores medbragte mad siddende i et lille vulkankrater. Det var en meget stor oplevelse, 
der kun kan anbefales til andre. 

På vores sidste dag havde vi arrangeret mini-triatlon udelukkende for vores gruppe. 

Det var ikke muligt at reservere cykler til alle, så vi havde lavet en alternativ tri. Vi 
startede med 5 forskellige styrketræningsøvelser. Man kunne vælge mellem en eller to 
omgange. Derefter stod der svømning på programmet. Frit valg mellem 200 eller 400 m, inden 
vi skulle løbe 4,4 km . På trods af at tidstagningen gik i fisk, og det var virkelig varmt, blev det 
en stor succes for alle både deltagere og heppere. Alle kom flot i mål gennem den 
officielle Ironman port og fik udleveret en medalje  

Bagefter stod den på is og kølige drinks i poolbaren.  

Om aftenen var der fællesmiddag i en lækker tapas restaurant, inden turen igen gik mod 
Danmark fredag formiddag. 
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danbolig Helsinge, danbolig Tisvildeleje & danbolig Halsnæs  er din 
lokale ejendomsmægler med forstand på boligmarkedet! 

 På grund af vores lokalkendskab i store dele af Nordsjælland, har vi 
et bredt købernetværk, der giver dig optimale mugligheder for et salg. 

Vi tilbyder at give det store overblik over boligmarkedet med 
udgangspunkt i din situation. Vi planlægger salget fra start til slut 
og med vores faste statusmøder og løbende orienteringer, er du altid 
orienteret om salgsforløbet. 

Vi tilbyder en realistisk, professionel og seriøs vurdering af din 
ejerbolig, som er ganske uforpligtende, og en service i topklasse.

Vælg din ejendomsmægler med omhu – det betaler sig.

danbolig Helsinge 
Vestergade 11 
3200 Helsinge
Tlf: 48 71 10 60

helsinge@danbolig.dk

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2

3220 Tisvildeleje
Tlf: 48 70 10 45 

tisvildeleje@danbolig.dk

danbolig Halsnæs
Torvet 15

3300 Frederiksværk
Tlf: 47 77  10 70

frederiksvaerk@danbolig.dk 
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Marathon skal da løbes i New York… 

_____________________________________ 
                                                                                                                 v/ Annie Gyde 

 

                                                                                                                                                     

 

”Hvis jeg skal løbe marathon skal det være i New York” var i 2007 mit svar på Hanne 
Carlsens spørgsmål om jeg ville med til Berlin og løbe marathon  – og dermed var al snak om 
deltagelse i nogen som helst marathon slut for mit vedkommende – troede jeg – for året efter 
ifm. Liselejeløbet havde jeg, inden jeg fik tænkt mig om, aftalt med Arne Møller, at vi sammen 
skulle løbe Københavns Marathon i 2009. Puh ha, hvad var det lige jeg havde gang i? 

Samtidig havde jeg aftalt med Leif Pedersen, at vi til september 2008 skulle mødes i Odense 
ifm. HC Andersens Marathon, hvor Leif skulle løbe hel marathon og jeg en halv. Men så be-
gyndte det at rumstere – jeg følte, jeg var i form, så hvorfor vente til København – hvorfor 
ikke Odense? Til sidst ændrede jeg min tilmelding og tænkte, at det var der er jo in-
gen, der holdt øje med, så jeg kunne jo bare ændre tilbage, hvis nu... Men der havde jeg 
lige overset, at Leif til hver en tid har styr på tingene. Han så min tilmelding og så fangede 
bordet : - )  – jeg var tilmeldt mit første marathon. Med årene er det blevet til flere - og det 
endte med jeg i mit stille sind tænkte, at det aldrig bliver New York og Frihedsgudinden. 

Men så sker der jo nogle gange ting i livet, som gør, at man må stoppe op og spørge sig selv 
om der ikke er nogle af de drømme, man har, der skal realiseres inden det er for sent. Så efter 
at have spurgt ind til NY Marathon på en løbetur i Gribskov med Pia Ryberg , som havde løbet i 
NY, og på Grethe Terkildsens opmuntring gik jeg hjem og tilmeldte mig. Ikke al den snak. Der 
var to års ventetid, så der var jo laaaaaang tid til. Men pludselig torsdag, den 29. oktober 
2015 – med fuld opbakning fra hjemmefronten - sad jeg i flyveren – New York Here I 
come. 

Det var så uvirkeligt – en drøm skulle opleves. New York opslugte mig fra dag 1.  
En fantastisk by, hvor jeg i de to dage inden løbet, blev fyldt fuldstændig op af oplevelser. Ma-
rathonløbet lå langt forude.  
Men det blev store løbedag og af sted kl. 05.30 om morgenen. Vi skulle vente ca. 4 
timer på State of Island, hvorfra starten gik. Der var meget security med gennemlysning 
af poser, visning af nummer osv. Området var delt i 3 – hvor man kunne opholde sig og blive 
beværtet med mad og drikke – og jeg tror at der var verdens længste toiletrække. Der var 
faktisk aldrig kø! 50.000 løbere og næsten ingen kø. Nogle storbyløb kunne lære noget :- ) 
Vejret var med os - ikke for koldt og ikke blæsende, men som siddeunderlag kan det til 
hver en tid anbefales at tage en flamingoplade med (den vejer ikke i kufferten) - og 
som nogle fortalte – gå i en genbrugsbutik og købe en varm frakke. Der var over alt contai-
nere, hvor man kunne aflevere sit brugte og aflagte tøj, der efterfølgende blev delt ud til de 
hjemløse. 
Sidste security tjek var ved selve indgangen til startområdet og på vej ud mod start begynder 
alt hepperiet. Thumbs up, you are great, you can do it, good-luck. Og så endelig i 
gang!. Det var fantastisk at løbe over den første bro Verrazano Narrows Bridge med udsigt 
mod Manhattan. Der blev hujet og råbt og heppet på hele ruten, undtagen på broerne og i det 



23

Marathon skal da løbes i New York… 

_____________________________________ 
                                                                                                                 v/ Annie Gyde 

 

                                                                                                                                                     

 

”Hvis jeg skal løbe marathon skal det være i New York” var i 2007 mit svar på Hanne 
Carlsens spørgsmål om jeg ville med til Berlin og løbe marathon  – og dermed var al snak om 
deltagelse i nogen som helst marathon slut for mit vedkommende – troede jeg – for året efter 
ifm. Liselejeløbet havde jeg, inden jeg fik tænkt mig om, aftalt med Arne Møller, at vi sammen 
skulle løbe Københavns Marathon i 2009. Puh ha, hvad var det lige jeg havde gang i? 

Samtidig havde jeg aftalt med Leif Pedersen, at vi til september 2008 skulle mødes i Odense 
ifm. HC Andersens Marathon, hvor Leif skulle løbe hel marathon og jeg en halv. Men så be-
gyndte det at rumstere – jeg følte, jeg var i form, så hvorfor vente til København – hvorfor 
ikke Odense? Til sidst ændrede jeg min tilmelding og tænkte, at det var der er jo in-
gen, der holdt øje med, så jeg kunne jo bare ændre tilbage, hvis nu... Men der havde jeg 
lige overset, at Leif til hver en tid har styr på tingene. Han så min tilmelding og så fangede 
bordet : - )  – jeg var tilmeldt mit første marathon. Med årene er det blevet til flere - og det 
endte med jeg i mit stille sind tænkte, at det aldrig bliver New York og Frihedsgudinden. 

