
 
 

 

 

Nordtrim, - vi løber i skov, på strand, i vand, under sol, 
i regn og hagl  

 

   

Massevis af fede beretninger inde i bladet….. 
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Så blev det efterår og tid til at kigge tilbage på en travl løbesommer. 
 
Nordtrim har i 2017-sæsonen tilbudt rigtig mange ture, aktiviteter og 
arrangementer – vi har bl.a. været til vandtrail Æbelø rundt, til 
halvmaraton i århundredets uvejr, til Fredsøløbet, i Sveriges ødemarker, 
til DGI-landsstævne og mange nordtrimmere har taget turen til det store 
udland for at bo, løbe og udfordre sig selv. 
 
Bladet her indeholder et hav af spændende beretninger og reportager fra 
de mange ture – som sædvanligt fede artikler komponeret af 
nordtrimmere til nordtrimmere. 
 
2017 har også budt på, ja man fristes til at sige: ”de sædvanlige” flotte 
DK-titler - sølv til både Annie og Birthe ved CPH Half.  
Disse gentagne DM-medaljer er et vidnesbyrd om, at Nordtrim 
efterhånden har fostret mange store profiler – ikke i klasse med Eliud 
Kipchoge eller Paula Radcliffe - men nordtrimprofiler med rigtig flotte tider 
og klubrekorder.  
Vi vil gerne hylde disse foregangsmænd, som giver klubben en kant. 
Dem, der opdager, at de har evnerne og lysten til at banke en rekord -og 
som går efter det. I 2017 satte Ea en fænomenal maratontid på 3.23 og 
Lennarth fik has på de famøse 17 min på en 5km. Imponerende 
præstationer, der sammen med andre tilsvarende bør fastholdes i 
klubregi. Vi er derfor startet på en Nordtrim Hall of Fame, hvor de bedste 
tider i klubbens historie skal sættes op – mere om dette arbejde inde i 
bladet. 
 
Dirty8 blev, som navnet byder, afholdt i uge 38. Kaisersport gav rigtig 
flotte præmier til vinderne, men i år fik vi også flere nye lokale sponsorer 
– et resultat af, at Nordtrim er et stærkt brand og med vores mange 
medlemmer udgør et stort omsætningspotentiale for lokale 
detailhandlende; men også et resultat af, at vi er så synlige i gadebilledet 
og lokalsamfundet, som vi er!  
Vi har fået værdifuld støtte fra Fog, Kvickly, Den røde tomat, EDC i 
Tisvilde og Sørensen biler.  
Især aftalen med Kvickly byder på store perspektiver, idet vi nu får 
rabatter på alle klubbens indkøb i butikken – og det bliver til noget i løbet 
af en løbesæson med vores aktivitetsniveau. 
 
Og så fik vi 
endelig – qua 
Liselejeløbets 
nye dato – 
mulighed for 
at stille en 
Nordtrim-camp 
til Stafet for 
livet. Det blev 
en 
kæmpesucces 
– jeg tror ikke, 

at jeg lyver ved at sige, at Nordtrim var eneste hold med deltagere på 
banen i samtlige 20 timer ;-) Vores bidrag til den gode sag blev på mere 
end 13.000 kr – tak til alle jer, der gjorde det muligt!  
 

 

Nordtrimcampen ved midnat 
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I skrivende stund har vi haft vores anden klubaften hos 
Kaisersport. Endnu en stor succes mere end 30 nordtrimmere, 
som lagde vejen forbi butikken i Brønshøj og købte lækkert 
udstyr og tillige fik en intro til Kaisersports nye testlab. En 
spændende mulighed for at få helt tjek på ens egen 
løbemæssige særheder og forbedringsmuligheder. 
 
I forbindelse med efterårets klubtøjsindkøb kan vi også 
meddele, at Nordtrim har skiftet trykker. Efter nogle år hos 
Buwi har vi nu besluttet at samle både tryk på tøj og tryk af 
klubblad hos NRT. Det har betydning for de af jer, som selv 
køber klubtøj og leverer det til tryk. Ordningen forbliver den 
samme, men nu afleveres tøjet blot et andet sted – se mere på 
vores www. 
 
I 2017 har vi jo, som de fleste godt véd, haft fornøjelsen af at 
samle klubbens allerbedste løbere i en ”Elitetrup”, hvor vi har 
fået støtte og vejledning fra Lasse Suhr.  
Vi har været utroligt glade for at have haft Lasse i vores stald, 
og havde set frem til at fortsætte samarbejdet med ham. 
Desværre har Lasse trukket sig af familiære årsager, så vi har i 
stedet fået muligheden for at indgå aftale med Mads Høyer fra 
Kaisersport. 
Vores plan er at udvide målgruppen for ”specialsupporten”, så 
vi fremover arbejder med en ”Ambitionstrup”. Koncept og kriterier for deltagelse er beskrevet inde i 
bladet, og fra bestyrelsens og trænergruppens side ser vi frem til endnu en sæson, hvor vores 
medlemmer kan få lidt ud over det sædvanlige for en breddeklub af vores beskedne størrelse og kaliber. 
 
I ønskes alle et dejligt efterår og vinter – vi ses i sporet, hvad enten det bliver i mudder, sne eller klart 
solskin ;-) 
 
 
 

Jannich Hammer Marker byder nordtrimmere 
velkommen til klubaften hos Kaisersport 
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Dirty8 
 

v/ Henrik Kobberø Petersen  
 
I blad nr. 78 kan du læse om tilblivelsen af Dirty8, Jesper Viet lavede dengang en guidet tur. I år er en 
deltager blevet ”indfanget” til at give hans besyv med i forhold til at være deltager. Jeg giver ordet til 
Henrik Kobberø Petersen, nogen kender ham som den glade trailløber med den røde jakke 
 
 

 
Jeg glæder mig, var det første jeg tænkte på, da jeg blev bedt om 
at fortælle om deltagelse i årets Dirty8. 
Jeg glæder mig, til at skulle løbe i denne lille fantastiske skov, der 
rummer næsten alt en trail løber kan ønske sig. 
 
