
 

 

Dirty8 - topfedt trailløb i Tisvilde Hegn på en smuk sensommerdag 

 

Super god stemning før starten på klubbens nye tiltag... 

 

Læs den spændende beretning inde i årets sidste klubblad! 
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Så kan vi endelig byde efteråret velkommen – efter den mest 
fantastiske eftersommer i mands minde, hvor temperaturen jo 
nærmest kaldte på midsommerstemning. 
 
Og midt i alt det dejlige vejr har vi i Nordtrim fået hele 4 af 
vores danmarksmestre anno 2016. Annie Gyde brændte en 
guld-fantomtid af i Odense – en maraton i 3.31 er ikke for 
børn! Rigtig flot, Annie! Samtidig fik Preben Hammershøj en 
flot 3. plads i tiden 3.55. 
 
Ved CPH Half fik vi et hold-DM med Preben, Søren Grande og 
Leif Pedersen. De gamle gutter løb i hhv 1.50 – 1.53 og 2.13. 
Også rigtig flot!! 
 

 
 
Efteråret er for mange startskuddet til at drosle lidt ned for 
løbeskoene, måske finde indendørssko frem – måske helt glemme 
de fede tider, med sved og lunger på overarbejde…  
 
Men sådan er det ikke med Nordtrims medlemmer! Vi fortsætter 
fællestræningen selv om det bliver mørkt, vi supplerer med TRX, 
bootcamp, håndbold, spinning og en masse andre gode 
motionstilbud. Og så skruer vi lidt op for de tilbud, som skal gøre os 
alle sammen til endnu bedre løbere - nemlig foredrag og events med 
viden ernæring, mentaltræning og løbeteknik med indlagte 
specialøvelser. 
 
Parallelt med alt dette har en gruppe nordtrimmere etableret 
et yoga-hold, og åbnet op for flere hold hvis tilslutningen er der. 
Kontakt Kirsten Bjerre, hvis du har lyst til at deltage. 
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Nordtrim har det sidste halve års tid fået rigtig mange nye medlemmer, og mange af 
dem har ikke tidligere deltaget i drøftelserne om klubbens mission og vision – den DNA 
(fællesskabet), vores klub er bygget op over – eller måske den DNA, som vi TROR, at vores 
klub er bygget op over….. 
Nogle gange har man om ledelse behov for at få inspiration og meninger fra medlemmerne:  
- ligger fokus det rigtige sted, hvad overser vi, rammer vi rigtigt ift det, vi gerne vil have at 
vores DNA skal rumme?…...  
 
Vi har derfor besluttet at afholde en visionsdag, hvor vi sammen skal drøfte linjen, 
retningen, fokus, aktiviteterne – ja, alt det man som interesseret medlem har lyst til og ønske 
om at spille ind med er velkomment. 
 
Visionsdagen bliver den 14.01.17, og I vil senere i 2016 modtage en mail med officiel 
invitation til at deltage. 
 
Her i bladet vil I som sædvanlig kunne læse om de oplevelser, som medlemmerne 
har haft i løbet af sommeren – og som de gerne vil dele med andre. I kan læse om tiltag og 
tilbud, som Nordtrim har lagt i kalenderen hen over vinteren, og I kan få underholdning og 
sladder på højt niveau – alt sammen skrevet af klubbens medlemmer…. til klubbens 
medlemmer. 
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BMW HAVNELØBET d. 18.09.2016. 

______________________________________________________ 

                                                                                                                v/ Claus Gosham 

 

Kl. 17.00 kørte Lennarth og jeg ind mod Kbh. Vi ville prøve kræfter med det  
Københavnske Havneløb på 5 km distancen. 

Lennarth har løbet det de sidste par år, og havde et godt overblik over hvor vi skulle hen og 
hente vores start numre. 

Vi mødte Anna derinde og fik sagt godt løb og pøj pøj. Vi aftalte at finde hinanden bagefter. 

45 min før start besluttede vi os for at begynde vores opvarmning, så vi løb turen 
baglæns med indlagte stigningsløb.  

Jeg syntes det var ret godt lige at få løbet ruten igennem, så jeg vidste hvad der var i vente af 
bakker, vind og anden påvirkning . 

Jeg havde et mål - ville prøve at løbe under 4 min. pr. km. hele vejen rundt. 

Vi kom tilbage til starten og fik stillet os på vores pladser, man er altid lidt usikker på om man 
får stillet sig det rigtige sted. 

Folk så super skarpe ud og man kan se koncentrationen lyse ud af dem. 

Starten går, og jeg kan mærke benene har det godt. Jeg lægger lidt for hårdt ud, 3.30 
pr. km. den 1. km - får justeret farten, så jeg ligger rigtigt, nu hedder farten 3.48 de næste 3 

km og kan mærke 
det begynder at 
blive hårdt så min 
sidste km blev løbet 
på 3.56.  

Jeg kom i mål på 
19:05 - så min 
målsætning var i 
hus. 

Jeg nåede ind, så 
Lennarth der kom 
rundt i 17:37 og jeg 
kunne heppe Anna i 
mål – hun kom 
nemt rundt på 
23:04. 
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Trænerlinjeprojekt i Nordtrim forår 2016 – Lige til et 12 tal! 
______________________________________________________ 
                                                                                        V/ Sandra Bjerre & Cecilia Jensen 
 
Som 3. års studerende på STX på Gribskov Gymnasium, har idrætsstuderende 
mulighed for at udøve og skrive et trænerlinjeprojekt. 
 
Projektet bliver dannet på baggrund af sportspsykologisk teori, fysiologisk teori samt 
personlige og individuelle erfaringer fra Nordtrims løbere og os. 
I Nordtrim Løbeklub spiller alderen ingen rolle, alle mennesker er velkommen og i 
alle aldre. Vi blev meget betagede af den store aldersforskel mellem alle Nordtrims 
medlemmer. Derfor valgte vi at fokuspunktet i vores projekt, skulle være aldersrelateret 

træning. 
Vores opgave som trænere lød på, 
at opvarme Nordtrims løbere 1-2 
gange om ugen i 1 ½ måned.   
Her oplevede vi den store udfordring 
der er ved at være træner for så 
spredte aldersgrupper. Dermed ikke 
sagt at det er umuligt. Nordtrims 
løbere gjorde det nemlig muligt, 
med deres enorme gejst for 
sporten, og nysgerrigheden for at 
lære nye øvelser. Dette gjorde 
oplevelsen som træner og lærer til en 
fest. 
 
 
I vores projekt var det dog ikke 
nok med humor og en masse fine 
fysiologiske begreber. 

 
Vi havde brug for noget kvantitativ data. Dette fik vi ved at lave en løbetest på 3 
forskellige løbere, i 3 forskellige aldre. Denne test havde en varighed på en måned, og bestod 
af en starttest i begyndelsen af måneden og en sluttest i slutningen. På denne måde kunne vi 
regne på, hvor meget en løber kan forbedre sin kondition i løbet af en måned, og derefter 
drage konklusioner på, hvorvidt alder spiller en rolle. 

Det har været en kæmpe 
oplevelse for os som 3. Års 
studerende at få lov til at beskue, 
lære og træne Nordtrim løbeklub. 
Denne løbeklub er nemlig skruet 
sammen af helt igennem fantastiske, 
målrettede og ikke mindst 
humoristiske mennesker, som dog 
også har hovedet rettet direkte mod 
stillede udfordringer. 
 
Nordtrims trænere kan være 
stolte af deres medlemmer! 
 
 
 

-Tak fra to meget glade idrætsstuderende. 

De to friske studiner i topform scorede et flot 12 
tal til eksamen på deres projekt hos Nordtrim 

BMW HAVNELØBET d. 18.09.2016. 

______________________________________________________ 

                                                                                                                v/ Claus Gosham 

 

Kl. 17.00 kørte Lennarth og jeg ind mod Kbh. Vi ville prøve kræfter med det  
Københavnske Havneløb på 5 km distancen. 

Lennarth har løbet det de sidste par år, og havde et godt overblik over hvor vi skulle hen og 
hente vores start numre. 

Vi mødte Anna derinde og fik sagt godt løb og pøj pøj. Vi aftalte at finde hinanden bagefter. 

45 min før start besluttede vi os for at begynde vores opvarmning, så vi løb turen 
baglæns med indlagte stigningsløb.  

Jeg syntes det var ret godt lige at få løbet ruten igennem, så jeg vidste hvad der var i vente af 
bakker, vind og anden påvirkning . 

Jeg havde et mål - ville prøve at løbe under 4 min. pr. km. hele vejen rundt. 

Vi kom tilbage til starten og fik stillet os på vores pladser, man er altid lidt usikker på om man 
får stillet sig det rigtige sted. 

Folk så super skarpe ud og man kan se koncentrationen lyse ud af dem. 

Starten går, og jeg kan mærke benene har det godt. Jeg lægger lidt for hårdt ud, 3.30 
pr. km. den 1. km - får justeret farten, så jeg ligger rigtigt, nu hedder farten 3.48 de næste 3 

km og kan mærke 
det begynder at 
blive hårdt så min 
sidste km blev løbet 
på 3.56.  

Jeg kom i mål på 
19:05 - så min 
målsætning var i 
hus. 

Jeg nåede ind, så 
Lennarth der kom 
rundt i 17:37 og jeg 
kunne heppe Anna i 
mål – hun kom 
nemt rundt på 
23:04. 
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Aabenraa Bjergmarathon d. 18.06.2016 

______________________________________________________ 
                                                                                                                   V/ Annie Gyde 

Aabenraa Bjergmarathon – det lyder spændende var min første tanke, da bestyrelsen 
ved et morgenmadsløb luftede kommende aktiviteter. Så da invitationen dukkede op 
tilmeldte jeg mig og begyndte så småt at øge antal kilometer ifm træningen. Desværre faldt 
jeg på en vandretur ca. 1 måned før turen til Aabenraa. Slog højre knæ så forbandet, at 
jeg faktisk haltede til bussen næste morgen. ØV – ØV. I løbet af dagen blev det bedre, men 
jeg måtte en tur til lægen, der ikke gav mig forhåbninger om at gennemføre den planlagte 
marathon, men ønskede mig held og lykke. Det gav sig selv at jeg de følgende dage ikke løb 
eller cyklede; men efter ca. 1½ uge bliver man jo som en løve i bur – nu måtte det prøves. 
Jeg startede op med få kilometer løb og den sædvanlige cykling. Det gik fint og 
søndagen inden vi skulle til Aabenraa løb jeg 23 km i Hegnet med Grethe T. OK – så måtte det 
briste eller bære. Jeg kunne ikke gøre mere og håbede at knæet ville holde.  

Fredag, den 17. juni mødtes 14 Nordtrimmere på P-pladsen ved Rådhuset. I minibus 
med Bjarne som chauffør kørte vi nu mod Aabenraa. Dorte og jeg havde taget bagsædet, 
hvor der var mulighed for at få støtte til vores skadede knæ/ankler. Undervejs hev Dorte en 
sang op af tasken, justerede lidt, og dermed blev en ny  Nordtrim-sang lanceret.  Den 
kan anbefales at lære udenad, da den er god at komme et par kilometer videre med, hvis der 
eventuelt er lidt krise. Det erfarede jeg næste dag :- ) 

Den synges på My Bonnie is over the ocean: 

I NORDTRIM der er vi jo venner 
Og vi kommer alle i mål 
Vor klubdragt vi alle da kender 
For den er jo hvid og blå. 
NORDTRIM 
NORDTRIM 
Du er vores herlige tidsfordriv 
NORDTRIM 
NORDTRIM 
Løb og stafet og en spurt – er DU MED? 

I Nyborg kørte vi til havnen og fik aftensmad – lækre pastaretter. Og så videre for 
endelig at være fremme ved Fjordlyst Camping ca. kl.21.00. Vi blev fordelt i 3 hytter. Efter en 
kop kaffe og lidt hyggesnak var det om at få lidt søvn inden lørdagens udfordringer.   