Men så sker der jo nogle gange ting i livet, som gør, at man må stoppe op og spørge sig selv 
om der ikke er nogle af de drømme, man har, der skal realiseres inden det er for sent. Så efter 
at have spurgt ind til NY Marathon på en løbetur i Gribskov med Pia Ryberg , som havde løbet i 
NY, og på Grethe Terkildsens opmuntring gik jeg hjem og tilmeldte mig. Ikke al den snak. Der 
var to års ventetid, så der var jo laaaaaang tid til. Men pludselig torsdag, den 29. oktober 
2015 – med fuld opbakning fra hjemmefronten - sad jeg i flyveren – New York Here I 
come. 

Det var så uvirkeligt – en drøm skulle opleves. New York opslugte mig fra dag 1.  
En fantastisk by, hvor jeg i de to dage inden løbet, blev fyldt fuldstændig op af oplevelser. Ma-
rathonløbet lå langt forude.  
Men det blev store løbedag og af sted kl. 05.30 om morgenen. Vi skulle vente ca. 4 
timer på State of Island, hvorfra starten gik. Der var meget security med gennemlysning 
af poser, visning af nummer osv. Området var delt i 3 – hvor man kunne opholde sig og blive 
beværtet med mad og drikke – og jeg tror at der var verdens længste toiletrække. Der var 
faktisk aldrig kø! 50.000 løbere og næsten ingen kø. Nogle storbyløb kunne lære noget :- ) 
Vejret var med os - ikke for koldt og ikke blæsende, men som siddeunderlag kan det til 
hver en tid anbefales at tage en flamingoplade med (den vejer ikke i kufferten) - og 
som nogle fortalte – gå i en genbrugsbutik og købe en varm frakke. Der var over alt contai-
nere, hvor man kunne aflevere sit brugte og aflagte tøj, der efterfølgende blev delt ud til de 
hjemløse. 
Sidste security tjek var ved selve indgangen til startområdet og på vej ud mod start begynder 
alt hepperiet. Thumbs up, you are great, you can do it, good-luck. Og så endelig i 
gang!. Det var fantastisk at løbe over den første bro Verrazano Narrows Bridge med udsigt 
mod Manhattan. Der blev hujet og råbt og heppet på hele ruten, undtagen på broerne og i det 

jødiske kvarter. Det var også en oplevelse at løbe ad 1. Avenue – hele gaden var ryd-
det fordi her kommer ”lille mig fra Danmark” – nå ja og så alle de andre :- )) 
Løbet var mega hårdt. Jeg fik ondt i ryggen og benene, som aldrig før. Havde Pias beretning i 
bladet i tankerne og tænkte, at jeg skulle være heldig, hvis jeg klarede det på 4 timer. Uret 
blev kun brugt til at holde øje med kilometerne, da der var flest skilte der viste miles. Men så 
kunne man jo få et par kilometer til at gå med at omregne miles til km. Jeg havde det rigtig 
fint åndedrætsmæssigt. Det var ben og lår der gjorde ondt . På et tidspunkt begyndte blikket 
oftere at vende mod uret, fordi jeg var hammer træt, men hver gang havde jeg faktisk ikke en  

  
Kæmpe stor oplevelse for "en sej dansk marathonkvinde” i hendes bedste alder….. 

 

gang løbet bare en lille dansk km. Det var totalt nedbrydende. Får det da aldrig ende? 
Ved ca. 36 km. fik jeg kastet et blik på tiden. Det fattede jeg ikke - 3 timer?!. Det li-
vede lidt op, men smerterne i ben/lår tog over, og jeg blev fuldstændig ligeglad med sluttiden. 
Bare jeg kom i mål. Endelig var Central Park på højre side – så en tur ind i parken, ud og ind 
igen. Op ad flag-allén og målet var i sigte  – om jeg så skulle falde over den målstreg, 
så ville jeg bare i mål og løb som en gal. Det var som det plejer at være. Hvor filen 
man/jeg får de kræfter fra, aner jeg ikke, men den følelse der opstår, når målstregen er pas-
seret – FEDT :- ) Medaljen om halsen og man bliver bedt/beordet til at gå og gå. Der var utro-
lig mange hjælpere, der gladelig hjalp med at åbne poser, vandflasker osv. men vi måtte ikke 
stå stille. Vi skulle blive ved at gå og endelig fik jeg den poncho, som man var berettiget til, 
når man ikke havde afleveret bagage. Lækker sag, der fyldte det halve af kufferten.  

Tiden havde jeg ikke rigtig styr på, for det kunne ikke passe. Der måtte være noget 
galt med uret. Men på et tidspunkt kom jeg til et telt, hvor tiden blev bekræftet.  Det 
var rigtig nok, 3.36.52. Ufatteligt. Det var jo slet ikke meningen :- ) 

Da følte jeg mig faktisk lidt alene. Ingen at dele det med. Ingen Nordtrimmer, der 
ventede et eller andet sted, hvor vi kunne udveksle løbsoplevelser. Hvor der plejer at blive 
trøstet/klappet på skuldre osv. 
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Men én af mine drømme var gået i opfyldelse. Jeg havde løbet NYC marathon. Det var 
stort. 

Om aftenen deltog jeg i sejrsmiddagen med Marathon Travel. Vi sejlede på Hudsonfloden og 
endnu en drøm blev indfriet. Vi sejlede ud til Frihedsgudinden, og jeg så hende med projektør.  
1. november 2015 var en fantastisk dag for mig :- ) 

Mandag var jeg på heldagsudflugt til Washington, hvor vi bl.a. så Kennedys grav, Lincoln Me-
morial og Det Hvide Hus. Vi var retur i NY sent på aftenen og jeg skulle da lige tjekke mobilen 
om der skulle være sket noget i DK. Som manden på risten tog jeg opstilling udenfor Star-
brock, hvor man altid kunne få dataforbindelse. Kunne se Leif P. havde skrevet et eller an-
det på FB. Mærkelig, for Leif plejer ikke at skrive på FB, så hvad filen var der sket. 
Mit eget navn dukkede op. Det skulle lige vendes… Det var en hilsen fra Leif - en altid tro 
støtter. Han havde siddet i DK og set resultatet og syntes det skulle ud. Og ydermere var der 
flere hilsener fra Nordtrimmere.  At stå midt om natten i NY og læse alle de hilsener, var 
så rørende og uforglemmelig. Tænk at være medlem af en klub, der både når læsset 
vælter derhjemme, når der efterfølgende skal bygges op, vedligeholdes og når noget 
går godt, så står der nogen og trøster-  og som her - thumbs up!. Det er da fanta-
stisk. Da følte jeg, at løbet blev virkeligt, og smerterne i ben og lår forsvandt :- ) Tu-
sind tak alle sammen. 