 
Der er sand, masser af sand, der er bakker, mange bakker, der er 
trail’s, rigtig mange trail’s. Der er grøften, hvor man føler sig helt 
lille, der er noget specielt ved at løbe alt hvad man kan ned 
gennem grøften, zig zag, op ned, springe over en gren eller et 
væltet træ. 
 
 
Ja jeg glæder mig til endnu en gang at skulle lege i denne 
fantastiske skov. 
 
 
 
Vel mødt op på løbsdagen, fik jeg hilst på og krammet dem jeg 
kender, der var jo faktisk en hel del jeg har mødt til alle mulige 
trail løb rundt omkring. 
 

 
 
 
Ved det fine nye byggeri for enden af p-
pladsen, fik vi vores nummer, og så var det 
bare at vente på Race briefing. 
 
 
Efter endt briefing, var det fælles start på 
prologen, hvor vi på o-l-løbs lignende maner 
skulle finde poster, med hints om en bestemt 
person, og efter at have fundet fire af de vist 
otte poster, følte vi os sikre at vi vidste hvem 
der var tale om, og løb tilbage til start/mål, 
hvor vi jo heldigvis fik lov at løbe videre. 
 
 
Og så var det ellers ud i denne lækre 
efterårsdag, i denne super fede skov, for at 
finde poster, poster som i dette løb er en bog 
der er hængt op, ide’n er så at man tager den 
side i bogen der svarer til ens hold/start 
nummer. 
 
 
Den første post kom vi til at løbe lige forbi, fordi vi løb og snakkede om hvor heldige vi var med vejret, 
og hvor dejlig en skov det er at løbe i. Tilbage og finde den rigtige side, og så raskt videre, over & under 
væltede træer, grene og også lidt mudder.  
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Fed rute snakkede vi om, her er lidt af det hele, og dejligt at blive ført rundt i skoven, ad nye stier, og en 
anden rute end vi plejer. Her har vi ikke været før, sagde vi på et tidspunkt, for så at få kigget den anden 
vej, og opdage at vi bare var løbet op, der hvor vi plejer at løbe ned, og pludselig passede ens indre kort 
igen. 
 
 
 
Så var der lige en gang til vi løb forbi en 
post, fordi vi havde travlt med at nyde 
naturen og udsigten.  
 
 
 
Efter at have løbet hele skoven på kryds og 
tværs, løbet et par ture på stranden i sand, 
hvor det er svært at finde rytmen, fordi ikke 
to skridt er ens og mange bakker senere, 
kom vi til de berygtede pukler, som nu er 
en ny oplevelse da der er kommet trapper 
på dem alle.  
 
Vi talte bakker og dale, talte trapper op, og 
lige pludselig glemte vi hvad vi var nået til, 
for så at blive enige om at pulsen selv sent i 
et løb godt kan komme helt op i det røde 
felt. 
 
 
 
 
Så en slut spurt i klitterne, hvor vi løb i mål gennem en galge, og man ringer sig selv i mål.  
 
 

 
Blev modtaget af mange rigtig glade mennesker, 
som jo så heldigvis havde haft en lige så fed 
oplevelse i skoven.  
 
En super fed atmosfære var også det man blev mødt 
med. Masser snacks, energi og vædske,+  grill 
pølser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et velfortjent bifald til alle de ildsjæle der har sat dette event op, det fortjener større tilslutning. Super 
arrangement, super koncept, SUPER dag. 
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En aften med Allan Zachariasen 
 

v/ Ea Andersen 
 
 
Vi har i Nordtrim en meget omsorgsfuld bestyrelse, de VIL have at alle, der vil Nordtrim trives og 
udvikles (hvis man altså selv vil), der er blevet satset på eliten, hvor en ekspert har været koblet på i 
vinter, der har været en række foredrag om den rette kost, det rette udstyr, det mentale aspekt vedr. 
motivation og meget mere af alt det seriøse - og en gang i mellem skal vi så også bare have vitaminer til 
grine-hjernen 
 
Det fik tirsdag d. 2. maj 2017 efter træning fra Helsinge Hallen. 
 
Klubben havde inviteret os alle og Allan Zachariasen til fortællinger fra et langt og intenst løberliv. 
 
Det var et underholdende blik på det ”at løbe”, at løbe stærk, at løbe med talent, som Allan sagde flere 
gange. 
 
Jeg ved ikke hvor mange Nordtrimmere vi var mødt op i lokalet bag Café Mille, men tæt sad vi og med 
stive ører, efter kort tid også med store smil og grin smurt ud over femøren. 
 
Allan tog os med på en rejse gennem hans løberliv, hvor det bestemt ikke altid er fornuften, der har stået 
højest. 
 
 
Allan indledte med: ”For 22 kg siden var jeg en habil løber” 
Som dreng prøvede jeg mange sportsgrene: 
Fodbold 
Håndbold 
Basketball 
Volley ball 
O-løb… alt det der med koordination og flere spillere på banen gik skævt… 
Så pludselig nærmest ved en tilfældighed opdagede jeg, at det der løb kunne jeg. 
 
Fra 1972 blev trænet 6 dage om ugen, at løbe 10 km er dræbende kedeligt, alligevel endte træningen på 
tidspunkt ud i 265 km om ugen.  
 
En alm. nordtrimmer, vil sætte den indre lommeregner i gang: ”Han siger 6 dage om ugen og 265 km, 
det jo mere end en marathon de løbende dage, det kan man da ikke…” Det kan man heller ikke i 
voldsomt mange år. Allan kunne også fortælle, at der ikke eksisterede andet end løb, mad og sovning i 
den periode.  
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Jeg havde skriveblokken med, her lidt af hvad der stod da jeg kom hjem: 

Lå på sygehuset, hvilepuls på 29, 
blev vækket af personalet hele 

tiden. 

Livfarligt at løbe, har en 
skævhjerteklap, trangen til at 

forsætte overdøver advarslerne. 

 

Brækkede foden på 
trampolin. Hvis jeg bare 
lige undlod tilløbet kunne 
jeg godt springe en gang 

mere… 

Mor opdagede den 
mærkelige fod, insisterede 

på skadestuen, hvor de 
mente den skulle i gips, 
men jeg skulle jo træne 
senere på dagen, så det 

måtte blive en 
elastikforbinding… 

Det kan nok løbes væk! 