Fik en aftale med Bjarne at han lørdag morgen ville køre til start tidsnok til at jeg 
”kunne sondere terrænet” inden start. Flere tog med og fik startnumre med til hele 
flokken. Vejret var fra morgenstunden ikke det bedste. Da jeg havde vinket farvel til den lille 
følgeflok høvlede det bare ned. Heldigvis var der et specielt telt for marathon deltagerne. Her 
kunne vi i tørvejr lade op med mad og drikke. God service :- ) 

Endelig blev det tid til start. Det var koldt, men udmærket løbevejr, når man først kom i 
gang. Løbet foregik som et stjerneløb med fire vinger med Torvet som centrum. Allerede på 
første vinge fornemmede jeg, at der var nok en grund til de kaldte det 
bjergmarathon, for det var ikke realistisk at tro de serverede de svære bjerge først. 
Det var fedt at blive mødt med tilråb af Dorte og Jan efter første vinge.  I slutningen af 2. 
vinge ved ca. 12-15 km. bemærkede jeg, at jeg faktisk fulgte fartløberne med ballon 3.45. OK 
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så længe jeg kunne følge med der kunne det ikke gå helt galt. Og indtil videre gik det fint med 
at holde trit. Men i takt med at have løbet den ene kilometer efter den anden blev puklerne, 
som de lokale kalder bjergene, højere og stejlere – sådan føltes det – og ved væskedepotet 
ved 30 km. smuttede 3.45 ballonen fra mig.  Ok – nu måtte jeg klare mig selv - Og knæet 
brokkede sig ikke :-) 

Jeg manglede ca. 10 
km. Løb 
fortrøstningsfuldt 
videre, men da det 
næste bjerg kom, 
nægtede mine ben 
simpelthen at løbe 
op ad den pukkel. 
Der var 
overhovedet ikke 
nogen diskussion 
mellem de aber, 
der nogle gange 
sidder på 
skuldrene. En gut 
som jeg tror også 
havde fulgt 3.45 
ballonen måtte også 
overgive sig og ned 
at gå. Han begyndte 
at tale til mig. Nu er 
jeg ikke den mest 
sociale løber, men 
i nød kan alt 
bruges, så vi 
støttede hinanden i 
hvor drøjt det var 
med de her 
sønderjyske pukler. 
Det viste sig han 
faktisk kom fra min 
fødeegn, så kunne vi 
jo få et par 
kilometer til at gå 
med at tale om det. 
Med fælles hjælp løb 
vi ned og gik op. Min 
makker oplyste tiden 

3.30 og vi blev enige om at så måtte vi kunne gøre det på de 4 timer. På et tidspunkt 
begyndte det at krampe lidt i mine ben. Der måtte lidt udstrækning til. Pludselig sagde han 
3.40 – Ok så kan det måske bliver 3.50? Vi nærmede os byen og kunne høre musik mv. Så 
sker der jo noget med mig, så skal jeg bare i mål - sådan havde min makker det ikke  - eller 
også kunne han bare ikke finde sprinterkræfterne. I hvert fald løb jeg hvad remmer og tøj 
kunne holde og kom i mål 3.51. Sådan! Vildt overraskende for mig selv. Fik klappet min 
makker i mål og sagt tak for følgeskab. Det er noget af det jeg synes er så fantastisk ved 

Aabenraa Bjergmarathon d. 18.06.2016 

______________________________________________________ 
                                                                                                                   V/ Annie Gyde 

Aabenraa Bjergmarathon – det lyder spændende var min første tanke, da bestyrelsen 
ved et morgenmadsløb luftede kommende aktiviteter. Så da invitationen dukkede op 
tilmeldte jeg mig og begyndte så småt at øge antal kilometer ifm træningen. Desværre faldt 
jeg på en vandretur ca. 1 måned før turen til Aabenraa. Slog højre knæ så forbandet, at 
jeg faktisk haltede til bussen næste morgen. ØV – ØV. I løbet af dagen blev det bedre, men 
jeg måtte en tur til lægen, der ikke gav mig forhåbninger om at gennemføre den planlagte 
marathon, men ønskede mig held og lykke. Det gav sig selv at jeg de følgende dage ikke løb 
eller cyklede; men efter ca. 1½ uge bliver man jo som en løve i bur – nu måtte det prøves. 
Jeg startede op med få kilometer løb og den sædvanlige cykling. Det gik fint og 
søndagen inden vi skulle til Aabenraa løb jeg 23 km i Hegnet med Grethe T. OK – så måtte det 
briste eller bære. Jeg kunne ikke gøre mere og håbede at knæet ville holde.  

Fredag, den 17. juni mødtes 14 Nordtrimmere på P-pladsen ved Rådhuset. I minibus 
med Bjarne som chauffør kørte vi nu mod Aabenraa. Dorte og jeg havde taget bagsædet, 
hvor der var mulighed for at få støtte til vores skadede knæ/ankler. Undervejs hev Dorte en 
sang op af tasken, justerede lidt, og dermed blev en ny  Nordtrim-sang lanceret.  Den 
kan anbefales at lære udenad, da den er god at komme et par kilometer videre med, hvis der 
eventuelt er lidt krise. Det erfarede jeg næste dag :- ) 

Den synges på My Bonnie is over the ocean: 

I NORDTRIM der er vi jo venner 
Og vi kommer alle i mål 
Vor klubdragt vi alle da kender 
For den er jo hvid og blå. 
NORDTRIM 
NORDTRIM 
Du er vores herlige tidsfordriv 
NORDTRIM 
NORDTRIM 
Løb og stafet og en spurt – er DU MED? 

I Nyborg kørte vi til havnen og fik aftensmad – lækre pastaretter. Og så videre for 
endelig at være fremme ved Fjordlyst Camping ca. kl.21.00. Vi blev fordelt i 3 hytter. Efter en 
kop kaffe og lidt hyggesnak var det om at få lidt søvn inden lørdagens udfordringer.   

Fik en aftale med Bjarne at han lørdag morgen ville køre til start tidsnok til at jeg 
”kunne sondere terrænet” inden start. Flere tog med og fik startnumre med til hele 
flokken. Vejret var fra morgenstunden ikke det bedste. Da jeg havde vinket farvel til den lille 
følgeflok høvlede det bare ned. Heldigvis var der et specielt telt for marathon deltagerne. Her 
kunne vi i tørvejr lade op med mad og drikke. God service :- ) 

Endelig blev det tid til start. Det var koldt, men udmærket løbevejr, når man først kom i 
gang. Løbet foregik som et stjerneløb med fire vinger med Torvet som centrum. Allerede på 
første vinge fornemmede jeg, at der var nok en grund til de kaldte det 
bjergmarathon, for det var ikke realistisk at tro de serverede de svære bjerge først. 
Det var fedt at blive mødt med tilråb af Dorte og Jan efter første vinge.  I slutningen af 2. 
vinge ved ca. 12-15 km. bemærkede jeg, at jeg faktisk fulgte fartløberne med ballon 3.45. OK 
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marathonløb og for så vidt også andre løb. Det fællesskab, der kan opstå – og ikke kun 
når man er i krise.  

Tilbage til Aabenraa – Går lidt rundt, nyder det og er glad for at knæet holdt – finder 
Nordtrim, og der bliver skålet og talt resultater og oplevelser. Der bliver selvfølgelig taget et 
gruppebillede, inden vi kan komme videre.  

Retur til Fjordlyst til et velfortjent og tiltrængt bad. Bjarne kører os en tur over 
grænsen for at handle i Fleggaard. Om aftenen nok en gang til Aabenraa, hvor vi spiser på 
FOX and Hound. Lækkert mad og drikke. Dejligt at kunne nyde middagen i hyggeligt selskab 
oven på præstationerne.  Hjemme igen samles vi og hygger videre. Næste morgen bliver bilen 
pakke og turen hjem ad. 

Det var en rigtig hyggelig tur, og man bliver faktisk så glad i låget af at være medlem at en 
forening med en bestyrelse, der siger ok til medlemmers forslag, og at der så – ikke mindst - 
efterfølgende er medlemmer, der lige: 

finder ud af, hvor vi kan bo  
informerer på FB 
køber ind til morgenmad 
finder ud af, hvor vi kan få pastaretter fredag aften 
finder et sted, vi kan få lækkert mad lørdag aften 
har lyst til at være chauffør morgen, middag og aften 

 

Tak til jer alle incl. Bestyrelsen for en rigtig god og hyggelig week-end. Hvad jeg 
lavede – udover at løbe? Lænede jeg mig tilbage og nød det hele  ;-) 
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Turen i de franske højder, Mt.Blanc Marathon d. 26.06.2016 
______________________________________________________ 
                                                                                        V/ Ea Andersen & Anna Uhrenholt 
 
 
 
Vi har Frøbakken, Harehøje og Råbjerg. Der er Kullen og Søderåsen lige på den anden side 
af Øresund…... Hvorfor så vælge at rejse til Frankrig for at løbe højdemeter??? 
 
Jeg var lidt i panik – ville så fandens gerne løbe det der maraton på de Mt.Blanc’ske 
sider, men gad ikke alene…. Men så tænkte jeg på Ea, som for et par år siden har drønet 
rundt på den kinesiske mur – tænkte, at hvis hun kunne blive tændt af en mur, hvorfor så ikke 
af et kæmpemæssigt bjerg?? Hun tog heldigvis udfordringen, og planlægningen gik i gang. 
 
Hvordan træner man så op til et løb, som måske udfordrer iltmængden og som helt sikkert 
smadrer lårmusklerne med giftige op- og nedløb. Måske er det en varm dag, måske er der 
sne, måske er det bare regnvejr….. 
 
Jeg valgte at tage alle de ture til Kullen, der var plads til i kalenderen, og løbe o-løb i 
Silkeborgs kuperede terræn. Og så lige toppe op med 3 uger i USA’s nationalparker, hvor 
bjergløb jo nærmest er obligatorisk  På den tur fik jeg faktisk prøvet at løbe i tynd luft, og 
det var ret ubehageligt; så jeg håbede bare, at vi ikke fik dét krydderi med i Frankrig. 
Ea valgte at tanke en masse kilometre til og fra arbejde, og toppe op med at bestige Fruebjerg 
(næsten) uendeligt mange gange.  
 
Sko…. med støddæmpning til nedløbene og plads nok til tæerne, når de bliver 
presset fremad mod snuden. Jeg måtte bruge USA-turen - for at finde de helt rigtige 
”ultrasko”.  
 
Ea blev i sine velkendte 5-fingers. Det virker godt for hende, og man ændrer jo ikke noget 
der fungerer op til et ”ultra-like løb”. 
 
Og så lige prikken over i’et – stavene. Jeg måtte bare have et par, for jeg havde hørt, at 
de hjælper gevaldigt ved både op- og nedløb. Endnu en gang brugte jeg USA-turen, hvor jeg 
fik suveræn betjening og vejledning – og endte med at købe et par stave, som i øvrigt viste sig 
at være billigere på nettet herhjemme…… 
 
Endelig var vi klar til afrejse mod det ikoniske bjerg. 
Tog og fly drillede, men efter ca 13 timers transport sad vi på torvet i Chamonix og drak en øl, 
mens solen gik ned over Mt.Blanc. 
 
Der var en helt speciel nørdestemning i byen. Folk trissede rundt i smågrupper iført 
casualudgaven af trailtøj med de rigtige mærker og slidt på den tjekkede måde. Og så lyden – 
sådan en lav summen af samtaler om sidste løb, nyeste sko og vedvarende skader…. 
Fantastisk hyggeligt og fedt. 
 
Supermarkedet havde kun tomme hylder – alle var kommet samme torsdag, og alle havde 
været forbi med de lange indkøbslister. Vi købte en smule til morgenmaden og planlagde et 
nyt besøg næste dag. 
 
 
 
 

marathonløb og for så vidt også andre løb. Det fællesskab, der kan opstå – og ikke kun 
når man er i krise.  

Tilbage til Aabenraa – Går lidt rundt, nyder det og er glad for at knæet holdt – finder 
Nordtrim, og der bliver skålet og talt resultater og oplevelser. Der bliver selvfølgelig taget et 
gruppebillede, inden vi kan komme videre.  

Retur til Fjordlyst til et velfortjent og tiltrængt bad. Bjarne kører os en tur over 
grænsen for at handle i Fleggaard. Om aftenen nok en gang til Aabenraa, hvor vi spiser på 
FOX and Hound. Lækkert mad og drikke. Dejligt at kunne nyde middagen i hyggeligt selskab 
oven på præstationerne.  Hjemme igen samles vi og hygger videre. Næste morgen bliver bilen 
pakke og turen hjem ad. 

Det var en rigtig hyggelig tur, og man bliver faktisk så glad i låget af at være medlem at en 
forening med en bestyrelse, der siger ok til medlemmers forslag, og at der så – ikke mindst - 
efterfølgende er medlemmer, der lige: 

finder ud af, hvor vi kan bo  
informerer på FB 
køber ind til morgenmad 
finder ud af, hvor vi kan få pastaretter fredag aften 
finder et sted, vi kan få lækkert mad lørdag aften 
har lyst til at være chauffør morgen, middag og aften 

 

Tak til jer alle incl. Bestyrelsen for en rigtig god og hyggelig week-end. Hvad jeg 
lavede – udover at løbe? Lænede jeg mig tilbage og nød det hele  ;-) 



10

 
 
 
 
 
Fredag morgen bød på morgenmad med en fantastisk udsigt over bjerget   
 
 

 
 

 
…….og så afsted mod højderne for at prøve, om luften var tynd. Vejret var flot, høj 
sol og 25-30 grader.  
 
 
 
 
Fredagen var dagen for 80 km løbet, og inden vi fik set os om, havde vi faktisk parkeret midt 
på en passage for 80’erne…… 
 



 

Vi tog et par lifte op til 2700 m højde 
og løb lidt rundt på må og få oppe på 
bjerget. På turen rundt mødte vi et par 
marmotter, en bæverlignende jordrotte 
som graver en masse ret store huller – så 
man skal lige se sig for, når man forsøger 
at løbe rundt i et marmotte-territorium. 
Løbeturen gik lidt op og ned, lidt græs 
– lidt sne. 
 
Tilbage ved liften spiste vi vores 
madpakke, for så at løbe 3 km stejlt nedad 
til den næste lift. Skidesjovt nedløb i et 
MTB-spor med masser af sving og hop. 
Så fik vi osse lige trænet nedløb en sidste 
gang.  

 
 
 
 

 

Vel nede igen og en cola rigere begyndte 
80’erne at komme forbi. De så brugte ud, 
og flere af dem måtte køles i byens 
kildevandsbassin, som ellers er forbeholdt 
vaskekonerne mandag morgen.  
 
 
Mange af 80’erne måtte udgå pga det 
varme vejr den fredag. 
 

 
Lørdagens vejr var fuldstændig modsat - grå, regnfuld og blæsende. Vi skulle hente 
startnumre fordi vi ikke havde fået vores rygsække med til kontrollen fredag. De går meget op 
i, at alt obligatorisk udstyr skal være på plads og godkendt, så det gik der noget tid med…. 
23km-turen skulle afvikles lørdag, men pga vejret, som var råt og farligt oppe i bjerget, blev 
ruten omlagt, så de mest skulle løbe rundt nede i dalen og selve byen. Surt sådan at få omlagt 
sit bjergløb til et byløb   
 
Vi udnyttede selvfølgelig til fulde, at vejret var til shopping. Flere timer senere og 
mange kroner fattigere kunne vi endelig købe ind til carboloading-middagsmad, og nørde de 
sidste ting færdig inden tidlig sengetid. 
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Søndagen viste sig fra sin allerbedste side – perfekt løbevejr, fin p-plads og gode 
toiletforhold ved startstedet. 
 