De efterfølgende dage gik med sight-seeing og shopping. Turen blev en større oplevelse end jeg 
på noget tidspunkt havde turdet håbe på. Den fylder stadig meget, og jeg tænker tit på NY. Den 
har givet nye drømme, og hvis nogle af dem bliver opfyldt, får I en beretning igen :- )) 
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Fra ½ Marathon til ”Kongedistancen” 
_______________________________________________ 
                                                                                                    v/ Emil Rosenquist Stuhr 
                                                                                                                       
 
 
Mit navn er Emil Rosenquist Stuhr. Jeg er seksten år og løber i Nordtrim. Jeg startede i 
klubben i august 2015, da jeg samtidig begyndte på mit første år på Gribskov Gymnasium. Før 
jeg begyndte med løb, trænede jeg håndbold tre gange om ugen i Helsinge. Jeg havde 
længe overvejet at forlade holdsporten og i stedet gå over til en individuel form for 
sport, hvor mine resultater udelukkende afhænger af mig selv. 
I en del år har flere af mine familiemedlemmer løbet både halv- og helmaraton, men det har 
aldrig rigtigt fanget min interesse. Jeg valgte alligevel at give det en chance, da jeg ofte har 
hørt om positive erfaringer med løb. Grundet mit håndbold var min kondition derfor ikke den 
store udfordring, da jeg startede i Nordtrim. 
Min største udfordring var, at jeg pludselig skulle til at disponere mine kræfter. Heldigvis fik 
jeg stor støtte og vejledning fra de erfarne Nordtrim-løbere, og jeg kom hurtigt ind i rytmen. 
På grund af dette, gik der heller ikke længe, før mit første mål blev sat: Jeg skulle løbe 
halvmaraton i Kalundborg den 28. november 2015. 
De 21 kilometer virkede til at starte med som en uopnåelig distance, men som ugerne gik, og 
jeg fik nogle kilometer i benene, blev formen bare bedre og bedre. Mit første løb og også det 
eneste rigtige løb før halvmaratonet var Gribskovløbet i oktober, hvor jeg fik dannet mig en 
masse nyttige erfaringer. De sidste dage op til halvmaratonet var jeg meget spændt og 
også en smule nervøs. Jeg gjorde mig umage med at spise og drikke rigtigt og ikke mindst 
at få nok søvn. 

Vejret på dagen var 
til at starte med ikke 
noget at råbe hurra 
for, og da starten gik, 
var det også i silende 
regnvejr. Efter få 
kilometer stoppede det 
dog med at regne, og 
vejret var perfekt 
løbevejr resten af turen. 
Mit mål før løbet var 
at gennemføre på 
under en time og 
femogfyrre minutter. 
Jeg kunne dog, som 
løbet skred frem, godt 
mærke at benene var 
klar til mere. Derfor 
øgede jeg farten og 
mødte aldrig rigtigt den 
såkaldte ”mur". 

 
Jeg gennemførte i tiden 1:40 og var selvfølgelig træt i benene men også fuld af 
overskud. 
I Kalundborg fik jeg for alvor blod på tanden og har nu sat mig et nyt mål. Jeg vil løbe 
Copenhagen Marathon den 22. maj 2016, jeg deltager nu sammen med andre 
Nordtrimmere i Spartas 4 træningsløb, Nike Marathontestløb – distancer fra 10 km til 25 km i 
København, ud over den normale løbetræning. Fortsættelse følger… 
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Klubture i Nordtrim 2016 

_____________________________________ 
                                                                                   v/ Anders Knudsen & Jesper Larsen 

 

Så indbyder Nordtrim til nogle af årets store begivenheder, nemlig hele TO klubture i 
2016 

Klubben giver store økonomiske tilskud til begge ture, så alle har mulighed for at 
deltage – kom bare ud af busken! 

TILMELDINGSFRIST SENEST 13.03.16 – se hvordan du tilmelder dig i de nedenstående 
turbeskrivelser. Se evt. mere på Nordtrims hjemmeside. 

Den ene tur er den 17.06-19.06 – en løbeweekend i Åbenrå, hvor byen står på den 
anden ende for at afholde hele 6 løb på samme dag. Det siger sig selv, at der er aktiviteter for 
hele familien med så stort et udbud af løb og distancer. 

For Nordtrim-løbefælleskabet og det gode humør arrangeres klubtur til ”Åbenrå  
Løber”  

Alle kan være med… 

Der er bjergmaraton (42.195 km), ½ maraton, 10km, 5 km og 2 børneløb på ca 
900m og 1,7 km. 

Klubben betaler  startgebyr for løb og fælleskørsel med bus til Fjordlyst Feriecenter. 

Medlemmer står selv for forplejning og overnatning, men vi har forhåndsreserveret 6 
hytter med plads til i alt 42 overnattende gæster. Det er ca 150 kr pr. døgn pr. person. 

Vi kører fredag d. 17/6 kl. ca 17.30,  lørdag 18/6 er der løb og fælles hygge, retur 
søndag d.19/6 med mulighed for en smuttur til Tyskland, hvis der er stemning for det. 

Tilmelding til løb står du/I  selv for på  www.bjergmaraton.dk men brug koden nordtrim 2016 i 
stedet for at betale. 

Seneste tilmelding 13/3  hvis du/I vil deltage.  

Ring eller skriv til Lene eller Jesper L på 61264879 eller 41626531, 

 

Hvis du/I vil med, enten som løber eller hepper. 

 

Detaljeret program følger, når vi kender antallet af deltagere…  
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Klubture i Nordtrim 2016 

_____________________________________ 
                                                                                   v/ Anders Knudsen & Jesper Larsen 

 

Så indbyder Nordtrim til nogle af årets store begivenheder, nemlig hele TO klubture i 
2016 

Klubben giver store økonomiske tilskud til begge ture, så alle har mulighed for at 
deltage – kom bare ud af busken! 

TILMELDINGSFRIST SENEST 13.03.16 – se hvordan du tilmelder dig i de nedenstående 
turbeskrivelser. Se evt. mere på Nordtrims hjemmeside. 

Den ene tur er den 17.06-19.06 – en løbeweekend i Åbenrå, hvor byen står på den 
anden ende for at afholde hele 6 løb på samme dag. Det siger sig selv, at der er aktiviteter for 
hele familien med så stort et udbud af løb og distancer. 

For Nordtrim-løbefælleskabet og det gode humør arrangeres klubtur til ”Åbenrå  
Løber”  

Alle kan være med… 

Der er bjergmaraton (42.195 km), ½ maraton, 10km, 5 km og 2 børneløb på ca 
900m og 1,7 km. 

Klubben betaler  startgebyr for løb og fælleskørsel med bus til Fjordlyst Feriecenter. 

Medlemmer står selv for forplejning og overnatning, men vi har forhåndsreserveret 6 
hytter med plads til i alt 42 overnattende gæster. Det er ca 150 kr pr. døgn pr. person. 

Vi kører fredag d. 17/6 kl. ca 17.30,  lørdag 18/6 er der løb og fælles hygge, retur 
søndag d.19/6 med mulighed for en smuttur til Tyskland, hvis der er stemning for det. 

Tilmelding til løb står du/I  selv for på  www.bjergmaraton.dk men brug koden nordtrim 2016 i 
stedet for at betale. 

Seneste tilmelding 13/3  hvis du/I vil deltage.  

Ring eller skriv til Lene eller Jesper L på 61264879 eller 41626531, 

 

Hvis du/I vil med, enten som løber eller hepper. 

 

Detaljeret program følger, når vi kender antallet af deltagere…  

 

Den anden tur er en tur til Sverige den 02.09-04.09 – en hyggelig weekend med masser 
af selvskabte muligheder i noget af Sveriges flotte natur, hvor Anders åbner sin ødegård i 
Blekinge for Nordtrimmere. 

Der er plads til 30-40 overnattende gæster, og masser af mulighed for løbeture i svenske 
skove, fiskeri og kulturbesøg i omegnen af gården. 