 

 

Træning af km efter km 
er kedeligt. En nisse på 
skulderen sad og ville 
have mig til at stoppe. 

Løb videre og videre for 
at få den til ”at holde 

kæft” 

Alle kan træne og træne, nogle 
forbedre sig, har man talentet så 

virker træningen. 

- Det er sjovt! 

Nedtrapning er en svær 
ting. 

Virkelig en balance, du 
må ikke blive slap i 

hoved. 

Kedeligt at løbe langsomt, så de var fuld 
skræl i hver træningspas, 23 km formiddag 

og 15 km eftermiddag. Når der kom folk 
udefra og ville træne med i Odense, kom de 

kun en gang, de sagde vi var sindssyge. 

Ham med 
pandebåndet. 

Fakta: 

1. marathon: Esbjerg, tid: 2:23 

       PR på marathon: Barcelona 1983: 2:11:05 
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Æbleø Trail d. 15/7 - 2017 
 

v/ Brian Baltzersen 
red. Ea Andersen 

 
Æbelø er et enestående naturparadis. 
Man kommer til Æbelø fra parkeringspladsen på Lindøhoved, går 1,5 km gennem vand til Æbelø Holm. 
En tur rundt om Æbelø er på 7 km, en ø der kalder på alle sanser. 

 
Dette var startskuddet på vores sommerferie. 
76 deltagere i alt heraf 6 fra Nordtrim (Anna Uhrenholt, Jesper Vieth, Casper Andersen, Carin Vieth, 
Githa Andersen og Brian Baltzersen). I kunne få en roman, men får i stedet en billedbog 
 

 
 
Vi mødtes kl. 7 lørdag morgen i Nordtrim uniform.  
På billedet (Brian, Githa, Jesper, Carin ) 
Casper er fotofører. 
Anna er lige rundt hjørnet. Skulle lige læse dagens avis sammen med Hugo. 
 
Nå, men vi drev af sted mod Fyn, med nålen pegende mod Bogense. 
Vi havde dog fået aftalt at holde pitstop undervejs, så vi kunne indtage  
kulhydrater og anden energitilskud.  d,smv ( det , sgu meget vigtigt). 
 
 
 
 

 
 
Så er vi landet på parkeringspladsen på Lindøhoved .. hvor vi alle 
blev budt velkommen, fik en kort briefing om hvad, hvor og 
hvordan vi skulle forholde os på turen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AFGANG !!!! 1,5 km gennem vandet til Æbelø Holm  
( Xtrem  hardcore motherf….   træning af hoftebøjere ) 
Uden at love for meget, så trækker det det lave vand 
kræfterne ud af kroppen. 
 
Det var en kølig tur, havvand til knæene og med en pace på 
ca. 19min / km. 
 
 
 
 
 

 
 
Anna danner bagtrop…og som det ses på billedet, har hun 
fuldstændig styr på tropperne. 
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Så er vi landet på Æbelø Holm. 
Hurtig optælling + briefing ….. stadig 6 Nordtrimmere i live. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
  
 
 
 

 
 
En af de ting vi blev briefet om fra start var, at når vi 
krydsede Æbelø holm , skulle vi følge sporet pga. plantelivet. 
( Ai .. jeg kan faktisk ikke huske hvorfor vi ikke måtte løbe 
random , sry). 
 
 

 
Langt om længe er vi igennem det sidste vandpjask fra Æbelholm til 
Æbelø. 
 
 
2 Nordtrim piger giver her, resten af deltagerne undervisning i 
Intensiv træning, hvor konditionen virkelig bliver banket til tops. 
 
 
 
 
 

 
                 
                                                                           
 
 
 
Fyrtårnet på Æbelø bliver stadig benyttet som 
pejlemærke til indsejlingen gennem Lillebælt . 
Solfangere sørger for lys om natten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lige bagved Fyrtårnet måtte vi kurre/glide/ kravle ned af 
en skrænt for at komme ned til stranden på den nordlige 
del af øen. 
 
 
 
 

9



10 
 

- Æbelø fortsat 
 
Så kom vi til den nordvestlige del af Æbelø hvor skoven hersker så smukt … alle ens sanser åbnes og påvirkes af  
denne smukke uberørte natur. Billederne taler vist for sig selv.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Her ses de aftryk som stenalderhavet efterlod. 
Bølgerne har gnavet sten, grus og ler bort fra øens 
nordside.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En helt igennem fantastisk dag og oplevelse, kan kun anbefales. At der blev afsluttet med Fynsk 
æggekage er ikke billedokumenteret, men et faktum, der også tæller på pluskontoen 
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Ambitionerne afløser eliten 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
I 2017 har vi jo, som de fleste godt véd, haft fornøjelsen af at samle klubbens allerbedste løbere i en 
”elitetrup”, der har fået støtte og vejledning fra Lasse Suhr.  
 
Forløbet har været en succes. Deltagerne har været glade for den kompetente og relevante support og 
sparring, de har fået fra Lasse; og flere har sat massive personlige rekorder i 2017-sæsonen. 
 
Vi har i bestyrelsen og trænergruppen evalueret forløbet, og besluttet, at det faglige niveau har været 
yderst tilfredsstillende - ja faktisk så tilfredsstillende, at vi gerne vil invitere endnu flere nordtrimmere 
med på rejsen mod bedre personlig løbeperformance. 
Vi har derfor omdøbt det tilbud, som udvalgte nordtrimmere i 2017 har gjort brug af – så fremover har vi 
ikke en ”Elitetrup” i Nordtrim, men en ”Ambitionstrup”. Navnet er valgt for at indikere, at nøgleordet er 
ambitioner frem for elite, og dermed gerne skulle henvende sig til alle dem, som har lyst, tid og vilje til at 
forbedre sin løbsmæssige performance, ligegyldigt hvilket niveau man kommer fra – og måske endda 
sætte pr undervejs. 
 