Vores forberedelser var lige efter bogen, og pludselig befandt vi os i sneglefart – næsten 
allerbagerst i feltet – på vej ud af byen. 
 
Efter 5-6 km ramte vi første gang et smalt spor, og alt gik i stå  Det viste sig, at alle stod i 
kø, fordi der gik et lille vandløb hen over stien….. 
 
Så vi lærte på den hårde måde ikke at stille sig bagerst i startfeltet, når en horde af 
mennesker skal samme vej….. 
 
 

 
Kø i sporet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Og kø oplevede vi desværre 
flere gange; vi enten gik eller stod 
– bare fordi der var nogen foran 
os…… 
men what the heck - så fik vi jo 
bare mulighed for at se os omkring 
og tage nogle foto’s - og det var jo 
ikk så ring’ endda   
 
 

 
 
 
 
 
Turen gik gennem skov, hen over marker, på toppen af en bjergkam, op over klipper og 
fulgte både små spor og større grusbelagte skipister. 
 
Det gik stejlt op og stejlt ned igen, der var rødder, klippefremspring, løse sten, trapper og 
(meget) lidt asfalt. 
  
Ja, det eneste, vi ikke prøvede, var vel egentlig at løbe ligeud…. 
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Nedløbene var helt fantastiske. Stavene var til stor hjælp på de stejle nedløb med de 
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Undervejs ramte vi 4 depoter med ALT. 
 
Kød, kager, brød, cola, frugt, slik, nødder – 
ALT….  
Det sidste depot lå ca 8 km før mål, og her 
overvejede jeg at springe over, men tog 
alligevel lidt ind. Og godt for det. For de 
sidste km var sindssygt hårde…… Pludselig 
kunne man se målet i det fjerne….ca 400 
højdemeter oppe. 
 
Jeg var mere end 45 min om at 
løbe/kravle de sidste 5 km – det gik 
konstant opad, mine ben havde sagt op 
og jeg blev hele tiden snydt af et 
fatamogana; syntes at afstanden til 
målet blev større og større for hvert 
skridt. 
 

 
 
 
Endelig inde, vende rundt for at se efter Ea….. og så var de danske tøser i mål   
 
 
Løbets mål ligger 2.000 m over Chamonix, så man tager en lift ned til byen bagefter. 
Det var hårdt at stå i kø til liften; men også dejligt at stene lidt over bedriften, inhalere 
oplevelserne helt ned i bunden af bevidstheden og kunne mærke kroppen. 
 
 
 
 

 

Fedt at hænge ud i byen, følge folk 
komme ned fra liften, alle var trætte, 
høje på bjergmeter og glade som os selv. 
Nyde en kold øl, sjoske over på modsatte side 
af gaden for at følge den officielle afslutning 
af løbet, - skulle vi køre hjem i bad eller finde 
mad...? 
 
Det blev til pizza på torvet, med smilet 
trukket helt op til begge ører, vi fik virkelig 
suget alle oplevelser fra byen, inden vi fandt 
bilen og trillede tilbage til hotellet. 
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Hjemturen næste dag gik hurtigt – trætte, tilfredse og euforiske landede vi på 
toppen af Sjælland en mandag aften…. Helt opfyldt af drømmene om den næste løbetur i 
Europas største og fedeste legeplads   
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61 nye medlemmer i Nordtrim siden d. 01.04.2016 

______________________________________________________ 
                                                                                                                      V/ Brian Bak 

 

Vi ønsker jer alle et stort velkommen i Gribskovs bedste løbeklub og 
glæder os til at se jer ”ude i sporene”.  

 

 

Torben Johansen 

Charlotte Wolfgang 

Amanda Johansen 

Mikkel W.Vestergaard 

Helle S. Petersen 

Brian B. Baltzersen 

Hanne L. Berthelsen 

Anni Westring 

Julie Henningsen 

Magnus Henningsen 

Karoline Clausen 

Phillipa Mølgård 

Øjvind Hesselager 

Lotte Jensen 

Keld Petersson 

Annette Veistrup 

Katja Therkildsen 

Ghita Andersen 

Maria Klarskov Andersen 

Tine Bruun 

Bjarne Pedersen 

Carl Mikael Jespersen 

Lotte Nilsson 

Brian Pedersen 

Anna Hoffmann 

Sebastian Hoffmann 

Eva Lindblom 

Kirsten Dalgaard 

Karoline Dalgaard Kjaer 

Frederik Dalgaard Kjaer 

Nicoline Jørgensen 

Ole Thuesen 

Charlotte Teolander 

Helle Thingmann Madsen 

Lars Lundin 

Karina Lundin 

Alexander Lundin 

Celina Lundin 

Daniel Faber Threms 

Anne-Karina Threms 

Albert Threms 

Linus Threms 

Ella Threms 

Mikkel Øland-Petersen 

Mathilde Andersen 

Erik Gudmand Pedersen 

Anne Pedersen 

Phillip Buchberg 

Camilla Skandov 

Klaes Skandov 

Klara Skandov 

Jens Frederiksen 

Rikke Schlawitz 

Lasse S. Frederiksen 

Katrine S. Frederiksen 

Sofus S. Frederiksen 

Tudi Larsen 

Christina Andersen 

Line Pedersen 

Tobias Olsen 

Emilie Emma Jacobsen 
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Hvorfor løber du i Nordtrim? 

______________________________________________________ 
                                                                                                                       V/ Brian Bak 

 

 

 

 

Thomas Egesø: Jeg løber i Nordtrim, fordi jeg 
nyder det sociale aspekt i det at være fælles om 
”dét at løbe”. 

Jeg havde et større vægttab for år tilbage 
og startede derfor med at løbetræne for 
mig selv. Meldte mig efterfølgende ind i 
Nordtrim tilbage i 2008, og kom hurtigt ind i en 
gruppe andre løbere på mit niveau – pludselig 
stod der flere både halvmarathon og senere 
marathon på mit ”løbe CV”. 

Jeg kan sagtens løbe en træningstur alene, 
men foretrækker at løbe sammen med 
klubkammeraterne, især på de små trailspor i 
Tisvilde Hegn om søndagen. Opløftende og 
super dejligt at kunne nyde naturen og 
strabadserne med andre løbere, der som jeg er 
ramt af denne trang til at komme ud i alt slags 
vejr uanset årstid og temperatur. 

Jeg kan nu sagtens holde vægten nede, 
selvom jeg nyder både en god bøf og ditto 
rødvin i ny og næ. 

 

 

Uden at være  alt for højtflyvende, kan jeg sige at løber er ikke noget jeg gør – det er 
noget jeg er, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være… 
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Liselejeløbet d.11.06.2016 – Berettet fra en tilflytter og nyløbers øjne 

______________________________________________________ 

                                                                                                  v/ Hanne Lykke Berthelsen  

 

Endelig oprindte dagen hvor jeg skulle løbe ”liselejeløbet 5 km”, kronen på værket. 

Hertil skal lige nævnes, at jeg startede som nyløber i Nordtrim i marts 16 og tilmeldte mig 
nyløber–pakken inklusiv startnummer til Liselejeløbet 2016.  

Allerede ved ankomsten til Liseleje blev jeg mødt med masser af blå Nordtrim trøjer, 
glade mennesker og kø ved startnummerudleveringen. 

Stemningen var allerede i gang, så var jeg ikke i tvivl om, at det blev en kanon løbefest på 
stævnepladsen i Liseleje. Vejret kunne ikke være bedre, høj sol, hele dagen. 

Nordtrim havde opsat en pavillon, samt beachflag, så jeg fandt hurtigt ud af, hvor jeg 
hørte til. 

Vi var en masse nyløbere, der var mødt op, og vi var alle spændte, det var jo LØBET, vi havde 
trænet op til. 

Endelig startede opvarmningen og musikken. Der blev hoppet, svajet, og strakt igennem 
og coachen, der styrede slagets gang, havde installeret sig selv på toppen af et bord. Spørg mig 
ikke om hvad han sagde, det kunne ingen vist høre. Men opvarmet fik vi, og sjovt var det.  

Så gik starten, og afsti afsted gik det. Først gennem et stykke skov hvor jeg tænkte: 
”hold da op her er smalt, og behøver de damer løbe, snakke og blokere for ruten. Det 
er et LØB. 

”Hvordan i himlen, har de overskud til at tale? ”  

Jeg syntes allerede at lungerne sad forkert, men da jeg så fik styr på luften begyndte jeg faktisk 
at syntes det var et supersmukt område.  

Da jeg løb på det åbne stykke mødte jeg Mathias. Vi sniksnakkede lidt og jeg fik lidt viden 
omkring terrænet vi løb på. 

 

”Det jo et gammelt skydeterræn, vi løber i” nævnte han. 

 

Sådan Mathias! dejligt at høre at der stadig er unge mennesker der ved noget om historie og 
ikke alt ses igennem en Ipad.   



19

Jeg prøvede at hægte mig på en anden nyløber – Lotte. Altså jeg brugte hende som Hare… 
ja ja, jeg kan jo ligeså godt lære løbesproget. 

Det gik faktisk meget godt, og da jeg prøvede at få lidt medynk prustede hun tilbage: ”Hanne, 
snup en tudekiks”. Tak Lotte, Det var dejligt, at du havde overskud til at få mig videre i løbet. 
Da vi igen nærmede os skoven og slutningen af ruten måtte jeg indrømme, at Lotte og de andre 
nyløbere pludseligt kom længere og længere væk fra mig. Men da jeg så målområdet og en 

masse klappende og 
heppende mennesker i 
blåt, glemte jeg alt om 
små lunger og trætte 
ben.  

 

 

YES JEG GJORDE 
DET! 

 

 

 

 

 

 

Til slut over til de andre Nyløbere og Nordtrimmere i teltet, og høre om deres bedrift 
og tider.  

Der var endda også sørget for lidt morgenmad i form af tebirkes og juice, og sørme også en lille 
en til halsen i anledning af en fødselar blandt nyløberne. Eller var vi stadig nyløbere? 

 

Svaret fik jeg faktisk kort tid efter, da der blev råbt: ”Der kommer endnu en Nordtrimmer i 
mål, kom og hep” 

 

Liselejeløbet er helt sikkert et løb, jeg fremover vil deltage i, og hvem ved, om jeg 
næste år snupper 15 km?! 
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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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Ny-løbere, løber tre Trailløb for første gang 

________________________________________________ 
                                                                                                           V/ Mathias Lomholt 

”Jeg synes at det var en fed og hård oplevelse at løbe de tre løb.”  

Min bedste ven Mikkel, min mor Stine og jeg løb sammen med Nordtrim tre trailløb 
på 3 uger. Jeg synes at det var rigtigt hyggeligt at løbe løbene, fordi det var en hård og 
anderlededes oplevelse, fordi jeg er ikke vant til at løbe trail. Jeg er vant til at løbe på asfalt og 
skovstier. Det var ekstra hyggeligt til det sidste løb, fordi vi grillede pølser og brød. 
Der var mange bakker, og slugter man løb nede i, og det var hårdt og fedt. Jeg kan huske den 
første gang, så løb vi på et bart stykke, hvor det var meget varmt, selvom at jeg havde kort 
løbetøj på. Min bedste ven Mikkel klarede det rigtigt godt, han klarede det bedre end mig. Min 
mor Stine og jeg løb for det meste af tiden sammen. Tit så løb hun fra mig, men ikke langt fra 
mig. Mikkel løb tit foran. Jeg synes at det var en helt anden oplevelse også at løbe i 
andre terræner som for eksempel Aggebo og Liseleje.  

Liseleje var rigtig fedt på grund af terrænets meget smukke natur inde i selve 
skoven. Det bare stykke var også fedt, fordi man løb ved siden af et gammelt militært 
område. Der var også flot, fordi det var så barsk på en måde. Det var ekstra flot med de 
træformer der var på træerne, som de på en måde snoede sig rundt, om sig selv. 

Valby hegn var et fedt terræn at løbe i. Det var ikke så specielt som de to andre. Men 
alligevel meget fedt at løbe i. Der var også mange trailstier at løbe i. Der var også meget 
mudderhuller med vand i. Det kom vi mange gange til at løbe ned i, fordi man ikke rigtigt 

kunne se dem på grund af 
at der var så mørkt at løbe 
inde i skoven. Det var også 
fedt at se den anden side af 
Valby hegn, end det vi er 
vant til.  

Aggebo var også et 
meget fedt terræn på 
grund af dets mange søer 
der lå rundt omkring. Det 
lignede nogle gange en 
regnskov, med alle 
bregnerne, der sad rundt 
omkring i skoven. Der var 
også rigtigt meget trail i 
Aggebo, så det er nok det 
bedste terræn at løbe i. Det 

der især var fedt, var Kulsvierhytten der lå midt ude i skoven. Det var rigtigt smukt, fordi 
at der var to hytter og en sø der lå ved siden af hinanden. Det var det fedeste ved 
Aggebo.  

Det var også meget hyggeligt og smukt at løbe inde i skoven, hvor træerne stod tæt. 
Det var tre rigtige fede terræner at løbe i. Det der også var meget fedt ved løbene, var det 
selskab vi havde til efter løbene og det sidste løb. Der kunne jeg godt mærke det sammenhold, 
vi havde i løbelubben. Jeg glæder mig også meget til næste år.  

Mathias og Mikkel efter et fedt trailløb 
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Klubtur – Sverige d. 02.09 – 04.09.2016 

______________________________________________________ 
                                                                                                     v/ Kirsten og Jens Bjerre 

Så blev det tid for klubturen til Sverige. 9 løbere, Anna, Anders, Bjarne, Søren, Anette, 
Rasmus, Dorte, Kirsten og jeg havde pakket taskerne til et par dage i den svenske natur med 
løb, spil, museum, mad og ikke mindst hygge i Anders´s hytte i Nyteboda.  