Nordtrim – klubtur til ødegård i Blekinge den 2. – 4. September  

Nordtrim indbyder til en hyggelig weekend i den svenske natur, nærmere bestemt i 
Anders’ ødegård i Blekinge.  

Huset, der kaldes Nørre Næbbeboda, er smukt beliggende i det kendte fiskeområde 
Kronofiske Harasjömåla. 

Der er bl.a et stort antal put and take søer og en fantastisk flot kunstigt anlagt fluestrøm, 
hvor der kan fanges de flotteste lakseørreder. 

Alt ligger i de flotteste skove, hvor der også kan løbes nogle gode ture. 

Huset ligger i Sveriges sydligste vildmark, ca. 170 km fra Malmø.  

I hovedhuset findes 9 faste sengepladser og  4 foldud-senge. 

I den tilhørende stenlade er der installeret en brændeovn i stueetagen og på første sal.  

Der kan være "et ubegrænset" antal luftmadrasser på gulvet. 

I hovedhuset er der 2 bad/toilet  i ældre udgave. 

Huset og tilhørende bygninger er beliggende på den 53.000m2 stor grund, hvor der er 
et par bålpladser og brænde til fri afbenyttelse. 

Nærmeste større by er Olufstrøm, der ligger 8-9 km væk. Her er fine indkøbsmuligheder  

Ved Lønsboda, der ligger 10-15 km væk findes et granitbrud, hvor der brydes sort diabas. 

Granitten er helt ren sort. Granitten er blandt de  tungeste granitter der finde. 

Stedet hedder Svarta Bergen og der ligger et museum umiddelbart ved siden af det aktive 
åbne brud. (Se: www.sydsverige.dk)  Svarta Bergen er klart et besøg værd. 

I Lønsboda findes en lille butik, hvor en stenhugger sælger fantastisk flotte ting lavet af 
granitten fra dette brud. 

Mørrum ligger 15-20 km fra ødegården i modsatte retning af Lønsboda. Her løber Mørrum 
elven igennem, kendt som et af verdens bedste laksefiskevande. 

Nordtrim betaler for ophold og mad – transport og drikkevarer til frokost og middag 
betaler I selv. 

Seneste tilmelding 13/3  hvis du/I vil deltage.  

Send en mail til anders@nordkranen.dk med oplysning om deltagernes navne samt 
alder på evt børn.  

Nærmere om den endelige tilmelding og planerne for weekend’en vil komme inden 
sommerferien… 
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Foredrag med Annette Fredskov d. 25.01.2016 

_____________________________________ 
                                                                                                                   v/ Brian Bak 

 

Jeg gjorde det, jeg gjorde, jeg gjorde det! Jeg løb de 366 marathon på jeg 365 dage! 

Sådan entrerede Annette Fredskov Café Mille med armene højt hævede over hovedet, 
der denne aften desværre kun kunne udfylde 25 af de 50 stole der var opstillet til aftenens 
spændende foredrag af en super sej, viljestærk og lidt specielle foredragsholder. 

Der var ellers gratis adgang for Nordtrimmere og gæster kunne komme med for 
100,- 

Nordtrim'bestyrelsen havde en god fornemmelse med at inviterer netop Annette 
Fredskov, fordi hendes historie ikke kun handler om det at være passioneret/afhængig 
motionsløber – det handler i den grad, ligeså meget om at kunne mindsette sig til at sætte sig 
et mål, fokusere, træne og gennemføre hvad end det er man har af personlige drømme/mål. 

Annette Fredskov løb 366 maraton på 365 dage. Diagnosticeret med multipel sklerose 
gjorde hun, hvad de fleste troede var umuligt, og hun fortsætter: 5 maraton på 48 timer, i 
løbesko fra Danmark til Paris og alt andet, der fylder hendes hjerte med glæde. Glem alt om 
begrænsninger og gå efter guldet. Det er muligt for alle, og Annette er meget passioneret 
omkring at inspirere folk til at få det bedste ud af hver eneste dag og få succes i livet. Som 
hun siger, “hvis jeg kan, kan du også – gøre det, du vil.” 

Alle Nordtrimmere blev revet med, da Annette Fredskov fortalte passioneret og 
intenst. Via hendes egne erfaringer inspirerede og motiverede hun os alle i Café Mille til at 
tænke, “Når hun kan, kan jeg også.” Hun fortalte en inspirerende og utrolig historie og 
viser, at også du kan få succes – også i modgang. 

Annette åbnede op for sin private værktøjskasse og talte bla. om: • At drømme, sætte 
mål og nå dem • At ting er mulige – opnå det umulige • Positiv tænkning og stærk mentalitet • 
At elske sig selv – selvværd og selvtillid • At finde lidenskab, viljestyrke og mod • Få 
inspiration og det at blive motiveret • Finde passionen og forpligt dig • At foretage dine valg og 
tage ansvar for sit eget liv • Fra sygdom til sundhed og styrke… 

Jeg kan kun anbefale hendes foredrag, uanset om man er motionsløber, eller ej… 

Et af Annette’s andre mottoer, som hun nævnte flere gange: Jeg kan, jeg vil, jeg gør! 
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Foredrag med Annette Fredskov d. 25.01.2016 

_____________________________________ 
                                                                                                                   v/ Brian Bak 

 

Jeg gjorde det, jeg gjorde, jeg gjorde det! Jeg løb de 366 marathon på jeg 365 dage! 

Sådan entrerede Annette Fredskov Café Mille med armene højt hævede over hovedet, 
der denne aften desværre kun kunne udfylde 25 af de 50 stole der var opstillet til aftenens 
spændende foredrag af en super sej, viljestærk og lidt specielle foredragsholder. 

Der var ellers gratis adgang for Nordtrimmere og gæster kunne komme med for 
100,- 

Nordtrim'bestyrelsen havde en god fornemmelse med at inviterer netop Annette 
Fredskov, fordi hendes historie ikke kun handler om det at være passioneret/afhængig 
motionsløber – det handler i den grad, ligeså meget om at kunne mindsette sig til at sætte sig 
et mål, fokusere, træne og gennemføre hvad end det er man har af personlige drømme/mål. 

Annette Fredskov løb 366 maraton på 365 dage. Diagnosticeret med multipel sklerose 
gjorde hun, hvad de fleste troede var umuligt, og hun fortsætter: 5 maraton på 48 timer, i 
løbesko fra Danmark til Paris og alt andet, der fylder hendes hjerte med glæde. Glem alt om 
begrænsninger og gå efter guldet. Det er muligt for alle, og Annette er meget passioneret 
omkring at inspirere folk til at få det bedste ud af hver eneste dag og få succes i livet. Som 
hun siger, “hvis jeg kan, kan du også – gøre det, du vil.” 

Alle Nordtrimmere blev revet med, da Annette Fredskov fortalte passioneret og 
intenst. Via hendes egne erfaringer inspirerede og motiverede hun os alle i Café Mille til at 
tænke, “Når hun kan, kan jeg også.” Hun fortalte en inspirerende og utrolig historie og 
viser, at også du kan få succes – også i modgang. 

Annette åbnede op for sin private værktøjskasse og talte bla. om: • At drømme, sætte 
mål og nå dem • At ting er mulige – opnå det umulige • Positiv tænkning og stærk mentalitet • 
At elske sig selv – selvværd og selvtillid • At finde lidenskab, viljestyrke og mod • Få 
inspiration og det at blive motiveret • Finde passionen og forpligt dig • At foretage dine valg og 
tage ansvar for sit eget liv • Fra sygdom til sundhed og styrke… 

Jeg kan kun anbefale hendes foredrag, uanset om man er motionsløber, eller ej… 

Et af Annette’s andre mottoer, som hun nævnte flere gange: Jeg kan, jeg vil, jeg gør! 