Vi har været utroligt glade for at have haft Lasse i vores stald, og havde set frem til at fortsætte 
samarbejdet med ham, men desværre har Lasse trukket sig af familiære årsager, så vi har været i 
marken for at lede efter en værdig afløser. Og det har vi helt 
sikkert fundet i Mads Høyer fra Kaisersport, som har sagt ja til at 
indgå i et samarbejde med Nordtrim og Ambitionstruppen. 
 
Mange kender sikkert Mads fra hans besøg hos os i foråret, hvor 
han sammen med Nicolai (også fra Kaisersport) drev os rundt i 
gakkede gangarter og spændstige hop, for bagefter at udøve 
små julelege med nogle af os på gulvet i THOKs klubhus.  
Flere af os har sikkert været gennem Mads’ kyndige hænder i 
forbindelse med fodproblemer og tilsvarende overbelastnings-
skader. Mads er fysioterapeut, personlig træner og specialist i 
løbestil og –teknik. 
 
Vi starter i november med et møde, hvor Mads fortæller om 
planerne for Ambitionstruppen, programmet vi skal igennem og 
hvordan han kan understøtte os – både det enkelte individ med 
eget sæsonmål og hele gruppen.  
Vi forestiller os, at Mads starter med at definere og fastlægge 
grundtræningen hen over vinteren for os. Når tiden kommer til 
en mere specifik træning, er det planen, at Mads kommer på 
besøg i Nordtrim en gang hver 4-6 uge og at deltagerne i 
mellemtiden følger et program, som er lagt med henblik på at formen topper ved det mål, den enkelte 
har sat sig – f.eks. Hamborg maraton. Det individuelle program bygger på resultatet af den løbetest, som 
afholdes inden vi går i gang med sæsonen.  
Mads vil undervejs stå til rådighed for spørgsmål og råd via mailen, sådan at man aldrig er helt alene om 
arbejdet med at forbedre sig. 
 
For at komme med i Ambitionstruppen skal man have en personlig ambition for 2018-sæsonen - et mål 
man ønsker at opnå, et mål med sin træning og investerede tid. Det kan være et specifikt løb, som man 
gerne vil gennemføre i en god tid, i en personligt bedste tid eller bare sætte en klubrekord.  
Man skal være klar til at følge vejledningen fra Mads - måske vil man lige drøfte Mads’ anvisninger med 
ham, måske bliver programmet lige justeret lidt til; men man er som udgangspunkt klar til at investere 
den nødvendige tid og kræfter i projektet, og følge trænerens ord. 
 
Det er vores håb, at mange nordtrimmere vil finde det motiverende at få topkvalificeret bistand og derfor 
vælge at deltage i Ambitionstruppen. 
 

Mads Høyer 
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Copenhagen Half eller Hagl 2017 
 

v/ Grethe Terkelsen 
 

Søndag den 19. september, var det tid til Copenhagen-half-
maraton igen. Jeg havde løbet flere løb ugerne op til, hvor jeg 
havde givet den max gas, så om jeg var klar, måtte tiden vise.  
 
Jeg drog til København sammen med Martin og Alex, men følte 
mig ikke tip top, da jeg døjede med en irriterende hovedpine.  
 
Vejret var fantastisk og stemningen i Nordtrim-teltet i top. 
Stemning før et løb er en oplevelse i sig selv. Jeg sad faktisk lidt 
for mig selv og var skidt og usikker på om mit mål, som var at 
prøve at få min hastighed op og løbe 4:30 pr. km, var realistisk. 
Jeg sagde det i hvert fald ikke til nogen.  
 
Jeg varmede op og kunne her mærke hovedpinen lette og benene 
komme godt i gang. Jeg søgt frem i startgruppen lige ved 1:35 
ballonerne, så måtte jeg se, hvad jeg kunne. 
 
Kl. 11.15 blev de første sendt afsted og jeg var over startstregen 
nogle minutter senere. Jeg havde god fart fra start og fandt 
hurtigt ud af, at ligge fremme medfører albuer i siden og skub.  
 

Jeg kunne på mit ur se jeg løb 4:20, så tempoet ned og så derudaf.  
 
Jeg havde et fantastisk løb, hvor jeg hele tiden følte, at der var gode ben og jeg kunne holde tempoet.  
 
Vejret var fint, solen skinnede og stemningen i top hos tilskuere og bands langs ruten gennem 
Frederiksberg og København. 
 

-Men så, da jeg lige havde passeret 18 km lød der rumlen, som jeg først 
antog som almindelig by-larm, men som kort efter viste sig at være mere 
alvorligt tordenvejr.  
 
 
Så kom så det første brag, hvilket var meget højt og voldsomt.  
Lyn og torden kom samtidig.  
 
 
Jeg, som altid har hadet tordenvejr, og som barn sad under køkkenbordet 
hjemme, løb nu midt i det værste uvejr jeg nogensinde har løbet i.  
 

 
Mange tanker løb igennem hovedet. -Hvorfor løber jeg her, -hvad hvis jeg bliver ramt, det er jo bare et 
(Undskyld sproget) skide løb. Mit hjerte bankede hurtigere end bare af løbeturen. Og så kom skybrud og 
hagl bragende lidt efter.  
 
 
 
 
De sidste 2 km af løbet var rædselsfulde. De 
sidste ca. 300 m til målstregen løb jeg i vand til 
anklerne og måtte løbe til side for en 
ambulance. Man snakkede om, at nogle var ramt 
af lynet og stemningen var trykket.  
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Jeg løb over en ”målstreg”, som flød rundt og uret var gået ud. Jeg fik min medalje og fik stoppet mit ur, 
men tiden havde jeg ikke rigtig styr på. Det gjaldt bare om, at komme væk fra vandet, der flød som en 
flod ned ad gaden og mellem træerne i Fælledparken.  
 
Jeg søgte mod bagageteltene og mødte her Kasper, som stod, også lidt chokeret, -tror jeg. Vi kæmpede 
os gennem vand til anklerne og mudder hen til teltene og fandt efter lidt tid vores bagage.  
 
Alle løbere stod samlet i bagageteltene og søgte ly. Kasper og jeg gik derefter mod Nordtrim-teltet. Her 
stod en masse mennesker, kendte Nordtrimmere og andre, der søgte ly.   
 