Hurtig overfart, og så afsted mod hytten. Gps´erne gav flere muligheder for at nå frem til 
hytten, så der blev ringet og hånet lidt, hvem der havde mest styr på de svenske veje, men vi 
fik samlet tropperne i Broby, hvor vi fik handlet ind. Morgenmad, frokost, aftensmad, lidt til 
hygge og drikkevarer til weekenden. Ikke alle varer er normalt i en løbers indkøbskurv, så 
ingen tvivl – vi skulle ikke være ”hellige” i denne weekend. 

Vel ankommet til hytten, blev vi alle indlogeret, fik 
pakket ud og kigget lidt rundt i et fantastisk hus 
med god plads til os alle. Dorte havde forberedt 
lasagne og Anette havde lavet salat, så gang i ovnen, 
proppen af vinflasken og hyggen var i gang! Lækker 
aftensmad og snakken gik, med den svenske skov og ro i 
baggrunden. 

Efter kaffen foreslog Anders en gåtur i skoven. Alle 
kiggede på hinanden – det var mørkt, kulsort….men 
hvorfor ikke. Der blev snakket og grint, ingen kunne se 
vejen, så vi endte flere gang ude i rabatten. 

Næste morgen ventede det store morgenbord, med 
nybagte boller, æg/bacon, nutella, havregryn, osv – ja 
der manglede ikke noget. 

Formiddagen gik med besøg i Kullaro, med fantastisk 
udstilling/showroom med Diabas granit fra det lokale 

stenbrud, The Black Mountain, som vi efterfølgende kørte til. Her så vi de store udgravninger, 
hvor man gennem flere århundreder har brudt, Diabas, en speciel svensk granit/sten. Vi 
besøgte museet, hvor man netop denne weekend havde en masse kunstnere, som viste 
teknikker og udstillede deres flotte værker. Det hele omgivet af en fantastisk natur. 

Hjem til hytten og få frokost, så var vi klar til mere frisk luft, svensk natur, og en gåtur 
langs et større vandløb. Hjem til hytten, og så lige for at markere vores tilknytning til 
Nordtrim, blev der løbet en lille tur, med flere udfordringer – nogle steder blev det mere kryb 
og kravl, men alle vel hjemme, blev grillen startet, en festaften og et festmåltid var i gang! 
Den friske luft, en lang dag havde sat sine spor, så det blev tid at komme i seng. 

Efter en lille løbetur/gåtur, blev det tid for det store morgenbord, og igen må vi sige at 
5 stjernede hoteller fik kamp til stregen! Så blev det tid for oprydning, pakke sammen, klar til 
at sætte kursen hjemad. Anders havde lige en sidste ting vi skulle opleve, så turen gik til 
Olufström, videre ud af en lille ubetydelig skovvej til en p-plads. Gennem skoven til en 
bålplads, og her åbnede sig den flotteste udsigt over Orlunden. Vi nød udsigten, spiste lidt 
frokost, og nu, fyldt med indtryk gik turen hjemad. Rigtig fed tur med masser af hygge, 
oplevelser og god mad. 

Ny-løbere, løber tre Trailløb for første gang 

________________________________________________ 
                                                                                                           V/ Mathias Lomholt 

”Jeg synes at det var en fed og hård oplevelse at løbe de tre løb.”  

Min bedste ven Mikkel, min mor Stine og jeg løb sammen med Nordtrim tre trailløb 
på 3 uger. Jeg synes at det var rigtigt hyggeligt at løbe løbene, fordi det var en hård og 
anderlededes oplevelse, fordi jeg er ikke vant til at løbe trail. Jeg er vant til at løbe på asfalt og 
skovstier. Det var ekstra hyggeligt til det sidste løb, fordi vi grillede pølser og brød. 
Der var mange bakker, og slugter man løb nede i, og det var hårdt og fedt. Jeg kan huske den 
første gang, så løb vi på et bart stykke, hvor det var meget varmt, selvom at jeg havde kort 
løbetøj på. Min bedste ven Mikkel klarede det rigtigt godt, han klarede det bedre end mig. Min 
mor Stine og jeg løb for det meste af tiden sammen. Tit så løb hun fra mig, men ikke langt fra 
mig. Mikkel løb tit foran. Jeg synes at det var en helt anden oplevelse også at løbe i 
andre terræner som for eksempel Aggebo og Liseleje.  

Liseleje var rigtig fedt på grund af terrænets meget smukke natur inde i selve 
skoven. Det bare stykke var også fedt, fordi man løb ved siden af et gammelt militært 
område. Der var også flot, fordi det var så barsk på en måde. Det var ekstra flot med de 
træformer der var på træerne, som de på en måde snoede sig rundt, om sig selv. 

Valby hegn var et fedt terræn at løbe i. Det var ikke så specielt som de to andre. Men 
alligevel meget fedt at løbe i. Der var også mange trailstier at løbe i. Der var også meget 
mudderhuller med vand i. Det kom vi mange gange til at løbe ned i, fordi man ikke rigtigt 

kunne se dem på grund af 
at der var så mørkt at løbe 
inde i skoven. Det var også 
fedt at se den anden side af 
Valby hegn, end det vi er 
vant til.  

Aggebo var også et 
meget fedt terræn på 
grund af dets mange søer 
der lå rundt omkring. Det 
lignede nogle gange en 
regnskov, med alle 
bregnerne, der sad rundt 
omkring i skoven. Der var 
også rigtigt meget trail i 
Aggebo, så det er nok det 
bedste terræn at løbe i. Det 

der især var fedt, var Kulsvierhytten der lå midt ude i skoven. Det var rigtigt smukt, fordi 
at der var to hytter og en sø der lå ved siden af hinanden. Det var det fedeste ved 
Aggebo.  

Det var også meget hyggeligt og smukt at løbe inde i skoven, hvor træerne stod tæt. 
Det var tre rigtige fede terræner at løbe i. Det der også var meget fedt ved løbene, var det 
selskab vi havde til efter løbene og det sidste løb. Der kunne jeg godt mærke det sammenhold, 
vi havde i løbelubben. Jeg glæder mig også meget til næste år.  

Mathias og Mikkel efter et fedt trailløb 
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Daugbjerg Kalkmineløb -  ”Badman Løbet” d. 05.05.2016 

______________________________________________________ 

                                                                                v/ Claus Gosham 

 

4. januar 2016 var dagen hvor jeg blev udfordret af min kammerat, og vi skulle prøve 
kræfter med en ultratur på 52,7 km. 

Det var jeg selvfølgelig frisk på, men havde min tvivl, omkring om jeg kunne gennemføre 
det, jeg havde været presset på nogle af mine marathon ture, men så tænkte jeg tilbage på 
træningen op til min ironman. 

Jeg tænkte: at jeg vil ikke ”bare” gennemføre løbet, men jeg ville også gennemføre det 
så jeg ikke var helt ødelagt bagefter, og det skulle vise sig og komme mig til gode senere. 

Jeg startede med at lægge en plan for hvordan jeg ville træne, hvor meget jeg skulle træne, 
og hvor henne jeg skulle træne. 

Det blev til rigtig mange timer ude på landevejen, alene i både super dejligt vejr og i det 
mest sure øv vejr (Blæst/regn og slud). Men ud, det skulle jeg bare! 

Endelig kom løbsdagen d. 5 maj 2016 og alt var gået efter planen. Alt var pakket og 
dobbelt tjekket, spændingen var på sit højeste. Kl. 03.15 løb der en sms ind på telefonen, min 
løbemakker var stået op for at gå på toilettet, var besvimet og havde slået sig voldsomt i 
faldet.   

Så jeg måtte drage alene til midtjylland til Daubjerg kalkgrubber, det var en lille 
køretur på 4 timer. Det var helt okay, solen står højt på himlen og temperaturen var helt op 
på 20 grader, helt fantastik temperatur for mig. Jeg fandt mit startnummer, der var ca. en 
time til starten skulle gå, og jeg følte mig som den nye dreng i klassen, meget ydmyg og 
vidste ikke hvor jeg skulle gøre af mig selv. 

Heldigvis var der nogle rigtige rare mennesker, der kom over og begyndte og snakke og 
fortælle mig om deres løbeoplevelser på kalkmine løbet de foregående år. 

Løbet havde en dejlig ro over sig, alle løbere var indstillet på det skulle blive til en 
fest og det blev det i den grad! 

Starten gik og vi blev sendt afsted, jeg havde besluttet hjemmefra at tempoet skulle hedde 
5.00 pr km hele vejen rundt. 

Jeg havde forventet at folk bare ville suse afsted og det var der også ca. 4 stk. der gjorde, 
men det var det, flere gange måtte jeg kigge tilbage, for de måtte da snart kommer blæsende 
forbi. 

Ruten var 5 gange 10.5 km, der gik 1. omgang der gik 2. og 3. omgange og først der 
begyndte trætheden at komme, og jeg blev overhalet af nogle af de andre løbere. 
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Løbet var totalt gennemført og godt planlagt, der var fantastiske mennesker ude på 
ruten, folk der gjorde alt hvad de kunne, for at gøre det til et super fedt løb. Stemningen var 
høj høj høj! 

Ruten startede ude i skoven hvor vi løb trail op og ned, derefter kom vi på grusvej et par 
km., så igen lidt skov. Vi kom til stævnepladsen for dem som løb 5, 10 km og halv marathon, 
så der var spækket med tilskuer som var helt oppe og køre over os som løb Batman og H-
Marathon. Der skulle vi så løbe nede i kalkgrubberne, det var et helt fantastisk syn der 
mødte os dernede - helt klart vand og lys. 

 

Vi løb ca. 2.5 km dernede. Så kom vi ud på stævnepladsen igen, og der var flere høje vi skulle 
over, inden det gik over mod 
vores egen stævneplads igen. 

 

Har aldrig løbet et løb hvor 
forplejningsniveauet var så 
højt! Der blev serveret fedte 
og pølsemadder samt øl i 
kalkgubben og der var 
sodavand, energidrik, vand, 
slik, bar og meget mere. 

De havde sågar fået en Tuk 
Tuk ud med kaffe og 
småkager til os. 

Private folk havde taget 
vandslangen frem og købt 
bægre så vi havde fået ekstra 
depot hos dem. 

 

 

 

 

Da vi kom i mål fik vi en goddy bag med slik, chips, vand og en skulptur med en flagermus. 
Så bliv vi bedt om at gå op for at få noget og drikke og de havde en slagter til at grille kebab 
til os, den smagte helt igennem fantastisk (mums). 

 

Jeg kom i mål som nr. 13 i tiden: 5:23:39 i fin stand, lidt øm, men ikke noget 
voldsomt. Der kom mine seriøse forberedelser mig til gode. 

Daugbjerg Kalkmineløb -  ”Badman Løbet” d. 05.05.2016 

______________________________________________________ 

                                                                                v/ Claus Gosham 
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Det var jeg selvfølgelig frisk på, men havde min tvivl, omkring om jeg kunne gennemføre 
det, jeg havde været presset på nogle af mine marathon ture, men så tænkte jeg tilbage på 
træningen op til min ironman. 

Jeg tænkte: at jeg vil ikke ”bare” gennemføre løbet, men jeg ville også gennemføre det 
så jeg ikke var helt ødelagt bagefter, og det skulle vise sig og komme mig til gode senere. 

Jeg startede med at lægge en plan for hvordan jeg ville træne, hvor meget jeg skulle træne, 
og hvor henne jeg skulle træne. 

Det blev til rigtig mange timer ude på landevejen, alene i både super dejligt vejr og i det 
mest sure øv vejr (Blæst/regn og slud). Men ud, det skulle jeg bare! 

Endelig kom løbsdagen d. 5 maj 2016 og alt var gået efter planen. Alt var pakket og 
dobbelt tjekket, spændingen var på sit højeste. Kl. 03.15 løb der en sms ind på telefonen, min 
løbemakker var stået op for at gå på toilettet, var besvimet og havde slået sig voldsomt i 
faldet.   

Så jeg måtte drage alene til midtjylland til Daubjerg kalkgrubber, det var en lille 
køretur på 4 timer. Det var helt okay, solen står højt på himlen og temperaturen var helt op 
på 20 grader, helt fantastik temperatur for mig. Jeg fandt mit startnummer, der var ca. en 
time til starten skulle gå, og jeg følte mig som den nye dreng i klassen, meget ydmyg og 
vidste ikke hvor jeg skulle gøre af mig selv. 

Heldigvis var der nogle rigtige rare mennesker, der kom over og begyndte og snakke og 
fortælle mig om deres løbeoplevelser på kalkmine løbet de foregående år. 

Løbet havde en dejlig ro over sig, alle løbere var indstillet på det skulle blive til en 
fest og det blev det i den grad! 

Starten gik og vi blev sendt afsted, jeg havde besluttet hjemmefra at tempoet skulle hedde 
5.00 pr km hele vejen rundt. 

Jeg havde forventet at folk bare ville suse afsted og det var der også ca. 4 stk. der gjorde, 
men det var det, flere gange måtte jeg kigge tilbage, for de måtte da snart kommer blæsende 
forbi. 

Ruten var 5 gange 10.5 km, der gik 1. omgang der gik 2. og 3. omgange og først der 
begyndte trætheden at komme, og jeg blev overhalet af nogle af de andre løbere. 
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Dirty8 – Trailløb d. 25.09.2016 
__________________________________________________ 
                                                                                                         V/ Jesper Vieth 
 
Optakt 
Vi løb rundt i Hegnet på de stier vi som plejede. I løbet af foråret var der opstået en 
gruppe der syntes det der trail-løb egentlig var ret fedt. Så ved Søndagstræningens 
opvarmning blev der ofte dannet en gruppe som var klar på en tur rundt ad de ”små” 
spor i skoven. 
 
Jeg havde lagt mærke til, at der var begyndt at komme flere og flere af disse små spor 
rundt omkring i skoven. Ind igennem områder hvor vi (jeg) ikke havde været før, så vi 
begyndte at løbe mere og mere på de små nye spor. Det var sjovt, men krævede 
også koncentration og til tider tungen lige i munden.  
 