 

Forårstræning 2016 

_____________________________________ 
                                                                                                                 v/ Jens Bjerre 

 

Så er vinterens grundtræning overstået med en masse hyggelige kilometer på 
”Helvede i Nord” ruterne. Løbeture i vores fantastiske natur i Tisvilde Hegn – hvilket også 
kunne ses på det store fremmøde, hvor alle var med og ruterne blev tilpasset de enkelte 
farthold. Alle har løbet ”langt og langsomt” med bakketræning, temposkift, i sne, frost og 
mudder som en del af turene, men fedt at se så mange til løb fra Strandparkeringen i 
Tisvildeleje. 

Vi har løbet tempo og interval i Helsinge, så grundtræningen er på plads, og vi kan 
skrue lidt op for fart og distance, og blive klædt godt på til de løb som kommer i 
foråret, North Coast Run, Helvede i Nord, BT-halvmaraton, Københavns Maraton, 
Liselejeløbet mv. 

 

Forårstræningen er bygget op som hidtil, så vi fortsætter med tempoløb om 
tirsdagen, hvor vi nogle gange løber turen ”baglæns” altså modsatte vej, det giver nye 
udfordringer og lidt ny inspiration til turen, og snart skal vi i Valby Hegn – fedt fedt! Rødt og 
gult hold løber efter samme princip, med et tempoløb på  5 km, hvor grønt og orange løber 3-
4  X  1 km tempoløb, med mulighed for lidt ændringer. Forskellen i tempodistancen giver 
mulighed for at holde den nødvendige fart, som vil forbedre os, der samles hurtigt op, og alle 
følges ad. Endvidere kan distancen på 5 km bevirke at vi får løbet med for lav fart og derfor 
ikke får en forbedring. 

Torsdag står den på intervaller – her vil vi skrue lidt op for længde og antal gentagelser, så 
vi får øget konditionen, får fart i kroppen og får de sidste byggesten lagt på, så vi er klar og 
forhåbentlig topper til løbene i foråret. Fremmødet til intervaltræningen er ikke så stort, som vi 
ser de andre dage, men husk det hele hænger sammen, så vigtigt at møde frem. Er det frygt 
for skader el. andet, så mød frem alligevel, intervalfarten bestemmer du selv, antallet ligeså, 
alle kan være med – det eneste du er tvunget til er at være sammen med alle dine 
løbekammerater til en sjov og givtig træning!  ”Damm” vi ses………….. 

Søndagen fortsætter som hidtil, ”langt og langsomt”, men efter møde i 
trænergruppen og kig tilbage til 2015/2014 har vi skruet lidt ned for de lange ture < 
21 km. Det er ikke mange som løber maraton, og bedre med et træningsprogram til flertallet, 
og som ser overskueligt ud, hvis man har været væk et par gange. Samtidig vil programmet 
også være spiseligt for nye løbere, som kigger på vores hjemmeside. Der eksisterer stadig en 
ide om at Nordtrim er for ”eliteløbere”, lidt ærgerligt når vi de sidste 3 år har startet hold for 
nyløbere, har fået orange farthold, et ”cafe làtte” hold, så masser af muligheder for 
motionsløberen. 

Så træningen er lavet frem til BT-halvmaraton – et løb vi traditionelt er mange som deltager i, og 
træningen vil fortsætte frem mod Københavns maraton, hvor vi også har deltagere. Vil man 
deltage her, så skal der løbes lidt mere, nogle vil løbe lidt længere om søndagen, eller man kan 
ligge en ekstra løbedag ind lørdag. Det er der allerede en del som gør – og så bruger søndagen til 
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lidt restitutionsløb. Tag kontakt til løbetrænere eller -kammerater, så vil du få masser af hjælp for 
at nå dine mål. 

Vores træningsprogrammer blev i efteråret tilsendt Jonas, DGI-instruktør, som led i 
hans besøg og foredrag i klubben. Generelt ros til vores programmer, specielt glad for 
vores restitutionsuger, som er lagt ind med blå farve og Restitution. Overhold det for din egen 
skyld! Det er her kroppen kommer til kræfter igen efter nogle hårde træningsuger. Jonas 
påpegede at vores distancer om søndagen, burde løbes på tid – dvs at alle løber den samme 
tid – ex 80 min. Det vil give forskellige distancer, rød løber vil nå ex 16km, gult ex 14km, 
grønt ex 12km. Sådan løber vi til vores morgenmadsløb, hvor alle skal være tilbage til kl. 1030 
- Hechmanns løbeprogrammer er bygget op efter samme princip. Progressionen vil øges i tid, 
og dermed kilometer.  

I forhold til vores traditionelle træningsprogrammer med ens distance til alle hold, 
sikrer vi at alle løber med overskud og ikke drænes ved at være i sporet for længe, og dermed 
mangle restitution til næste løbepas. Vi har ønsket at prøve det en stykke tid, så derfor prøver 
vi det i foråret op til BTs-halvmaraton. Desuden er der en ikke uvæsentligt social gevinst ved 
at hele klubben starter og slutter sammen. Vi glæder os til at prøve noget nyt………… 

Foråret byder også opstart af nyløbere med intromøde den 29. februar, og løbestart 
den 1. marts under ledelse af den trofaste stab med Søren, Jock, Jacob og Lene. 
Rygterne går på at ”gamle” nyløbere vil starte op igen, så vi glæder os til at se masse nye og 
”gamle” løbere til træning, glade og forventningsfulde, og forhåbentlig blive ”bidt” af løberiet til 
gavn for dem selv, men også for os andre. Målet er Liselejeløbet til juni 2016! 

 
Målet er Liselejeløbet til juni 2016! 

God træning – held og lykke med deltagelse i løb – vi ses i 
sporet…………. 
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lidt restitutionsløb. Tag kontakt til løbetrænere eller -kammerater, så vil du få masser af hjælp for 
at nå dine mål. 

Vores træningsprogrammer blev i efteråret tilsendt Jonas, DGI-instruktør, som led i 
hans besøg og foredrag i klubben. Generelt ros til vores programmer, specielt glad for 
vores restitutionsuger, som er lagt ind med blå farve og Restitution. Overhold det for din egen 
skyld! Det er her kroppen kommer til kræfter igen efter nogle hårde træningsuger. Jonas 
påpegede at vores distancer om søndagen, burde løbes på tid – dvs at alle løber den samme 
tid – ex 80 min. Det vil give forskellige distancer, rød løber vil nå ex 16km, gult ex 14km, 
grønt ex 12km. Sådan løber vi til vores morgenmadsløb, hvor alle skal være tilbage til kl. 1030 
- Hechmanns løbeprogrammer er bygget op efter samme princip. Progressionen vil øges i tid, 
og dermed kilometer.  