I teltet fik jeg tjekket min tid og opdagede, at med tiden 1:36:19 på mit ur, så var mit mål nået. Jeg 
havde sat PR, slået min rekord med 2 min. Super, men det fyldte ikke så meget lige der. Jeg ville bare 
afsted.  
 
Jeg skulle med toget, da jeg skulle videre til Smørum og se min datter spille kamp. Det meste af mit 
skiftetøj var selvfølgelig i Smørum, da vejret jo var fint, da jeg tog afsted. Så meget våd og kold tog jeg 
afsted, så snart tordenvejret og regnen stilnede lidt af.  
 
Jeg kæmpede mig ned mod Østerport, hvor man undervejs så 
gæve løbere kæmpe sig de sidste km mod mål, en utrolig smuk 
regnbue og Københavnere, der hjalp hinanden og snakkede om 
det mærkelige vejr.  
 
Jeg fik ringet til mine forældre og Jesper, og beroliget dem. I 
toget snakkede folk livligt om hændelsen både tilskuere og 
løbere, der var noget chokerede. Man hjalp en løber med en 
varm jakke, da han rystende af kulde fortalte, at alt hans tøj i 
hans bagagepose var gennemblødt, det var en god oplevelse 
oven på alt det andet.  
 
Jeg opdagede, at jeg næsten ingen vand havde drukket og 
ingen snacks eller andet spist efter jeg kom i mål. Jeg kunne nu 
godt mærke sulten og tørsten.  
 
Jesper hentede mig ved Smørum station, hvor jeg fældede en 
tåre. Jeg var faktisk ret chokeret. Jeg fik sundet mig og kunne 
glæde mig over min nye rekord, men sikke en oplevelse. Og 
tænk jeg løb kun 2 km i dette vejr, mange af de andre var ude i 
vejret meget længere, f.eks. Camilla Pollas, som havde pådraget 
sig blå mærker efter de store hagl.  
 
Vildt, vildt og vildt !! 
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Sommerfest i Nordtrim 
 

v/ Hanne Lykke Berthelsen  
 

Lørdag d. 19. august 2017 blev klubbens brag af en sommerfest 
afholdt. Ca. 30 Nordtrimmere havde valgt at nyde denne lørdag 
eftermiddag startende med socialt løb, badning efterfulgt af 
hygge, ved naturrummet i Tisvilde. 
 
 
 
Kl. 15 mødtes ca. 10 friske løbere, og løb 10 km med Tisvilde 
Hegns lækre terræn under fødderne, de fleste sluttede turen 
med at hoppe i havet, og skylle løbeturens strabadser af sig. 
 
 
 
Ved 16 tiden stødte yderligere ca. 20 glade Nordtrimmere sig til 
hyggen. Øl og vin blev nydt mens snakken gik. Grill blev tændt, 
mad fundet frem og bordene blev dækket op til fest i klubbens 
nyindkøbte telt. 
 
 
 
 
 

 
Humøret fejlede ikke noget – det gør det jo aldrig når 
Nordtrimmere mødes. Og efter lang venten på at grillene blev 
tændt og pølser og kød blev tilberedt, var ingen vist i tvivl om, at 
maverne skulle fyldes med lækker buffet, med diverse salater, 
pølser og bøffer samt flere slags lækkert brød – tak til Jesper 
Terkelsen, som havde haft bagehandskerne på – lækkert brød. 
 
 
Anna indledte festmiddagen med at ønske alle en god aften og 
hyggelig samvær, herefter gik vi alle ombord i den lækre mad.  
 
 
Timerne gik med musik, snak, ølsmagning (Tak til Jesper Vieth, for 
hans kærlighed og hang til ølfremstilling) -det var kræs for ganen.  
 
Selvfølgelig skulle desserten da også smages, den stod Anna 
Uhrenholt for, tak til Anna, for de lækre flødeboller, som flere Nordtrimmere ikke kunne stå for et par 
gange incl. mig selv. 

 
 
 
Mørket sænkede sig, humøret var højt og da trætheden 
begyndte at melde sig, hjalp alle til med oprydningen 
og vognene blev pakket. 
 
 
Slutteligt vil jeg nævne Annas indledning om alle skulle 
have en god og hyggelig aften sammen.  
Det syntes jeg bestemt, at vi i Nordtrim endnu en gang 
bevidste, det er vi gode til. 
 
Aktivitetsudvalget gjorde det igen, super godt! 
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Klog af skade, - hvad er det der sker mentalt? 
 

v/ Ea Andersen 
 
Vi har vel nærmest alle sammen prøvet det i en eller anden målestok, - det der med at blive ramt af en 
skade. 
For nogle er en skade en velkommen pause i et træningspas, der har taget pligtagtig karakter, for andre 
nærmest angstprovokerende, at skulle undvære den almindelige træning, man kan blive smådeprimeret 
og halvgnaven, grave sig ned og undgå de mennesker, der repræsenterer den motionsform, man ellers 
elsker at udføre.  
Eller man skammer sig, slår sig selv: ”Hvorfor lyttede jeg ikke i tide til de signaler kroppen sendte?”. Når 
man er tvunget til pausen og har bedring på vej, mærker at formen er faldet, så står djævlen der igen, 
”kom nu i gang, det gør da ikke så ondt, du bare pivet nu, afsted afsted”, det kræver virkelig noget 
særligt af den mentale inderside, at stå imod den indre igangsætter når en sportsskade rammer. 
 