Jeg mener det var i Maj måned. Vi var igen rundt i Hegnet, og kommer forbi ved 
Klappestenen/Bautastenen, lige syd for Harehøje, da Mads Lomholdt siger: ”Skulle vi 
ikke lave en rute rundt i skoven, hen over alle højene, altså så man kom over alle de 
høje der er heroppe i skoven?” 
  
 
Fra Ide til Løb 
Han havde fat i noget, og vi kunne ikke rigtig slippe tanken - så på de følgende løbeture 
blev der ”brainstormet” videre på det. Der var mange ideer, a-la 40 høje og 4 vandhuller, 
altså noget med at løbe igennem vand eller mudder også. På et tidspunkt sagde Anna 
STOP, ikke flere ideer – nu skulle vi prøve om vi kunne strukturer det lidt.  
Vi var vel en 6-8 stykker der blev inviteret til møde for prøve at få lidt struktur på, og så 
begyndte det virkelig at tage form. 
 
 
 

 
Brainstorm session hos Anders  
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Vi skulle lave en løbetur for klubbens medlemmer, vi skulle rundt til nogle af de 
mange høje der er hegnet, der skulle være en form for opgave, et kort, man skulle have 
med. 
Så skulle man løbe ad de små stier, eller sågar hvor der ingen stier var. Formålet skulle 
være at give en alternativ løbeoplevelse, hvor det sociale skulle være i højsædet. Man 
skulle gerne løbes i hold, og så skulle vi hygge med grill i det gode vejr på stranden 
bagefter (hvordan gruppen der stod for hyggen, fixede vejret, har jeg stadig ikke 
fattet) 
 
Nogle skulle stå for at skaffe kort over skoven; Der skulle laves ruter; 
kommunikations materiale. Flag til opmærkning - indhentes tilladelse fra Skov & 
Naturstyrelsen; masser af opgaver …. listen var lang, men heldigvis var der nogle 
rutinerede kræfter med i gruppen, så det gik over stok og sten. 
 
Jeg tog rute-tjansen, sammen med Rasmus P, Søren G, og Anders K. Det passede 
mig perfekt, da jeg jo havde lagt mærke til at der var ”sket noget, oppe i vores skov” 
Planen var at vi skulle lave en rute, hvor vi fortrinsvis væk fra de store grusveje, skulle 
komme rundt til de høje, der var på nogle af de forskellige kort. Disse var fremskaffet af 
Mr. Hill a.k.a. Søren Grande Hill. Bl.a. kom han med et fint kort fra 1965 med en 
masse højdepunkter markeret – vel en 65 stykker. 
 
 

 
Der lægges ruter og høje indtegnes 
 
 
Jeg ville lige smug-starte en eftermiddag med kort, tusch og løbetøj, og skulle da 
nok lige finde nogle høje eller 5… Jeg blev dog hurtigt ramt af virkeligheden - jeg kunne 
ikke finde de første to, tre høje der var på kortet. Hrmmm noget var galt...Men det kom 
vi hurtigt over, da vi var afsted sammen deroppe. Nogle kunne navne på 
bakker/høje/linjer i gennem terrænet, jeg selv og andre i spor-gruppen kunne huske 
hvor de små spor lå, og lægger man det hele sammen ja, så får man en Dirty8 
rute. 

 

 

Dirty8 – Trailløb d. 25.09.2016 
__________________________________________________ 
                                                                                                         V/ Jesper Vieth 
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begyndte at løbe mere og mere på de små nye spor. Det var sjovt, men krævede 
også koncentration og til tider tungen lige i munden.  
 
Jeg mener det var i Maj måned. Vi var igen rundt i Hegnet, og kommer forbi ved 
Klappestenen/Bautastenen, lige syd for Harehøje, da Mads Lomholdt siger: ”Skulle vi 
ikke lave en rute rundt i skoven, hen over alle højene, altså så man kom over alle de 
høje der er heroppe i skoven?” 
  
 
Fra Ide til Løb 
Han havde fat i noget, og vi kunne ikke rigtig slippe tanken - så på de følgende løbeture 
blev der ”brainstormet” videre på det. Der var mange ideer, a-la 40 høje og 4 vandhuller, 
altså noget med at løbe igennem vand eller mudder også. På et tidspunkt sagde Anna 
STOP, ikke flere ideer – nu skulle vi prøve om vi kunne strukturer det lidt.  
Vi var vel en 6-8 stykker der blev inviteret til møde for prøve at få lidt struktur på, og så 
begyndte det virkelig at tage form. 
 
 
 

 
Brainstorm session hos Anders  
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Rutegennemløb en sommeraften i september 
 
Løbsweekend 
Lørdag mødtes vi skulle mærke ruten op med de nye flotte blå Nordtrim flag, 
samt poster. Jeg kan især huske efter at have sat de første par hunderede meter. flag op 
i gennem sandbælterne, bredte der sig en virkelig fed følelse i mig – at se vores ideer; 
aftaler; testture i hegnet osv. pludselig materialisere sig som en fysisk rute igennem 
vores skov – wow jeg glædede mig til løbsdag, dagen efter, men var selvfølelig også 
spændt på hvad mon deltagerne ville syntes? 

 
DanBolig Helsinge har sponsoreret de mange fine Nordtrimblå flag  
ved indgangen til ”gnuens grøft” 
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Vi mødtes på p pladsen i Tisvilde kl 07:00 for at lave de sidste forberedelser 
inden de ca. 60 deltagere der havde tilmeldt sig, skulle møde op. 
 
Forventningsfuldt stod deltagere og fik udleveret kort og opgave, samt en introduktion til 
hvad der skulle foregå, for derefter at blive sendt afsted. 
 
Det var trætte men også glade løbere der returnerede til mål. Der havde både 
været hygge, sjov, udfordringer og fantastisk vejr, hele vejen rundt. Det kunne man høre 
på den efterfølgende snak, samt de billeder der blev lagt på løbets Facebook side. 
Fedt at se, at det vi havde sigtet efter, så ud til at være lykkedes. En kom sågar hen 
og spurgte ”hvornår vi lavede det igen, for det var da årets trail oplevelse” 
  

   
Nordtrim camp inden løbsstart      
 
Dirty8 v2.0 
I alt har jeg været med på ca. et par og tyve ture, løbet ca. 200 km og cyklet ca. 
100 km i forbindelse med Dirty8, oppe i Hegnet. 
De fleste, sammen med en håndfuld fantastiske Nordtrimmere. Det har været en fed 
oplevelse for mig, at være med til at arrangere et løb, lige fra de spæde ideer til 
nedpakning og tak for denne gang. 
Selv når der pludseligt var noget vi havde overset eller glemt, var der altid nogle klar 
med en ekstra hånd eller en tur mere i skoven. Der var en del steder på den oprindelige 
rute, som Skov & Naturstyrelsen ikke ville godkende at vi løb igennem på selve 
løbsdagen. 
Kommer der en to’er, skal vi prøve igen med samme koncept, skal der ændres, eller var 
det en ”once-in a lifetime” Jeg ved det ikke, men jeg er i hvert fald klar, hvis 
klubben er? 
 
Vi ses på de små spor…. 
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samt poster. Jeg kan især huske efter at have sat de første par hunderede meter. flag op 
i gennem sandbælterne, bredte der sig en virkelig fed følelse i mig – at se vores ideer; 
aftaler; testture i hegnet osv. pludselig materialisere sig som en fysisk rute igennem 
vores skov – wow jeg glædede mig til løbsdag, dagen efter, men var selvfølelig også 
spændt på hvad mon deltagerne ville syntes? 

 
DanBolig Helsinge har sponsoreret de mange fine Nordtrimblå flag  
ved indgangen til ”gnuens grøft” 
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Esrum sø løbet 2016 set fra et Nyløber perspektiv 

__________________________________________________ 
                                                                                                   v/ Annette Veistrup 
 

Jeg meldte mig til Nyløberholdet i Nordtrim med start 1. marts 2016. Mit mål var 
at løbe 5 km i et stræk, og vi var mange der havde samme mål. Ret hurtigt blev det 
udvidet til at vi gerne ville løbe Esrum Sø 10 km. 
 
Dagen for løbet startede med lidt småregn og overskyet vejr, men vi var ved godt 
mod – vi kunne jo kun blive våde, gennemføre skulle vi nok alligevel! Vi var så heldige 
at regnen stoppede da vi ankom til Fredensborg. 
 
Fantastisk var det at opleve den stemning der var deroppe, mødes med andre 
Nyløbere samt de garvede Nordtrimløbere og en masse andre mennesker. 
 
Jeg havde tidligere kun hørt om løbet og fået at vide at det var fint terræn at 
løbe i – og det var det! 
 
Der var mærket fint op med hvor vi skulle starte og hele ruten var godt 
afmærket. 
Det sværeste var næsten at komme godt fra start, fordi der var så mange der skulle 
afsted på en gang, men da vi havde løbet den første kilometer og var kommet lidt 

bagved de hurtigere og foran de langsommere, 
var det en ren fornøjelse at løbe. 
 
 
Vejret var med os hele vejen, solen 
skinnede lidt uden at det var for varmt, det 
regnede ikke og selve området er helt 
fantastisk at løbe i!  
 
 
Meget smukt, masser af søde mennesker der 
stod og heppede langs ruten og en meget fint 
afmærket rute, med tydelig skiltning af 
henholdsvis 5, 10 og 27 km ruten. 
 
Der var et enkelt væskedepot på vejen, 
men det blev ikke til pause, kun et glas vand i 
farten, der mest blev kastet i hovedet og lidt i 
munden, der var meget tør. 
 
Da vi nåede til de sidste 900 meter, der var 
op ad bakke, var det fantastisk at opleve 
heppere, samt holdkammerater, der sagde ”lad 
os følges ad i mål”. 

 
Lige så fantastisk var det at komme helt i mål som gruppe, hvor der blev heppet og 
hujet fra tilskuere samt holdkammerater, der allerede var kommet i mål. 
 
 
Og så var der uddeling af medaljer!  
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Det kan godt være at jeg hen ad vejen kan få flere medaljer, men den allerførste 
er nu noget helt særligt, og den skulle selvfølgelig engraveres med navn, løb og tid!  
 
Vi havde 4 Team Tvilling deltagere med, der alle løb 27 km, som vi selvfølgelig 
ventede på og heppede i mål – en fantastisk indsats, at kunne løbe med en anden 
person, der ikke selv kan hjælpe til med andet end glade råb over den fantastiske tur! 
 
Den utrolige dag gjorde at jeg har fået endnu mere lyst til at fortsætte med at 
løbe, at blive endnu mere udholdende og deltage i andre løb sammen med mine 
klubkammerater og dele oplevelserne med dem! 

 
Ægte Nordtrim hygge på det grønne tæppe – Esrum Sø var dog ikke i sigte… 
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udvidet til at vi gerne ville løbe Esrum Sø 10 km. 
 
Dagen for løbet startede med lidt småregn og overskyet vejr, men vi var ved godt 
mod – vi kunne jo kun blive våde, gennemføre skulle vi nok alligevel! Vi var så heldige 
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Fantastisk var det at opleve den stemning der var deroppe, mødes med andre 
Nyløbere samt de garvede Nordtrimløbere og en masse andre mennesker. 
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Og så var der uddeling af medaljer!  
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Elitetrup i Nordtrim – hvad er nu det…. og hvad får vi ud af 
det? 
________________________________________________ 
                                                                                             v/ Anna Uhrenholt 
 
Én af vores rigtige gode løbere, Claus Gosham, har spurgt til et forløb eller koncept i 
Nordtrim, så de rigtige gode medlemmer kan få kompetent støtte til sin videre løbemæssige 
udvikling – til at blive endnu bedre løbende.  
Sådan et ønske er det enhver seriøs løbeklubs pligt at forsøge at efterleve…. Så 
hermed er ønsket om etablering af en elitetrup i Nordtrim blevet en realitet. 
 
Vi har gennem flere år i bestyrelsen tænkt og talt meget om, hvordan vi vil sikre fortsat 
at kunne understøtte og coache alle de medlemmer, der måtte ønske det, sådan at alle kan få 
mulighed for at forbedre sin løbeperformance og –resultater (….blive en bedre løber). 
Dette viser vi bl.a. ved at vi starter begynderhold op hvert forår, og ved at vi har 5-6 
farthold ved hver træningssamling.  
Tilbuddet til vores allerbedste løbere i klubben om at indgå i en elitetrup gør, at de på 
tilsvarende vis i Nordtrim nu vil kunne opnå den nødvendige sparring og støtte på et lidt højere 
niveau, sådan at de hermed kan udnytte deres potentiale bedst muligt og forbedre sig under 
optimale vilkår. Det er et mål i sig selv, at de medlemmer i Nordtrim, som har et højt 
løbemæssigt niveau, er tilfredse med de tilbud, klubben giver - ligesom som øvrige 
medlemmer i Nordtrim - og dermed forbliver medlemmer i klubben. Det er samtidig et mål, at 
de erfaringer og læringen af de tiltag, som vi tager ift elitetruppen, kan komme klubbens 
øvrige medlemmer til gode – f.eks. ved et kompetenceløft i trænergruppen, foredrag med 
relevante ”elite”temaer for alle klubmedlemmer - eller indkøb af lækkert træningsgrej. 
 
Definition på ”elite” i Nordtrim 
Nordtrim har medlemmer i alle aldersgrupper. Det betyder f.eks., at vi har en eliteløber på 
+70 år og én på +60 år, men de fleste ligger mellem 30 og 50 år. 
Man er eliteløber i Nordtrim, hvis man – alderskorrigeret – løber en 5 km i 20-18 min og 
samtidig selv har en ambition om at yde en ekstra indsats, eller blot ”hoppe på” en 
”specialdesignet” træningsplan for at øge (eller fastholde) sin performance.  
 