I forhold til vores traditionelle træningsprogrammer med ens distance til alle hold, 
sikrer vi at alle løber med overskud og ikke drænes ved at være i sporet for længe, og dermed 
mangle restitution til næste løbepas. Vi har ønsket at prøve det en stykke tid, så derfor prøver 
vi det i foråret op til BTs-halvmaraton. Desuden er der en ikke uvæsentligt social gevinst ved 
at hele klubben starter og slutter sammen. Vi glæder os til at prøve noget nyt………… 

Foråret byder også opstart af nyløbere med intromøde den 29. februar, og løbestart 
den 1. marts under ledelse af den trofaste stab med Søren, Jock, Jacob og Lene. 
Rygterne går på at ”gamle” nyløbere vil starte op igen, så vi glæder os til at se masse nye og 
”gamle” løbere til træning, glade og forventningsfulde, og forhåbentlig blive ”bidt” af løberiet til 
gavn for dem selv, men også for os andre. Målet er Liselejeløbet til juni 2016! 

 
Målet er Liselejeløbet til juni 2016! 

God træning – held og lykke med deltagelse i løb – vi ses i 
sporet…………. 

 

Trailtur til Söderåsen d. 30.01.2016 
_____________________________________ 
                                                                                                          v/ Anna Uhrenholdt 
 
 
 
… en fantastisk ide tog form i slutningen af 2015: en løbetur i Søderåsens lækre 
terræn!! 
YES, tænkte 10-12 Nordtrimmere – det SKAL vi da bare!! 
Og sådan gik det til, at 11 gæve Nordtrimmere en lørdag morgen pakkede sig sammen i 3 biler 
og satte snuden mod øst. 
 
”Vi følger bare efter dig, Mads – du har sat GPS’en” – sådan var aftalen, da vi kørte af 
færgen i Helsingborg. Men da vi så endelig nåede frem, viste det sig at vi havde fulgt den 
forkerte BMW… Gode dyr var rådne, men heldigvis er mobilen opfundet, så vi fik den rigtige 
adresse på Mads’ bil og med en lille retningskorrektion fandt vi endelig frem til Søderåsens 
samlingssted.  
Undervejs var regnen taget til, og da vi nåede startstedet, kørte viskerne på højeste 
gear….. Heldigvis har svenskerne tænkt på alt, så vi indtog en stor shelter – og gjorde det til 
vores eget omklædningsrum, og efterfølgende restaurant. 
Desværre kunne vi ikke tage shelteren med ud på løbeturen, så vi måtte jo ud i det…. 
et pisse-øsende regnvejr…  
 
 
Vi mødte den første lodrette bjergvæg allerede efter ca 1 km. Det gik nu egentlig meget 
godt: 9 min/km er en fin tid med en stigning på mindst  () +30%.... Og så gik det ellers over 
stok og sten - gennem vand, på is, toppede brosten – op og ned i et terræn, der snildt kan 
måle sig med Tisvilde hegn, gange 2-3. 
 

Vi havde lagt en rute, som 
fulgte nogle af de 
afmærkede ruter i 
området – en tur, hvor den 
ene farvemarkering afløste 
den anden, så vi skulle være 
vågne undervejs. Kasper og 
Niels havde kort med, 
Jesper V og Anna havde 
mobiler med. 
Kombinationen af de to 
medier (kort og kort) var i 
det store og hele 
godkendt - selv om vi løb 
seriøst forkert flere 
gange…. Mange steder lå 
væltede træer hen over 
stierne, men det kender vi jo 
fra Tisvilde, så det kunne 
ikke slå os ud. Men flere 

steder var stimarkeringerne oveni de væltede træer placeret midt i en elv eller en sø, så her 
måtte vi improvisere. 
Helt spændende blev det, da Jesper pludselig peger lige op i luften og siger ”Vi skal 
derop”. Så det kom vi – og fik her afprøvet vores bjergklatringsevner ;-) 
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Bjergklatring var nu en af de simpleste discipliner, vi fik skærpet. Svømning, vandgang, 
skøjteløb og balancebom…. Der var noget for enhver sportsgren – og fed træning for core, 
ankler og lårbasser. 

 
Vi løb selvsagt ikke specielt hurtigt, og 
det havde sin charme, for snakken gik 
lystigt frem og tilbage i geleddet…. Mest 
tydeligt lød det, når Kasper tørt sagde 
”Nu er vi vist ovre det værste”, og når 
Brian fyrede en af sine sædvanlige under-
bæltestedet-jokes af.  
Vi var også meget opmærksomme på at 
svine hinanden til – især Bjarne fik med sin 
bulldozer-agtige fremfærd en del røg, for 
med sit sædvanlige traktortempo pløjede 
han sig gennem alle vandhuller. Ja, han 
mente faktisk selv, at det var en kvalitet at 
få våde fødder så tidligt på turen som 
muligt. 
Mads løb hele turen iført sit sædvanlige 

brede smil – også til sidst, hvor resten af kroppen havde sat ud, og han – ifølge eget 
udsagn – kun løb på dampene. Han vil blive husket for sit overlevelseskit i form af en rulle 
Oreos ude på turen, og sit spritapparat i vores private restaurant efter løbet. 
Peter Værum var uheldig på isstykket, gled og slog sin hofte – men fortsatte i sit 
sædvanlige optimistiske gear. Bo var derimod MEGET forsigtig – og det var godt, for 
hvis han ikke havde været lidt ydmyg, så var han blevet sendt hjem!! Ikke flere 
farlige rullefald til dén mand! 
Annie var den eneste, som ikke havde sit depot med rundt på turen – hun overlevede 
sørme alligevel, så det er jo en tanke værd til næste lange tur…. 
 
Vi fulgtes ad de første 14-15 km, og så løb den kortere tur hjem, mens resten tog en 
sløjfe. Også her løb vi jo forkert… så vores ekstra runde til allersidst blev droppet. Heldigvis 
for der var udsolgt hos de fleste efter de 29 km, vi nåede ud på. Alligevel syntes 
nogen, at den sidste trappe på 220 trin liiiige skulle tages to gange….. De fik 
heldigvis ømme ben ud af det…  

 
Kaspers kort blev slidt op, Jespers mobil løb tør for 
strøm og trods et meget lavt tempo var vi alle godt 
brugte, da vi endelig sad i vores private shelter-
restaurant for at klæde om og ikke mindst spise og drikke 
alt det, vi havde medbragt til overlevelsesturen i det vilde 
Sverige. Lidt til faktaboksen: 
Vi løb 29 km på 4 timer 10 minutter (hhv 21,4 km 
på 3 timer og 21 minutter) 
Vores langsommeste km var opstigningen på 
skrænten = 16.39 min/km 
Højdemeter = 665 m stigning 
Mellemtid på halvmaraton (21,1 km) = 3 timer 13 
minutter 
Km-tid for hele turen (incl stop) = 8.58 min/km 
Tid med silende regnvejr = ca 1,5 time 
Humørniveau = 11 (på en skala fra 0-10) 
 
Det er værd at besøge denne dejlige svenske vilde 
natur endnu engang – måske igen foråret 2016?! 
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Bjergklatring var nu en af de simpleste discipliner, vi fik skærpet. Svømning, vandgang, 
skøjteløb og balancebom…. Der var noget for enhver sportsgren – og fed træning for core, 
ankler og lårbasser. 