 
-Viden om den mentale inderside, når sportsskaden rammer, er 
undertitlen på en bog jeg læste i en weekend, da jeg var midt i min 
skadesperiode. Jeg måtte have noget til hjernen, noget viden koblet på 
situationen, så jeg kunne finde motivation til at gøre noget andet end piv 
og brok. 
Jeg har flere gange tænkt tilbage på d. 29/1 2017, hvor Martin Ishøj 
talte om motivation (se blad nr. 79), han bad os stille os selv 
spørgsmålet ”hvorfor løber jeg”, hvad sætter jeg af mål? -og hvad skal 
der så ske efter? Jeg er ude i lidt samme boldgade her, hvorfor er det 
jeg løber, og når jeg ikke kan, hvad kan jeg så gøre i mellemtiden for at 
vende stærkere tilbage? Er det, det lange langsomme, fællesskabet, det 
fysiske velvære, bare fordi jeg ka’, eller noget helt andet der er min 
drivkraft?  
Jeg tænker det er vigtigt, at være forberedt med en plan B den dag man 
møder sin skade. Jeg konstruerede hurtigt en plan B, som jeg kunne 
acceptere i periode på 3 – 4 uger, men var ikke forberedt på tilbagefald, 
det havde været fedt om jeg havde været på forkant, men så er jeg jo 
bare blevet det klogere af min skade 
Det korrekte trænersvar er: Variation, men hvis man nu bedst kan lide lakridser og der kun er 
vingummi? Så er det bare svært. Ligeså her, hvis nu løbet er ens lakridser, så er cykling eller svømning 
altså kun vingummi, men derfor kan man jo på forhånd godt lede efter ingredienser i lakridserne, der kan 
udgøre en erstatning, hvis og når skaden rammer. –hvis man er klog, har man tænkt tankerne før 
skaden kommer på besøg! 
 
Og hvorfor så hele denne personlige beretning bagom om min mini-skade; en forfod, der har gjort 
djævelsk ondt, mistanke om træthedsbrud eller ”bare” en inflammation? Jo, fordi jeg hører og oplever 
mange andre i klubben, der periodevis trækker sig og slet ikke tager del i klubbens øvrige liv under en 
skadesperiode. Nogle kommer slet ikke igen!  
Jeg blev præsenteret for en helt ny bog om emnet: Klog af skade, med undertitlen: - Viden om den 
mentale inderside, når sportsskaden rammer. Af Thorsten Asbjørn og Peter Borberg. 
Det var i helt anden sammenhæng på mit arbejde, at snakken faldt den vej, men at læse om de 
mekanismer, der igangsættes på øverste etage under en skade gav virkelig god mening for mig. Det må 
jeg bare dele med jer andre. 
 
Bogen tager udgangspunkt i en lang række kendte sportsfolk, forfatterne tager os med rundt i 
sportsskadernes mentale rum. Det handler ikke om, at man skal varme op på en bestemt måde, strække 
ud eller spise sundt. Det handler om, hvad der får os til at presse citronen, så det går galt, og det 
handler om, hvordan man kommer videre. 
 
I bogen møder vi blandt andre Ultraløberen Claus Bagger, som om en skadesperiode siger: ”Reaktionen 
kommer med det samme. Jeg bliver mere træt og gnaven. Som en sur gammel mand. Jeg føler samtidig, 
at jeg går rundt med en indebrændt energi, en rastløshed, som jeg ikke kan komme af med”  
I andet interview siger samme Claus:” Når jeg ikke kan tænke i skaderisici, mens jeg er i gang med 
sporten, så er det af præcis samme grund, som gør sport så fascinerende, det er stedet, hvor man  
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fuldstændigt dedikeret kan bevæge sig ind i en anden verden. En verden, hvor man kan sige til sig selv, 
at ”nu er jeg her, og alt andet er bedøvende ligegyldigt.”Når jeg befinder mig i den tilstand, kan jeg ikke 
tænke i mulige skader, det fylder ikke noget. Selv mens jeg lige nu sidder og snakker om det, så gør jeg 
mig ingen forhåbninger om, at jeg bliver klogere på skaden, når den ikke er en realitet. Og jeg er også 
godt klar over, at den manglende skadesbevidsthed har betydet, at jeg er rendt ind i nogle skader, som 
jeg ellers kunne have undgået.” 
 
Sportspsykolog Nina Thysk Sørensen udtaler om forskellen mellem at være dedikeret og afhængig af 
sporten: Som dedikeret atlet stræber du efter at dygtiggøre dig i forhold til dine langsigtede mål og ved 
derfor, at der er nødvendigt at reagere på kroppens signaler og være i stand til at droppe en træning, 
kamp eller konkurrence for derved at undgå alvorlige skader og ikke blive sat ud af spillet til de store 
konkurrencer. 
Den træningsafhængige har ofte også langsigtede mål om at dygtiggøre sig og være med i forskellige 
konkurrencer, men kan være lige så styret af, hvad den daglige træning giver her og nu. Denne kan 
derfor have en større tendens til at træffe beslutninger ud fra et mere kortsigtet fokus – den behagelige 
følelse ved at klare dagens træning her-og-nu. På den korte bare får den træningsafhængige sit ”fix”, 
men på den lange bane risikerer vedkommende at blive skadet, og de mentale følgevirkninger kan vise 
sig særdeles barske. 
 
Endnu et citat: ”Man skal være smadret til en 1000 meter til DM. Ellers føler man ikke, at man har ydet 
det maksimale. Men det at tåle smerte kan man blive alt for god til, og det fører til uhensigtsmæssig 
træning og konkurrence, som ender i skader og ufrivillige pauser.” 
 
Bogen er et opgør med: ”Det skal løbes væk” og ” Det skal gøre ondt før det bliver godt”. En lære som 
jeg personligt endnu ikke er i mål med, men måske det kommer med alderen 
 
For at brede temaet lidt ud, har jeg spurgt mig lidt for i klubben, hvad sker der/skete der på din mentale 
inderside under skadesperioden?  
 
Fællesskabet:  
Fra en træner: ”Man kan jo godt møde op på p-pladsen og cykle en tur mens I løber, hyggesnakke før og 
efter, men det er jo i sporet vi rammer hinanden, det kan ikke erstattes af noget andet…” 
 
Fra en nyløber: ”Jeg følger med på Facebook og synes, at det er fantastisk, når jeg møder 
”løbevennerne” i byen. At møde op i skoven og mødes et kort øjeblik er selvfølgelig en mulighed.  
For mig vil det bare gøre savnet efter løbeturene og det sociale undervejs større.”  
 
Lært noget af skaden?:  
: ”næ, det er bare noget l…”  
 
: ”For mig har det været vigtigt at få stillet en diagnose, så jeg har noget at forholde mig til i forhold til 
behandling og varighed.” 
 