Forbedring af performance bygger på indsatser i mange retninger…. 
Træningsplaner – ja, det giver lidt sig selv, at man har et behov for en fast, personlig 
træningsplan med indbygget progression op imod målet; men også en plan indeholdende de 
elementer, som skaber den robuste løber med det store potentiale. Det er f.eks. både 
intervaltræning, udholdenhedstræning, de rette kombinationer, distancer, tempi osv osv. 
Det er ikke et mål i sig selv at øge træningsmængden for den enkelte – blot at sikre en høj 
kvalitet i træningen. 
 
Løbeteknik – et af de områder, hvor man med ”den lille skruetrækker” kan forbedre sig rigtig 
meget. Vi har i klubben indkøbt et antal SHFT, som alle medlemmer kan leje for 150kr 
pr. måned – eller købe hos vores samarbejdspartner til en fordelagtig pris. 
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SHFT er en interaktiv løbecoach, som via to pods (en på brystet og en på højre sko) 
via din telefon - undervejs på løbeturen - fortæller dig, hvilke dele af din løbeteknik, 
du skal ændre og hvordan. Du får feedback undervejs- og efter løbeturen. SHFT indsamler 
data 8.000 gange i sekundet, og har en masse algoritmer indbygget, således at din løbestil til 
sidst bliver så optimal som muligt. Du bliver kort sagt ”den bedste udgave af dig selv”, når du 
har trænet med SHFT i en periode.  
 

  
Eksempler på SHFT’ens data 
 
 
 

Elitetrup i Nordtrim – hvad er nu det…. og hvad får vi ud af 
det? 
________________________________________________ 
                                                                                             v/ Anna Uhrenholt 
 
Én af vores rigtige gode løbere, Claus Gosham, har spurgt til et forløb eller koncept i 
Nordtrim, så de rigtige gode medlemmer kan få kompetent støtte til sin videre løbemæssige 
udvikling – til at blive endnu bedre løbende.  
Sådan et ønske er det enhver seriøs løbeklubs pligt at forsøge at efterleve…. Så 
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Vi har gennem flere år i bestyrelsen tænkt og talt meget om, hvordan vi vil sikre fortsat 
at kunne understøtte og coache alle de medlemmer, der måtte ønske det, sådan at alle kan få 
mulighed for at forbedre sin løbeperformance og –resultater (….blive en bedre løber). 
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tilsvarende vis i Nordtrim nu vil kunne opnå den nødvendige sparring og støtte på et lidt højere 
niveau, sådan at de hermed kan udnytte deres potentiale bedst muligt og forbedre sig under 
optimale vilkår. Det er et mål i sig selv, at de medlemmer i Nordtrim, som har et højt 
løbemæssigt niveau, er tilfredse med de tilbud, klubben giver - ligesom som øvrige 
medlemmer i Nordtrim - og dermed forbliver medlemmer i klubben. Det er samtidig et mål, at 
de erfaringer og læringen af de tiltag, som vi tager ift elitetruppen, kan komme klubbens 
øvrige medlemmer til gode – f.eks. ved et kompetenceløft i trænergruppen, foredrag med 
relevante ”elite”temaer for alle klubmedlemmer - eller indkøb af lækkert træningsgrej. 
 
Definition på ”elite” i Nordtrim 
Nordtrim har medlemmer i alle aldersgrupper. Det betyder f.eks., at vi har en eliteløber på 
+70 år og én på +60 år, men de fleste ligger mellem 30 og 50 år. 
Man er eliteløber i Nordtrim, hvis man – alderskorrigeret – løber en 5 km i 20-18 min og 
samtidig selv har en ambition om at yde en ekstra indsats, eller blot ”hoppe på” en 
”specialdesignet” træningsplan for at øge (eller fastholde) sin performance.  
 
Forbedring af performance bygger på indsatser i mange retninger…. 
Træningsplaner – ja, det giver lidt sig selv, at man har et behov for en fast, personlig 
træningsplan med indbygget progression op imod målet; men også en plan indeholdende de 
elementer, som skaber den robuste løber med det store potentiale. Det er f.eks. både 
intervaltræning, udholdenhedstræning, de rette kombinationer, distancer, tempi osv osv. 
Det er ikke et mål i sig selv at øge træningsmængden for den enkelte – blot at sikre en høj 
kvalitet i træningen. 
 
Løbeteknik – et af de områder, hvor man med ”den lille skruetrækker” kan forbedre sig rigtig 
meget. Vi har i klubben indkøbt et antal SHFT, som alle medlemmer kan leje for 150kr 
pr. måned – eller købe hos vores samarbejdspartner til en fordelagtig pris. 



Som nævnt har vi i Nordtrim indkøbt et antal SHFT, som medlemmerne kan leje og selv 
arbejde med. Derudover får vi besøg af Kaiser Sport, som forhandler SHFT, den 
30.10.16. Her vil vi få endnu mere at vide om løbedynamik og -teknik samt hvordan SHFT’ens 
coach kan bidrage til forbedringerne. 
Vi har lagt en powerpoint op på www.nordtrim.dk, så kan I selv se nogle af de tekniske 
detaljer om SHFT’en.  
Derudover er der lavet en test af udstyret – anmeldt på  
http://martinmelcher.dk/grejtest-shft-en-virtuel-lobetraener-part-1/ 
 
Mentaltræning – mange af os har prøvet at løbe over evne, når man ”får et nummer på 
maven”. Desværre har mange også prøvet at ”gå ned” og slet ikke løbe op til sit sædvanlige 
niveau ved det løb, man har trænet op til hele året… 
Meget af præstationen sidder mellem ørerne, og vi har i Nordtrim flere gange forsøgt at finde 
en mentaltræner, som vil komme og fortælle om de ting og tanker, der skal være i fokus, for 
at man kan præstere som ønsket, når man stiller op til det løb, som man har glædet sig til i 
månedsvis. 
Vi har nu fundet en rigtig dygtig mentaltræner – Martin Ishøi – som vil komme 29. januar for 
at indvie os alle i, hvordan man mest optimalt forbereder sig, og kommer succesfuldt gennem 
sit drømmeløb. Mere om dette senere – hold øje med vores hjemmeside. 
 
Mere specifik viden om ernæring – et altid tilbagevendende og relevant emne…. 
Vi har haft et foredrag med Martin Kreutzer i efteråret 2015. Her blev der serveret en del god 
viden omkring kost og energibehov. 
Nu har vi fået etableret kontakt til Mathias Kohlringen, som har skrevet bogen, 
”Sportsernæring – før, under og efter”. Mathias er desuden ophavsmanden til 
rejsesammenslutningen, Whiteout Adventures, og har for resten sommerhus i Tisvildeleje  
 
Mathias kommer til Nordtrim den 27.10.16 og gennemgår budskaberne i bogen – og 
måske får vi også en lille teaser til hans mange spændende løberejser rundt omkring i verden? 
Som et ekstra krydderi har vi aftalt med Mathias, at alle deltagerne får et eksemplar af bogen, 
så hans tip kan tages frem igen, når det bliver nødvendigt. 
 
 
Eliteprojektet i Nordtrim er en slags Formel1-racer i klubben. Det er primært her 
behovet for nye kompetencer, grej eller input opstår. Og det er herfra det hele så drypper 
videre på alle øvrige medlemmer af Nordtrim. Ligesom på et Formel-1 hold, hvor arbejdet med 
raceren udgør krumtappen i bilmærkets udvikling - og til sidst kommer slutbrugeren til gavn. 
…… og således også med de initiativer, der allerede nu er planlagt – forskellige eksempler på, 
at eliteprojektet drypper inspiration og kompetence på alle medlemmerne i klubben. 
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Som nævnt har vi i Nordtrim indkøbt et antal SHFT, som medlemmerne kan leje og selv 
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detaljer om SHFT’en.  
Derudover er der lavet en test af udstyret – anmeldt på  
http://martinmelcher.dk/grejtest-shft-en-virtuel-lobetraener-part-1/ 
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sit drømmeløb. Mere om dette senere – hold øje med vores hjemmeside. 
 
Mere specifik viden om ernæring – et altid tilbagevendende og relevant emne…. 
Vi har haft et foredrag med Martin Kreutzer i efteråret 2015. Her blev der serveret en del god 
viden omkring kost og energibehov. 
Nu har vi fået etableret kontakt til Mathias Kohlringen, som har skrevet bogen, 
”Sportsernæring – før, under og efter”. Mathias er desuden ophavsmanden til 
rejsesammenslutningen, Whiteout Adventures, og har for resten sommerhus i Tisvildeleje  
 
Mathias kommer til Nordtrim den 27.10.16 og gennemgår budskaberne i bogen – og 
måske får vi også en lille teaser til hans mange spændende løberejser rundt omkring i verden? 
Som et ekstra krydderi har vi aftalt med Mathias, at alle deltagerne får et eksemplar af bogen, 
så hans tip kan tages frem igen, når det bliver nødvendigt. 
 
 
Eliteprojektet i Nordtrim er en slags Formel1-racer i klubben. Det er primært her 
behovet for nye kompetencer, grej eller input opstår. Og det er herfra det hele så drypper 
videre på alle øvrige medlemmer af Nordtrim. Ligesom på et Formel-1 hold, hvor arbejdet med 
raceren udgør krumtappen i bilmærkets udvikling - og til sidst kommer slutbrugeren til gavn. 
…… og således også med de initiativer, der allerede nu er planlagt – forskellige eksempler på, 
at eliteprojektet drypper inspiration og kompetence på alle medlemmerne i klubben. 
 
 
 

 
SPORTSERNÆRING FOR LØBERE –  27. OKT. KL. 19.30 I CAFE MILLE  
  
 
En god løbepræstation afhænger ikke kun af dine ben. Viden om, hvad 

du skal drikke og spise har også afgørende betydning for din 
præstationsevne. 

 
Kom og hør om de centrale ernæringsmæssige anbefalinger omsat til 

praktisk anvendelig viden på en indlevende form. 
Som deltager får du et klart billede af sammenhængen mellem kost og 

træning – uanset dit niveau og den distance, du løber. 
 

Fokus er på: 
 

- Hvad du skal du spise før, 
under og efter din træning 
og konkurrencer 
 

- Betydningen af kulhydrat, 
samt din væske- og 
saltbalance i forhold til din 
præstationsevne 
 

- Den praktiske anvendelse af 
sportsprodukter, herunder 
geler, sportsdrik, koffein, 
salttabletter mv. 

 
  
 

Foredraget varer ca. 1,5 time og afholdes af Mathias Kolringen, 
medforfatter af bogen ”Sportsernæring til løbere”. 

EFTER FOREDRAGET VIL BOGEN BLIVE UDDELT TIL DELTAGERNE. 
 

ENTRE – GRATIS FOR NORDTRIMMERE, IKKE-MEDLEMMER BETALER 

150KR – SVARENDE TIL LISTEPRISEN FOR BOGEN 



Thoughest lørdag 1. oktober 2016 

_____________________________________________________ 
                                                                                                              V/ Camilla Pollas 

 

1. oktober var det igen blevet tid til at prøve kræfter med forhindringsløbet 
Thoughest. 8 km løb med 40 forhindringer skulle bekæmpes. I år stillede vi 7 til start under 
navnet ”The Bootcampers” Vi var en blanding af Nordtrimmere, bootcampere og en enkelt 
wannabe (min fætter Peter). 

Solen skinnede, Amager Strandpark summede af liv og forventning (eller skræk), da 
vi lidt trykkede mødtes foran den store afslutningsrampe. 

Vi nåede at se de første eliteløbere komme i mål, før starten til vores heat gik. De så 
våde, kolde og trætte ud. Ups så blev nogle af os temmelig nervøse, mens de seje stadigvæk 
var cool. 

Speakeren var i hopla og råbte og skreg for at skabe stemning og motivere 
deltagerne. 

10.55 gik starten på vores heat. Vi startede med at forcere et højt edderkoppenet. Det var 
faktisk lidt svært, da nettet ikke var spændt hårdt ud, og adrenalinen allerede pumpede.  

Over kom vi, og vi blev straks spredt i flere grupper. 

Vi løb ned mod stranden og mødte flere forhindringer. Vi kravlede over høje halmballer, 
og på knæ og albuer i sandet under et udspændt net, før vi første gang skulle i vandet.  

For enden af badebroen skulle vi springe ned i det iskolde vand og svømme over til 
en 2-3 m høj trappe. Vi kravlede op til øverste trin, hoppede igen i vandet og svømmede ind 
til land. Vandet var så koldt, at det var svært at trække vejret. 

Videre gik det mod flere forhindringer. Vi slæbte sandsække og petroleumsdunke fyldt 
med vand, vi kravlede under rigtigt mange net. Vi hoppede over lodrette vægge, sternum 
checker ”en middelhøj bjælke, der sidder så tilpas højt, at den er svær at komme over” og 
andre over-under forhindringer. Vi balancerede på en bungy balance, som var en vippe, vi 
skulle balancere på, til vi nåede tippepunktet, skulle holde balancen og komme ned på den 
anden side. 

Der var masser af forskellige armgangs-forhindringer, så som Monkey bars, rings, 
spinning wheels, hvor man skulle svinge sig fra et spindende hjul til det næste. En forhindring 
med kun 50 % gennemførselsprocent. 

Der var flere ture i vandet. Vi skulle bl.a. ud og have fat i endnu et edderkoppenet, 
som vi skulle kravle op af til toppen af en bro. 

Der var en bridge climb hvor man skulle kravle op af nogle vertikale bjælker til toppen af en 
bro og ringe med klokken, og der var selvfølgelig også den klassiske rebklatring. 
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Der var en muddergrav (dog uden så meget mudder), der var ninja jump, som var 6 
skrå platforme, man enten skulle springe mellem i fuld fart som en Ninja, eller også kunne 
man springe fra platform til platform og holde godt fat. Niels forsøgte første metode, mens 
Jeppe havde succes med den anden. 