 
Vi løb selvsagt ikke specielt hurtigt, og 
det havde sin charme, for snakken gik 
lystigt frem og tilbage i geleddet…. Mest 
tydeligt lød det, når Kasper tørt sagde 
”Nu er vi vist ovre det værste”, og når 
Brian fyrede en af sine sædvanlige under-
bæltestedet-jokes af.  
Vi var også meget opmærksomme på at 
svine hinanden til – især Bjarne fik med sin 
bulldozer-agtige fremfærd en del røg, for 
med sit sædvanlige traktortempo pløjede 
han sig gennem alle vandhuller. Ja, han 
mente faktisk selv, at det var en kvalitet at 
få våde fødder så tidligt på turen som 
muligt. 
Mads løb hele turen iført sit sædvanlige 

brede smil – også til sidst, hvor resten af kroppen havde sat ud, og han – ifølge eget 
udsagn – kun løb på dampene. Han vil blive husket for sit overlevelseskit i form af en rulle 
Oreos ude på turen, og sit spritapparat i vores private restaurant efter løbet. 
Peter Værum var uheldig på isstykket, gled og slog sin hofte – men fortsatte i sit 
sædvanlige optimistiske gear. Bo var derimod MEGET forsigtig – og det var godt, for 
hvis han ikke havde været lidt ydmyg, så var han blevet sendt hjem!! Ikke flere 
farlige rullefald til dén mand! 
Annie var den eneste, som ikke havde sit depot med rundt på turen – hun overlevede 
sørme alligevel, så det er jo en tanke værd til næste lange tur…. 
 
Vi fulgtes ad de første 14-15 km, og så løb den kortere tur hjem, mens resten tog en 
sløjfe. Også her løb vi jo forkert… så vores ekstra runde til allersidst blev droppet. Heldigvis 
for der var udsolgt hos de fleste efter de 29 km, vi nåede ud på. Alligevel syntes 
nogen, at den sidste trappe på 220 trin liiiige skulle tages to gange….. De fik 
heldigvis ømme ben ud af det…  

 
Kaspers kort blev slidt op, Jespers mobil løb tør for 
strøm og trods et meget lavt tempo var vi alle godt 
brugte, da vi endelig sad i vores private shelter-
restaurant for at klæde om og ikke mindst spise og drikke 
alt det, vi havde medbragt til overlevelsesturen i det vilde 
Sverige. Lidt til faktaboksen: 
Vi løb 29 km på 4 timer 10 minutter (hhv 21,4 km 
på 3 timer og 21 minutter) 
Vores langsommeste km var opstigningen på 
skrænten = 16.39 min/km 
Højdemeter = 665 m stigning 
Mellemtid på halvmaraton (21,1 km) = 3 timer 13 
minutter 
Km-tid for hele turen (incl stop) = 8.58 min/km 
Tid med silende regnvejr = ca 1,5 time 
Humørniveau = 11 (på en skala fra 0-10) 
 
Det er værd at besøge denne dejlige svenske vilde 
natur endnu engang – måske igen foråret 2016?! 

Julefrokostorienteringsløbet d. 28.11.2015 

____________________________________ 
                                                                                                                v/ Brian Bak 

 

Et helt nyt koncept så dagens lys til Nordtrim´s årlige julefrokost – et 
julefrokostorienteringsløb! 

 
Fra venstre: Anders og Mads 

Initaitivet til dette nye tiltag, blev arrangeret af Julefrokostorienteringsløbsudvalget, 
bestående af de to idé og spasmagere: Anders Knudsen og Mads Lomholt. 

Der blev tilbudt en hel cocktail af en løbeudfordring, bestående først og fremmest af Tisvilde 
Hegns fantastiske flotte natur, dernæst en jævn fordeling af udfordringer på: muskelkraft, 
geografi, hjerneudfordringer og naturligvis lidt konkurrence. 

Lidt om selve afviklingen af løbet… 

Løbet var et orienteringsløb, hvor det gjaldt om at samle så mange point som muligt på 1 
time. 



Man kunne løbe alene, eller fordele sig i grupper af 2 eller 3 deltagere. Udfordringen 
gik ud på at finde orienteringsposterne som var spredt rundt på stier, på bakker, inde i 
skovbunden, i hulninger og i grøfterne. 

 

 

 

 

 

 

Man fik point ved at finde de faste orienteringsposter. Posternes sværhedsgrad bestemte 
pointhøsten. Det betød at nogle poster gav flere point end andre, fordi de var sværere at finde,  
enten fordi de lå længere væk, eller fordi de var gemt lidt bedre i den smukke natur. 

Den person, eller det hold, der samlede flest point vandt en ikke ubetydelig præmie – 
og ikke mindst æren. Man lovede desuden at løbet ville bringe deltagerne ud på steder, hvor 
mange måske ikke havde været før… Julefrokostorienteringsløbsudvalget havde endda et 
forslag til en passende dress code: gode trailsko, en klar hjerne, friske ben og en lyst til 
en anderledes løbeoplevelse. 

Flere havde dannet hold på 
forhånd, et af disse bestod af 
Rasmus Pedersen og Thomas 
Egesø. 

De andre deltagere mente at de 
måske havde en fordel i forhold til 
resten af holdene. Eminente 
stifindere (måske bedst UDEN 
kort?) og generelt et godt 
makkerpar. 

Rasmus og Thomas fandt 
omkring 10 poster ud af cirka 
30, de mente at de svære poster 
de nøjsomt havde fundet, måtte 
udløse ekstra point. Det var 
desværre ikke tilfældet…Derimod 
burde de måske havde fået et 
”drama bonus point”, da Thomas 

ifølge Rasmus blev overfaldet af en drilsk lille skovtrold, der pludselig sprang op af et 
hul og bankede en trærod ind i hans ene storetå. Dette bevirkede desværre at han faldt 
og skrabede både ansigt og fod – derimod blev ”favoritterne” trukket 10 point pga. 10 
minutters fejlløb…ak ja, selv de gode stifindere, blev udfordret på den svære og sjove rute 
rundt i ”Hegnet”. Alle havde en super sjov oplevelse med det nye påfund. Som Rasmus 
udtrykker det: Sjovt, men svært at løbe efter sådan nogle pinde – han vil dog gerne 
prøve det igen. Der var efterfølgende præmieoverrækkelse med særdeles flotte præmier. 
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DGI – 4 Trailløb 2016 
____________________________ 
                                                                                                                                                 v/ Jens Bjerre 

 

 

DGI-trailløb er 4 løb arrangeret i samarbejde med lokale klubber i Nordsjælland, 
herunder vores egen klub med løb søndag den 13. marts på en hård 15 km rute, startende ved 
strandparkeringen i Tisvildeleje. 

Løbsserien startede lørdag den 9. januar med Krogshøj Trail, Helsingør,  8/16 km i sne 
og frost, med bakker, mountainbikespor, off piste mv. En rigtig fed tur, hvor Lars Hansen 
snuppede 16 km,  Marianne, Kirsten og jeg tog 8 km. Et godt arrangement med en masse 
glade løbere, og ”high five” da vi kom i mål, og Finn ventede med kaffen! 

Næste løb var lørdag den 30. januar med Søsum Trail, i Slangerup. Her deltog Lars 
Hansen igen på den lange 16 km tur. Eneste deltager fra Nordtrim………. 

Så blev det lørdag den 13. februar, og så var løbsserien kommet Blovstrød, nærmere 
bestemt i Tokkekøb Hegn. Her var der mulighed for 10 el 20 km. Solen skinnede, så 
stemningen var høj, og Lars Hansen havde nu igen følgeskab af Marianne, Kirsten og jeg på 10 
km 

En tur rundt på mountainbikesporet, men 
med afstikkere ind i skoven, da vandet stod 
”højt” flere steder. En masse udfordringer, lidt 
bakker, fantastisk tur langs 2 søer med solen 
skinnende fra en blå himmel, så gjorde det ikke 
så meget at vi blev overhalet på målstregen – 
af nr. 1 på den lange tur… Han løb stærkt!  