 : ”ja, jeg har fundet mening med at gå i træningscenter, fået lidt baggrundsviden fra en fysioterapeut 
om hvordan muskler skal bygges op omkring senerne, det er lidt som at kende noget teori bag løbet… 
man motiveres ved at vide hvad man gør, så jo jeg har lært at værdsætte styrketræning.” 
 
Andre kommentarer: 
Fra træner: ”Det kan ofte være et dilemma, når vi træner vores muskler, skal de ødelægges en smule for 
så at blive genopbygget i restitutionen, det gør ondt, men på den gode måde. Det kræver tilvænning at 
kunne mærke forskellen og det er tæskesvært at vejlede på grænsen, da vi alle jo har forskellige 
smertetærskler, grader af stædighed mm. 
 
Skadet nyløber: Glæder mig til at komme tilbage til ”Danmarks bedste løbeklub” 
 
Kan man heraf drage nogen endelig konklusion eller et entydigt svar på hvad der sker i os, når skaden 
rammer? Eller finde en kur på at undgå tristhed? Næ, det kan man nok ikke, men opdage, at det er helt 
almindeligt. For mig gav det mening at læse omtalte bog, at lede efter konditionserstatning i 
pauseperioden. Lige nu er jeg ellevild af lykke over, at kunne komme i skoven igen, så dejligt, at komme 
til at ”lege” med Nordtrim-folket igen Nu skal jeg bare have en plan B klar, hvis en ny skade finder på 
at aflægge besøg. 
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Leif den Lykkeliges Marathon, Qassiarsuk Sydgrønland 
v/ Dorte Hallberg 

 
Lige siden vi flyttede til Syd-grønland , nærmere 
bestemt Qaqortoq (Julianehåb) i starten af 
foråret 2017, vidste jeg, at der blev afholdt et 
eller andet lidt længere løb i nærheden af hvor 
vi bor. Jeg fik ret hurtig kontakt til nogle løbere i 
byen og fandt ud af,at de mødtes ved 
springvandet på torvet et par gange om ugen og 
løb sammen. Da der stadig var sne /is ,og mit 
knæ meget ustabilt efter knæ luxation sidste år, 
ventede jeg (fornuftigt!!!) med at gå i gang at 
løbe ,og i stedet startede til noget crosstraining 
/styrketræning nede i hallen. Imens trænede de 
andre ligesom jer i Nordtrim 3 gange om ugen, 
med interval/bakketræning, 30-20-10,  og lidt 
længere LSD ture. Vi er ca 10-15 løbere i 
Qaqortumi Arpattartut  som løber meget forskelligt. Både mht mål men også med hensyn til hurtighed.  
Vi er ikke opdelt i grupper, men starter altid med at løbe sammen/opvarmning, også aftaler vi en rute. 
Derefter fordeles vi efter vores tempi, og humør den dag. Dog træner vi alle sammen(dem som møder 
op- dvs ca 4 stykker)- sammen de dage der er interval. Det er super hyggeligt og vi kommunikere og 
laver aftaler via en facebook gruppe, ligesom alt information osv  omkring Leif den lykkeliges maraton 
også foregår på Facebook.   
Kort fortalt så begyndte jeg så småt at træne i løbet af sommeren,og satte mig det mål at løbe halv 
maraton i Qassiarsuk Leif den Lykkelige ½ maraton.d 19/8-2017 
Alle havde fortalt ,at det er det smukkeste område i hele sydgrønland, og 
Ruten er inden for det område, der i øjeblikket er ved at blive søgt optaget som UNESCOs verdensarv,så 
jeg fik hurtigt overtalt Jan til at deltage på en 10 km tur. Vi har købt båd heroppe ,så vi ville selv sejle 
dertil . Det er ca 2 timers tur hvorfra vi bor , MEN hvis man kommer med fly til Narsarssuaq fra Danmark 
,ligger det lige over på den anden side af fjorden,  hvor både hele tiden sejler over.  (så INGEN 
problemer der, hvis I skulle få lyst at prøve at deltage…) 
Løbet er desuden kendt for sine mange højdemeter på både  Marathon distancen (1200 moh) og ½ 
maraton (600 moh) der løbes på grus, sten ,græs, ral, trail stier i fjeldene. (Så helvede i nord er 
barnemad her ) 
Der er altid mange franskmænd (ca halvdelen af deltagerne) der deltager.-(og de er Seje og HURTIGE!) 
Det her er hvad der bliver skrevet om løbet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARATON MED UDSIGT 

HVERT ÅR I AUGUST LØBER LEIF DEN LYKKELIGES MARATHON AF STABLEN. DET SKER 

MED START OG SLUT I BYGDEN QASSIARSUK AD EN T-FORMET RUTE, HVOR DU BÅDE 

KOMMER FORBI FÅREHOLDERNE I NUNATAAQ, INNERUULALIK OG NÆSTEN HELT UD TIL 

SILLISIT. 

“Ruten er bakket og hård, så du skal ikke løbe Leif den Lykkeliges Maraton, hvis du ønsker at slå din 

personlige rekord på distancen. Arrangørerne anslår, at det cirka tager en time til halvanden længere 

at løbe end et almindeligt maraton på flad vej. 

Til gengæld er det at gennemføre alle anstrengelserne værd. Og du finder formentlig ikke noget 

maraton i verden, der byder på smukkere udsigt undervejs med blomsterenge, græssende får, 

glimtende blåt hav og isskosser. 
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Vandreture frabedes i Sydgrønland 
15.08.2017 
Politiet i Kujataa, som har hovedsæde i Qaqortoq frabeder vandreture i det Sydgrønlandske 
landskab, eftersom man har observeret isbjørne i nærheden af Ipiutaq og Sillisit. 
Politiet gør endvidere opmærksom på for vandrere og sejlende, at de skal være varsomme for 
eventuelt møde med isbjørn, idet man har observeret mere end en isbjørn i den seneste tid. 
Departementet for Fiskeri og Fangst har en særinstruks for problem isbjørne, som gentagne gange, 
vender tilbage til beboede områder. 
Ifølge instruksen observeres isbjørne i Sydgrønland især i forårs- og sommerperioden. 
I områder, hvor der jævnligt observeres isbjørne, bør man medbringe udstyr til anvendelse af 
afskrækkelse af isbjørnen og lære sig hvordan en nysgerrig isbjørn kan skræmmes væk. 
I henhold til særinstruksen skal man råbe højt, lave larm og vifte med armene for at fremstå større. 
Men det vil være mere sikkert, hvis man ikke færdes i områderne i Sydgrønland.  
 