En ny forhindring i år var trampoline jump. Vi skulle hoppe fra et stillads ned på en 
trampolin, som stod 4 meter over vandet, og derfra videre ud i vandet. Jeppe sprang en salto, 
andre sprang i på benene. De mindre modige kunne hoppe i fra kanten af stilladset, alternativt 
kunne man svømme en runde i vandet. 

Efter mange flere strabasser ventede rampen. Den er en ca. 4,5 m høj skateboard rampe, 
som man skal løbe op af og gribe fat i kanten eller en metalbarre og trække sig op over. I år 
kom vi alle over, nogle med mere hjælp end andre, men det er en fed fornemmelse at stå på 
toppen og skue ud over Amager Strandpark. 

 

Vi er så klar til Thoughest 2017. Interesserede kan tilmelde sig under navnet ”The 
Bootcampers” 
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Thoughest lørdag 1. oktober 2016 

_____________________________________________________ 
                                                                                                              V/ Camilla Pollas 

 

1. oktober var det igen blevet tid til at prøve kræfter med forhindringsløbet 
Thoughest. 8 km løb med 40 forhindringer skulle bekæmpes. I år stillede vi 7 til start under 
navnet ”The Bootcampers” Vi var en blanding af Nordtrimmere, bootcampere og en enkelt 
wannabe (min fætter Peter). 

Solen skinnede, Amager Strandpark summede af liv og forventning (eller skræk), da 
vi lidt trykkede mødtes foran den store afslutningsrampe. 

Vi nåede at se de første eliteløbere komme i mål, før starten til vores heat gik. De så 
våde, kolde og trætte ud. Ups så blev nogle af os temmelig nervøse, mens de seje stadigvæk 
var cool. 

Speakeren var i hopla og råbte og skreg for at skabe stemning og motivere 
deltagerne. 

10.55 gik starten på vores heat. Vi startede med at forcere et højt edderkoppenet. Det var 
faktisk lidt svært, da nettet ikke var spændt hårdt ud, og adrenalinen allerede pumpede.  

Over kom vi, og vi blev straks spredt i flere grupper. 

Vi løb ned mod stranden og mødte flere forhindringer. Vi kravlede over høje halmballer, 
og på knæ og albuer i sandet under et udspændt net, før vi første gang skulle i vandet.  

For enden af badebroen skulle vi springe ned i det iskolde vand og svømme over til 
en 2-3 m høj trappe. Vi kravlede op til øverste trin, hoppede igen i vandet og svømmede ind 
til land. Vandet var så koldt, at det var svært at trække vejret. 

Videre gik det mod flere forhindringer. Vi slæbte sandsække og petroleumsdunke fyldt 
med vand, vi kravlede under rigtigt mange net. Vi hoppede over lodrette vægge, sternum 
checker ”en middelhøj bjælke, der sidder så tilpas højt, at den er svær at komme over” og 
andre over-under forhindringer. Vi balancerede på en bungy balance, som var en vippe, vi 
skulle balancere på, til vi nåede tippepunktet, skulle holde balancen og komme ned på den 
anden side. 

Der var masser af forskellige armgangs-forhindringer, så som Monkey bars, rings, 
spinning wheels, hvor man skulle svinge sig fra et spindende hjul til det næste. En forhindring 
med kun 50 % gennemførselsprocent. 

Der var flere ture i vandet. Vi skulle bl.a. ud og have fat i endnu et edderkoppenet, 
som vi skulle kravle op af til toppen af en bro. 

Der var en bridge climb hvor man skulle kravle op af nogle vertikale bjælker til toppen af en 
bro og ringe med klokken, og der var selvfølgelig også den klassiske rebklatring. 



Vintertræning/grundtræning 2016/17 

______________________________________________________ 
                                                                                                                    v/ Jens Bjerre 

 

Så er det tid til at kigge fremad til næste sæson – hvor, hvornår og hvilke løb skal 
der deltages i! Der er mange muligheder – kort, langt, trail, så er det nu grundformen skal 
lægges. Vi har taget udgangspunkt i Hechmann – Løb som Eliten - ½ maraton, nørdet lidt, 
justeret lidt, så det bliver en grundtræning med variation, nye idéer, sjov og hygge for Alle! 

Tirsdag vil blive skiftevis tempo eller bakketræning, så vi får lidt fart og styrke lagt ind 
uden at give os max. Her er er to distancer - ca. 11 km i 2-3 fartgrupper og ca. 7 km i en 
fartgruppe. Det giver mulighed for at alle kan være med og få forbedret sit løb. Vi løber stille 
og roligt, med lidt pres på nogle få kilometer. Med varieret træning er det sjovt og spændende, 
og en god mulighed for at flytte sit løb, uden at gå max ind.  

Torsdag vil være sprinttræning, og her vil det være kort men hårdt. Hvor hårdt er op til 
hver enkelt løber, så mød frem, kom lidt ud af ”comfortzone” og få forbedret konditionen. Her 

træner hele klubben sammen, 
og vi kan give hinanden 
opbakning og High Five! Det er 
super fedt og inspirerende for 
alle. Der løbes ganske kort, så 
der er plads til lidt mere 
opvarmning (også nødvendigt), 
og nogle gange går vi all in, 
med træning for resten af 
kroppen, core, bryst, arme mv. 
Det giver ømme muskler og 
kroppen knirker, men på 
den fede måde! På 
træningsplanen er der sat 
nogle nye intervaller på – 
Cruise & sprint og Leg speed, 
sammen med de gammel 

kendte – 10/20/30, jagtstart, 3 mands spurt mv. – det bliver fedt……………. 

Vores LSD træning søndag vil være på tid, som vi startede på i foråret. Det anbefales 
af Hechmann, Jonas Tybirk, vores ”trænerguru” fra DGI og andre. Det sikre at vi ikke jagter 
kilometer, men vænner kroppen til løb i vores eget LSD tempo, nyder vores fantastiske skov, 
improviserer løbeturen, og vigtigst kan restituere til næste træning. Samtidig giver det 
mulighed for at afslutte træningen sammen, så socialt er det også et plus. 

Vi skal løbe pandelampeløb, morgenmadsløb, trail, rutefremvisning - i skrivende stund har 
vi haft en tur i Gribskov med morgenkulde, sol og masser af løbere! I januar løber vi Helvede i 
Nord ture! Masser af sjove timer i sporene venter os, der er løb for alle, så mød op og få en 
hyggelig tur med dine løbekammerater.  

Vigtigst af alt er ikke træningsplaner og mål, men at DU møder frem, nyder glæden 
ved løb og hvad det gør for dig! 
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Vintertræning/grundtræning 2016/17 

______________________________________________________ 
                                                                                                                    v/ Jens Bjerre 

 

Så er det tid til at kigge fremad til næste sæson – hvor, hvornår og hvilke løb skal 
der deltages i! Der er mange muligheder – kort, langt, trail, så er det nu grundformen skal 
lægges. Vi har taget udgangspunkt i Hechmann – Løb som Eliten - ½ maraton, nørdet lidt, 
justeret lidt, så det bliver en grundtræning med variation, nye idéer, sjov og hygge for Alle! 

Tirsdag vil blive skiftevis tempo eller bakketræning, så vi får lidt fart og styrke lagt ind 
uden at give os max. Her er er to distancer - ca. 11 km i 2-3 fartgrupper og ca. 7 km i en 
fartgruppe. Det giver mulighed for at alle kan være med og få forbedret sit løb. Vi løber stille 
og roligt, med lidt pres på nogle få kilometer. Med varieret træning er det sjovt og spændende, 
og en god mulighed for at flytte sit løb, uden at gå max ind.  

Torsdag vil være sprinttræning, og her vil det være kort men hårdt. Hvor hårdt er op til 
hver enkelt løber, så mød frem, kom lidt ud af ”comfortzone” og få forbedret konditionen. Her 

træner hele klubben sammen, 
og vi kan give hinanden 
opbakning og High Five! Det er 
super fedt og inspirerende for 
alle. Der løbes ganske kort, så 
der er plads til lidt mere 
opvarmning (også nødvendigt), 
og nogle gange går vi all in, 
med træning for resten af 
kroppen, core, bryst, arme mv. 
Det giver ømme muskler og 
kroppen knirker, men på 
den fede måde! På 
træningsplanen er der sat 
nogle nye intervaller på – 
Cruise & sprint og Leg speed, 
sammen med de gammel 

kendte – 10/20/30, jagtstart, 3 mands spurt mv. – det bliver fedt……………. 

Vores LSD træning søndag vil være på tid, som vi startede på i foråret. Det anbefales 
af Hechmann, Jonas Tybirk, vores ”trænerguru” fra DGI og andre. Det sikre at vi ikke jagter 
kilometer, men vænner kroppen til løb i vores eget LSD tempo, nyder vores fantastiske skov, 
improviserer løbeturen, og vigtigst kan restituere til næste træning. Samtidig giver det 
mulighed for at afslutte træningen sammen, så socialt er det også et plus. 

Vi skal løbe pandelampeløb, morgenmadsløb, trail, rutefremvisning - i skrivende stund har 
vi haft en tur i Gribskov med morgenkulde, sol og masser af løbere! I januar løber vi Helvede i 
Nord ture! Masser af sjove timer i sporene venter os, der er løb for alle, så mød op og få en 
hyggelig tur med dine løbekammerater.  

Vigtigst af alt er ikke træningsplaner og mål, men at DU møder frem, nyder glæden 
ved løb og hvad det gør for dig! 

Team Tvilling Gribskov med Nordtrim løbere og Nordtrim løbevogn 

______________________________________________________ 
                                                                                                                       V/ Brian Bak 

Team Tvilling Gribskov (TTG), er nu en fasttømret realitet og succes, ikke mindst 
takket være en fast trup af Nordtrim løbere, der nemt kan finde både tid og overskud til at 
løbe i ”begge verdener”. Pt. er der 29 løbere heraf er de 11 fra Nordtrim! 

Der er i øjeblikket tilknyttet 22 handicappede, der efter tur alle nyder at blive løbet 
rundt hver søndag kl. 11.00 fra Helsinge Hallerne. Søndagsturene er typisk på ca. 11 km 
og tager ca. 1.5 time, så de fleste motionsløbere kan altså snildt være med, også selvom der 
skal skubbes en 8 kg. superfed løbevogn indeholdene 1 stk. handiatlet. 

TTG har allerede i år deltaget i (og gennemført!), CPH. Marathon, Græsted Løbet, Esrum 
Sø, Cph. Half og der venter flere spændende løbeoplevelser ude i den nærmeste fremtid…! 

Handiatleterne -  (kaldes de handicappede når de 
er med i løbevognen), vejer fra 30 kg til 80 kg og er 
i alderen 7 år – 72 år – så alle er mere end velkomne 
og der vægttilpasses selvfølgelig mellem løber og 
handiatlet. 

Nordtrim ansøgte ”Det Grønne Hus” om et 
tilskud til en løbevogn til TTG tilbage i maj 2016 
og heldet var med os alle, da de valgte at give midler 
nok til en hel løbevogn til en værdi af 33.000 dkr.!!! 
Så super flot!!! TTG startede op d. 1. maj 2016 med 5 
løbevogne, pt. er lagerbeholdningen 10 løbevogne der 
alle er sponsoreret af forskellige fonde og selvfølgelig 
Gribskov Kommune, der valgte at støtte op om 
konceptet helt fra starten. 

Team Tvilling Gribskov og Nordtrim er derfor på 
en måde godt filtret ind i hinanden, selvom begge 
klubber er selvkørende og uafhængige af hinanden – 
alt i alt et super godt eksempel på udtrykket: 
”venskabsklubber”.  

 

 
Anna Uhrenholt overrækker løbevognen til TTG 

 

Charlotte & Brian – både i TTG og Nordtrim 



KENDER DU DIN SKOV? #8 
____________________________________________ 
                                                                                   V/ Søren T. Grande 
 
 
I forårsnummeret af klubbladet fortalte jeg om Melby Overdrev  som klubben måske 
bør løbe lidt mere i – især når der skal trænes på længere distancer. For løber man den 
sædvanlige vej: Runde Elle og derefter ad Kirkevej forbi Nordhus og ned til Strandvejen, for 
tilsidst at stævne mod Liseleje Plantage før man vender fødderne hjemad mod Bækkebro, kan 
man nemt komme op i nærheden af 25 km. Men den nemmeste og korteste vej derud går 
over Slotsruinen og videre mod Stængehus ad Bisp Absalons Vej. 
 

Stængehus blev taget i brug 
omkring 1870. Dette skovløberhus 
lå dengang helt frit på det 
utilplantede flyvesandsareal. I dag er 
overdrevet blevet gendannet, så det 
nu strækker sig fra Stængehus og 
helt til Liseleje Plantage, så vi li'som 
kan fornemme flyvesandets 
udbredelse. Bisp Absalons Vej var 
blevet anlagt, så man kunne komme 
helt ud til det øde beliggende hus, og 
Stængehusvej (som går fra 
Nyhus/Nyvej) blev anlagt i slutningen 
af 1880'erne, hvor man også 
begyndte på tilplantningen af 
Asserbo Overdrev syd for 

Stængehus. Det, der i dag ligner skov omkring Stængehus, fik først sin spæde start omkring 
århundredskiftet. Det nuværende hus er af nyere dato – en ny hovedbygning blev opført under 
2. Verdenskrig, men den brændte i 1972. I dag er der kun et genopført stuehus tilbage, som 
lejlighedsvis benyttes til udlejnings- formål primært for skovens personale. 
 