Søndag den 13. marts skal vi afvikle sidste 
del af løbsserien, Nordtrim Trail, en 15 km 
rute, som kan løbes 2 gange og dermed nå 30 
km. I skrivende stund er hjælpere ved at 
komme på plads – ca 75 deltagere tilmeldt 
også enkelte på den lange, så giv lyd til Anna, 
hvis du kan hjælpe. 

Trailserien har eksisteret et par år, og vi 
må næste år være nogle flere som 
deltagere. Distancerne er for alle, en 
fantastisk mulighed for at komme ud og prøve 
noget andet, og som supplement til vores egen 
træning om søndagen. Så håber vi ses i 2017 
på trailsporet………… 

 

Fra venstre: Marianne, Kirsten, Lars og 
Jens - En af de få vinterdage med hvidt 
løbeunderlag… 

Man kunne løbe alene, eller fordele sig i grupper af 2 eller 3 deltagere. Udfordringen 
gik ud på at finde orienteringsposterne som var spredt rundt på stier, på bakker, inde i 
skovbunden, i hulninger og i grøfterne. 

 

 

 

 

 

 

Man fik point ved at finde de faste orienteringsposter. Posternes sværhedsgrad bestemte 
pointhøsten. Det betød at nogle poster gav flere point end andre, fordi de var sværere at finde,  
enten fordi de lå længere væk, eller fordi de var gemt lidt bedre i den smukke natur. 

Den person, eller det hold, der samlede flest point vandt en ikke ubetydelig præmie – 
og ikke mindst æren. Man lovede desuden at løbet ville bringe deltagerne ud på steder, hvor 
mange måske ikke havde været før… Julefrokostorienteringsløbsudvalget havde endda et 
forslag til en passende dress code: gode trailsko, en klar hjerne, friske ben og en lyst til 
en anderledes løbeoplevelse. 

Flere havde dannet hold på 
forhånd, et af disse bestod af 
Rasmus Pedersen og Thomas 
Egesø. 

De andre deltagere mente at de 
måske havde en fordel i forhold til 
resten af holdene. Eminente 
stifindere (måske bedst UDEN 
kort?) og generelt et godt 
makkerpar. 

Rasmus og Thomas fandt 
omkring 10 poster ud af cirka 
30, de mente at de svære poster 
de nøjsomt havde fundet, måtte 
udløse ekstra point. Det var 
desværre ikke tilfældet…Derimod 
burde de måske havde fået et 
”drama bonus point”, da Thomas 

ifølge Rasmus blev overfaldet af en drilsk lille skovtrold, der pludselig sprang op af et 
hul og bankede en trærod ind i hans ene storetå. Dette bevirkede desværre at han faldt 
og skrabede både ansigt og fod – derimod blev ”favoritterne” trukket 10 point pga. 10 
minutters fejlløb…ak ja, selv de gode stifindere, blev udfordret på den svære og sjove rute 
rundt i ”Hegnet”. Alle havde en super sjov oplevelse med det nye påfund. Som Rasmus 
udtrykker det: Sjovt, men svært at løbe efter sådan nogle pinde – han vil dog gerne 
prøve det igen. Der var efterfølgende præmieoverrækkelse med særdeles flotte præmier. 

35



Nye medlemmer i  Nordtrim siden 01.11.2015. 

_____________________________________ 
                                                                                                                     v/ Brian Bak 

Lotte Mathiesen 

Palle Kirkeberg Hansen 

Katrine Kirkeberg Hansen 

Kristian Rosenquist Stuhr 

Birgitte Rosenquist Stuhr 

Kim Egekjær 

Amalie Andersen 

Paul Klogborg 

 

Vi ønsker jer alle velkommen i Gribskovs bedste løbeklub! 

 

Nedenstående er et lille eksempel på hvad der kræves for at ”løbe noget af det 
usunde af sig igen”… 
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Nedenstående er et lille eksempel på hvad der kræves for at ”løbe noget af det 
usunde af sig igen”… 

 

Team Tvilling – samarbejde med Nordtrim  
__________________________________ 
                                                                                                         v/ Brian Bak 
 
 
Vi har fået en henvendelse fra Iben Toudal fra Gribskov kommune, der er den oprindelige 
initaitivtager til at få stablet en Team Tvilling afdeling op i Gribskov kommune og som selv er 
tilknyttet T.T. i Lyngby afdelingen. Der ud over er også Flemming Carlslund Larsen tilkyttet, 
han er til dagligt ansat i Gribskov kommune som Fritidskonsulent og Breddeidrætskoordinator. 
 
Vi har haft et par møder med dem omkring vores mulige støtte og engagement til fælles 
løbeture med handicappede, et koncept udviklet af Team Tvilling. 
Som udgangspunkt er der ingen bindinger for os, og heller ingen investeringskrav, kommunen  
vil bare have en tilkendegivelse fra os, så de trygt kan tilbyde kommunens handicappede 
”løbetræning” i en specielt fremstillet løbevogn. 
 
Iben og Flemming er de bærende kræfter bag hele projektet og de er også allerede nu igang 
med at søge midler, både i kommunal regi og hos bla. Nordea Fonden. 
Der bliver ialt søgt om ca. 120.000 til selve opstarten - medregnet i dette beløb, er 5 
løbevogne til en stk. pris a´ 26.000 + moms (kommunen kan dog trække momsen fra...). 
Der findes en startpakke med støtte fra T.T. der includerer rådgivning om alt det praktiske og 
2 stk. løbevogne - den koster 60.000. Gribben, som er en organitation i Gribskov kommune, 
der bla. har ca. 5 bosteder tilknyttet, er muligvis allerede nu istand til at finde "egnede 
deltagere" på deres bosteder. Alle brugere af disse vogne i T.T. kaldes "Handiatleter". 
 

 
Kommunen kan ikke søge tilskud hos 
feks. Nordea Fonden, derfor har 
Nordtrim underskrevet et 
ansøgningsdokument , hvor vi 
ganske simpelt ansøgte om midler til 
projektet, sammen med netop 
Gribben- det giver meget god 
mening. 
 
Der var udvalgsmøde i Gribskov 
Kommune d. 24.02.2016, hvor de 
godkendte ansøgningen på ca. 
120.000. Det er nu accepteret at T.T. 
er klar til opstart pr. d. 01.05.2016. 
 

Aftalen/konceptet er at der deltager 4-5 løbere fra Nordtrim + 10-15 løbere fra hele 
Gribskov kommune. Der skal også udvælges en tovholder, en med overskud og med det 
menes en der ikke allerede er dybt involveret i andet foreningsarbejde, eller tungere poster i 
samme... For at kunne drive 5 løbevogne, kræves derfor ca. 20 løbere. 
Der bliver en form for "jobsamtale" for de løbere der viser interesse for at deltage i T.T. - man 
sorterer hurtigt dem fra der "kun" deltager for at få det med på CV'et, dem der syntes det er 
noget fedt løbetøj, triatleter, selvstændige erhvervsdrivende og lign. Derved "sikrer" man sig 
at det er løbere med det helt rigtige overskud og den rigtige indstilling til det at udføre frivilligt  
ulønnet arbejde. 
 
Bestyrelsen håber meget på at der blandt Nordtrims medlemmer, befinder sig nogle 
der har mod på at være med til at give noget af sig selv, til stor glæde for andre. 
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