Stængehusvej blev motoriseret allerede i 1966. I begyndelsen af Fredningsplanudvalgets 
indledende trafikløsning kørte man ind ad Stængehusvej og ud ad Rævehusvej. Det var inden 
sidstnævnte blev en 2-sporet ”motorvej”, og en sørgelig udvikling, for den dejlige 
Stængehusvej slyngede sig smukt og idyllisk ned gennem skoven mod stranden. Jeg red en 
hel del på hesteryg i 60'erne fra Lundes og Bakkefryds rideskoler i Vinderød. Vi skød genvej 
fra Asserbo Golfklub langs Møllevangsvej og benyttede Privatvej, som endte lige præcis der 
hvor Nyhus P-plads lå og stadig ligger. Så var vi ved skoven og kunne gi' den i skarpt trav ad 
Stængehusvej. Dengang var der fine, velholdte cykelstier i siderne langs de største grusveje. 
Det er en saga blot – se bare på den gamle cykelsti langs Strandvejen fra Tisvildeleje – et trist 
og forsømt syn. Der kom ingen biler på tværs, og ejerinden af Lundes Rideskole var travgal, 
så hun var tit i sulky og kørte så stærkt, at vi andre ”efterfølgere” var nødt til at halse bag 
hende i  galop – og det foregik netop ad Stængehusvej. Siden prøvede jeg selv at sidde bag 
en sulky, fordi hun introducerede mig til Charlottenlund Travbanes champion træner, Walther 
Kaiser-Hansen. Jeg var vel 16-17 år og blev lørdags ”stalddreng”, hvor der skulle muges mere 
møg end kørt eller redet på travheste! 
Jeg drømte om at uddanne mig til berider, men det blev ved tanken...Og at sidde bag en sulky 
i fuld fart, mens travhesten skulle trænges eller presses fra siderne af fire andre ekvipager, 
var så nervebetonet, at jeg måtte bekende kulør: ”Det var lidt FOR spændende!” 
 
Nyvejsparkeringen. I tiden før 1966 var man begrænset til at parkere ved Nyhus P-plads (ca 
på midten af Nyvej). Den findes stadig, og i dag kører man så de 2 km ned gennem Asserbo 
Plantage ad den ”2-sporede grus motorvej” (Rævehusvej). Mange skovgæster synes ikke det 
er ideelt, men loven byder, at alle borgere skal sikres ret til både at gå og opholde sig langs de 
danske kyster. Og hvorfor så tillade bilkørsel ind gennem skoven? Fordi de ca 5 km af 
Danmarks måske bedste sandstrand var uden let adgang – og tiltagende trafikkaos om 
sommeren i hhv Lise- og Tisvildeleje nødvendiggjorde en løsning. 
 
P-pladsen ved Stængehus rummer plads til ca 300 biler, men så er der også trængsel. I de 
såkaldt gode gamle dage – med mange varme somre på stenbroen i København - tiltrak 
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Nordkysten så mange bilister, at man skulle stå tidligt op for at være sikker på at få en plads 
til bilen ved stranden. Vi var et lille sjak af oprømte ungersvende, der i sluttresserne – efter at 
ha' frekventeret Liseleje Badehotel eller andre danse/diskotek steder, bl.a Sandkroen eller to 
mere i Asserbo – slog os ned på P-pladsen, men overnatning og teltning var forbudt i skov- og 
strand området. Jo, skovløberen holdt godt øje og smed os væk. Man måtte ikke natparkere 
og evt sove i bilen. 
 
Vi kørte så til Nyhus-parkeringen ved Nyvej, men blev purret i morgendæmringen af en 
vred ”skovembedsmand”(det var vist den samme). Overnatning var også forbudt på P-pladsen 
her. Hvor skulle vi vide fra, at skovløberen i 1964 var flyttet fra Stængehus til det størrre 
Nyhus? 

Vi samlede vores 
sovegrej sammen, 
provianterede ved en 
over for liggende kiosk 
(da den morgenåbnede) og 
kørte herefter ned gennem 
skoven til 
Stængehusparkeringen. For 
en gang skyld var der 
masser af plads. Kort efter 
kom der morgentåge og 
kølig dis for solen – men vi 
var de første på stranden. 
Midtvejskiosken er lukket for 
længst, men det gule 
træhus ligger der stadig 
med resterne af et ”Tør Hvor 
Andre Ti'er/Politiken avisskilt 

over facaden. Den nidkærhed og effektivitet, som Naturstyrelsens folk dengang udviste, er der 
vist ingen der praktiserer mere?! 
Efter Stængehus fortsættes videre bag klitterne og Overdrevet åbner sine vidder. Efter 
udvidelsen, så det nu strækker sig mindst 2 km i længden og knap 500 meter i bredden, bliver 
det spændende at se om lyngen kan vinde over græsserne i udbredelse. Den næste P-plads, 
der møder os, er Lille Kulgab for enden af Rævehusvej (der går fra Nyvej/Nyhus parkeringen). 
 
Lille Kulgab er områdets næststørste P-plads – større end Stængehus parkeringen, men 
mindre end Tisvildelejes strandparkering. P-pladsen blev først anlagt i 1972, og der er plads til 
600 biler. Man åbnede samtidigt skoven for motoriserede køretøjer fra Nyvej og Asserbo. 
Tidligere måtte man parkere ved Tisvildeleje eller Liseleje og så gå gennem skoven eller langs 
vandet. På den måde blev Stængehus strand og Jydestrand øde steder – og ikke overrendte -  
for de ligger sådan cirka midt imellem de to badebyer. Jydestrand, vel nok den smukkeste del 
af klitområdet, blev populært udflugtsted for nøgenbadere – nudister som de hed i 50/60'erne 
– i dag hedder det naturister. Siden kom bøsserne til og indtog især klitterne i nøgen positur. 
Københavns ”Amorpark” rykkede om sommeren til Nordkysten og blev et yndet kontaktsted. 
 
Men vi skal videre mod vest. Nu kan vi vælge enten at løbe ind i lyngheden eller fortsætte 
lige ud mod Liseleje Plantages skovbryn. Jeg fortalte vist rigeligt om lyngstierne på Melby 
Overdrev i forrige nummer, så lad os løbe ned til den gamle puklede riffel skydebane parallelt 
med de indbydende træer der vinker os i møde langs Liseleje Plantage. Iøvrigt er det også helt 
vildt og fedt at gi' den gas på MTB-cykler hen over disse pukler og på andre sand- og lyngstier 
i området. Det er god udfordrende kondi-træning. Hvorfor altid løbe? Varieret træning gør 
godt! 
 
Inden vi når Liseleje Plantage kommer vi til Store Kulgab hvor man også engang havde 
planer om at anlægge en P-plads. Heldigvis blev det ikke til noget. Kulingsgab burde det 
snarere hedde, for disse store huller i klitrækken betegnes også som skår – ligesom ved 
Helene Kilde eller Heatherhill  – og når havet og stormene rejser sig fra nordvest, så kommer 
der gang i sandfygningen. 

41

KENDER DU DIN SKOV? #8 
____________________________________________ 
                                                                                   V/ Søren T. Grande 
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Stængehus. Det, der i dag ligner skov omkring Stængehus, fik først sin spæde start omkring 
århundredskiftet. Det nuværende hus er af nyere dato – en ny hovedbygning blev opført under 
2. Verdenskrig, men den brændte i 1972. I dag er der kun et genopført stuehus tilbage, som 
lejlighedsvis benyttes til udlejnings- formål primært for skovens personale. 
 
Stængehusvej blev motoriseret allerede i 1966. I begyndelsen af Fredningsplanudvalgets 
indledende trafikløsning kørte man ind ad Stængehusvej og ud ad Rævehusvej. Det var inden 
sidstnævnte blev en 2-sporet ”motorvej”, og en sørgelig udvikling, for den dejlige 
Stængehusvej slyngede sig smukt og idyllisk ned gennem skoven mod stranden. Jeg red en 
hel del på hesteryg i 60'erne fra Lundes og Bakkefryds rideskoler i Vinderød. Vi skød genvej 
fra Asserbo Golfklub langs Møllevangsvej og benyttede Privatvej, som endte lige præcis der 
hvor Nyhus P-plads lå og stadig ligger. Så var vi ved skoven og kunne gi' den i skarpt trav ad 
Stængehusvej. Dengang var der fine, velholdte cykelstier i siderne langs de største grusveje. 
Det er en saga blot – se bare på den gamle cykelsti langs Strandvejen fra Tisvildeleje – et trist 
og forsømt syn. Der kom ingen biler på tværs, og ejerinden af Lundes Rideskole var travgal, 
så hun var tit i sulky og kørte så stærkt, at vi andre ”efterfølgere” var nødt til at halse bag 
hende i  galop – og det foregik netop ad Stængehusvej. Siden prøvede jeg selv at sidde bag 
en sulky, fordi hun introducerede mig til Charlottenlund Travbanes champion træner, Walther 
Kaiser-Hansen. Jeg var vel 16-17 år og blev lørdags ”stalddreng”, hvor der skulle muges mere 
møg end kørt eller redet på travheste! 
Jeg drømte om at uddanne mig til berider, men det blev ved tanken...Og at sidde bag en sulky 
i fuld fart, mens travhesten skulle trænges eller presses fra siderne af fire andre ekvipager, 
var så nervebetonet, at jeg måtte bekende kulør: ”Det var lidt FOR spændende!” 
 
Nyvejsparkeringen. I tiden før 1966 var man begrænset til at parkere ved Nyhus P-plads (ca 
på midten af Nyvej). Den findes stadig, og i dag kører man så de 2 km ned gennem Asserbo 
Plantage ad den ”2-sporede grus motorvej” (Rævehusvej). Mange skovgæster synes ikke det 
er ideelt, men loven byder, at alle borgere skal sikres ret til både at gå og opholde sig langs de 
danske kyster. Og hvorfor så tillade bilkørsel ind gennem skoven? Fordi de ca 5 km af 
Danmarks måske bedste sandstrand var uden let adgang – og tiltagende trafikkaos om 
sommeren i hhv Lise- og Tisvildeleje nødvendiggjorde en løsning. 
 
P-pladsen ved Stængehus rummer plads til ca 300 biler, men så er der også trængsel. I de 
såkaldt gode gamle dage – med mange varme somre på stenbroen i København - tiltrak 



Liseleje Plantage er et besøg 
værd når nu vi er lige ved. Tag en 
afstikker derind. Det er en smuk 
lille, mere end 100-årig 
fyrklitplantage (74 ha) plus det løse, 
dvs strandbred og klitter, godt 12 
ha. Stierne snor sig fint og varieret 
– der er afvekslende vegetation – 
og både grus- og sandstier. Fin lille 
interval/ sprint skov for den er flad 
med gode trailspor. Man startede 
beplantningen i midten af 
1880'erne, og så er det en 
”hundeskov”, dvs at løse hunde er 
tilladt at lufte i skoven, hvis man 
ellers har styr på dem og kan kalde 
dem til sig. På Melby Overdrev 
måtte man også lufte hunde uden 

snor, men i 2011 blev det forbudt aht såkaldt jordrugende fugle (bl.a lærke og ryle). 
 
I det sydøstlige hjørne af plantagen skulle ligge en stenalderboplads fra Tragtbæger 
Kulturen (hvis man altså kan finde den). Og så kan de samarbejde i Liseleje – få noget op at 
stå – for Erhvervsforeningen og Borgerforeningen i Liseleje fik sammen med 
Naturstyrelsen lov til at opføre én af Danmarks største naturlegepladser ved navn 
”Havtyren”. Den er også et besøg værd – ikke mindst for de små størrelser. Her ku' 
Gribskov Kommune lære meget om ”Turisme-tiltag” af Halsnæs Kommune! 
 

Så går turen hjemad og tidligere 
kunne man spotte efter 
”skydetårnet/ udkigstårnet”, når 
man – for ikke at løbe samme vej 
tilbage - skulle finde hurtigste vej til 
Asserbo Plantage. Men vi må klare 
os uden pejlemærket, for tårnet 
blev nedtaget i 2012. 
 
Asserbo Plantage er tidligere 
hævet havbund hvor der gennem 
nogle hundrede år har været 
græsningsarealer (ca 370 ha) fordi 
mark afgrøder havde trange kår: 
”Jordbunden er sand og atter sand – 
det er noget nær den magreste 
bund,.man kan tænke sig i 
Nordsjælland”, skriver klitfoged og 

opsynsmand Peder Jensen i 1924. I 1885 havde man påbegyndt afvandingen, bl.a ved efterflg 
at grave 8 km grøfter. Dette til trods stod mange kærdrag om vinteren og foråret under vand. 
Det samme gjaldt faktisk også Strandsåterne nær Tisvildeleje. Dette græsnings-område 
mellem selve stranden og klitterne blev om vinteren bl.a brugt til at hugge isblokke til 
kystfiskerne, så de kunne holde den friskfangede fisk kølig i forårs- og sommer månederne. 
Det sidste gamle is(magasin)hus står stadig i Liseleje ud for det lysegule, tidligere badehotel. 
Afslutningsvis og meget kort om Asserbo Plantage: Den er faktisk flad og kedelig – og 
der er langt mellem snapsene for naturelskere. I min ridetid i 60-70- og 80'erne elskede 
jeg dog de lange og lige sand- og nålestier, for de var perfekte at trykke den af på i galop. 
Men prøv at krydsløbe gennem lyngen på Melby Overdrevs små sandede stier. Det er en 
løbeoplevelse af de usædvanlige, men hold øje med rødder og evt hugorme – sidstnævnte har 
jeg hørt om, men aldrig mødt på en løbetur. En crosstrail tur gennem lyngen fik man tidligere 
på Liselejeløbets 5- & 10 km ruter, men efter 15 km ruten blev indført, har man forenklet 
ruterne, så lyngarealet springes over. Man løber nu på grusveje det meste af vejen, og får lov 
at kigge lidt på lyngen, men zigzagger sig ikke mere gennem Overdrevets sandgryder. Denne 
udeladelse er en STOR synd for løbets kvalitative udfordring. Jeg har tidligere bedømt 
Liselejeløbets 5 km rute til at være én af Danmarks bedste oplevelses-distance – 
men desværre IKKE mere (efter ruteændringerne!) 
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