Praktiske informationer:  
Søg på facebook: Leif den lykkeliges maraton 
Løbsleder: Poul Halberg ( og vi er ikke i familie) 
Arr. Greenland Aventure race 
Priser: 
Hel maraton løb 42,195 km 500 kr 
1/2 maraton løb ca. 21 km 300 kr 
1/4 maraton løb ca. 10 km 200 kr 
1/2 maraton vandring ca. 21 km 300 kr 
Tilmelding til verdens smukkeste halvmaraton indbefatter naturligvis 
også den sædvanlige deltagelse i pasta-party fredag aften, morgenmad 
på løbsdagen og forfriskninger på ruten. 
 
 
Jeg gik i gang med at træne, og en uge før, vi skulle deltage i løbet opstod der dog en ”forhindring” som 
jeg aldring har prøvet før!  
 

 
Lidt vildt at skulle forberede sig på at møde en bjørn undervejs (den var blevet spottet netop ved det 
depot man vender ved på maratonruten) – og blev løbet mon overhoved så til noget så? 
 
Jo, det gjorde det, for bjørnen blev skudt 3 dage før vi skulle løbe, men da der var blevet set to bjørne 

skulle vi tage forholdsregler og vide 
hvad vi skulle gøre hvis vi mødte en 
bjørn! Læs i boksen ovenfor… 
 
Så jeg væbnede mig med mit nytårs 
trut horn i lommen, og et nødblus til 
hånden (ligesom en stafet)!! Men fik 
gudskelov ikke brug for det undervejs.   
 
Den stor dag oprandt 19/8 2017, og 
Jan brillerede lige med at ændre 
distance fra 10 til 21 km, wow ret vildt, 
når han overhoved ikke havde trænet… 
 
Vi mødtes med vores venner til 
morgenmad, (havregryn og banan 
selvfølgelig) fik info fra løbsledere om 
bl.a. ruten, bjørne osv  
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Så lød skuddet og ca 126 løbere strøg afsted. Vi 
skulle alle den samme vej ud af halv maratonruten. 
Ud og vendte hvor vi kunne se indlandsisen vælte 
frem i en smuk gletsjerbræ. Wow, - vejen slyngede 
sig op og ned ad fjeldene, igennem græsmarker 
med får, smukke blanke søer, havørne (7 stk og ja 
der VAR 7 af dem Simon ) der sejlede rundt over 
os, og overvågede vores løb.   
 
Mange af franskmændene løb med vandrestave og 
hvorfor fandt jeg hurtigt ud af. Højdemeterne gik 
burtigt i beg og puha hvor det hårdt op af de fjelde. 
Ben syrede til og det må have været så rart med de vandrestave, til at hjælpe sig op med, når det var så 
stejlt. Jeg måtte overgive mig og gå på mange af stigningerne. Derfor kunne jeg ligeså godt tage billeder 
og nyde turen, så blev ikke til nogen rekord for mig, men en gennemførsel efter skadespause på næsten 
2 år… Turen fra vendepunktet og tilbage gik forrygende, jeg STOR nød løbeturen og fik virkelig SUGET 
omgivelserne ind. 
 
Man fik tilråb og high five fra de modløbende, allé allé på fransk, kom så på dansk, og uhhh tilråb på 
grønlandsk – Det var hyggeligt, da der jo slet, slet ikke er andre end dem på depoterne til at heppe- for 
man er virkelig ude i den store natur 
 

I mål var der masser af mennesker, og hyggelig 
stemning. Ved præmieoverrækkelsen blev jeg ekstra 
glad, da jeg fandt ud af at var blevet nr. 2 på ½ 
maraton ruten af kvinderne. Min tid 2 t 15 min 22 sek. 
Fedt slået af en værdig vinder, nemlig Sylvie Mathis 
(2t 1 min. 59 sek), en franskmand, der skulle have 
vundet flere medaljer i 80’erne som en af Europas 
bedste kvindelige løbere. 
Førstepladsen på helmaratonen gik til en franskmand: 
Dominique Bordet som også er ultraløber og regerende 
mester på 100 km distancen. Han løb her på 3:57:38, 
fantastisk at se ham løbe. 
 
Løbet er det smukkeste løb jeg har deltaget i, målet jeg 

satte mig holdt og det samme gjorde knæet. 
 
Hvis I skulle få lyt til at deltage til næste år, så sæt kryds i kalenderen d. 18/8 2018. Hvis vi er heroppe 
til den tid, deltager vi gerne igen og alle der skulle få lyst til at deltage, er velkomne til at maile eller 
ringe til os for at høre mere om det hele. 
 
Mange hilsner 
Jan og Dorte 
Dorte.hallberg@gmail.com 
Tlf. 00299 291268 
 
 
 
 

19



20

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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Kender du din skov # 10 
 

v/ Søren T. Grande 
 
Alle nordtrimmere, som kan li' at løbe og udforske naturen, dens lokaliteter og historiens gang i Tisvilde 
Hegn, bør dykke ned i Flemming Rune's omfattende og meget flotte 2-bindsværk om klubbens foretrukne 
løbeterræn, Tisvilde Hegn. Ligeledes er der nogle fantastiske tillægskort over skoven, men underligt nok 
har han udeladt et væsentligt sted i skoven, og det område kommer her:  
 
BLÅ DAL og FYNBOBAKKERNE er vældige sandområder i Tisvilde Hegn, skabt i begyndelsen 
af 1700-tallet. Blådal er en lavning imellem to vandreklitter, der som et hundekobbel på skift 
drog hærgende gennem marker og græsningsarealer. Bekæmpningen af disse ”angribere” 
startede bagfra, dvs med den sydligste: Nordtyskeren Johan Ulrich Røhl (fra Oldenborg ell 
Holsten) havde af Frederik IV med amtmand Gram som kongelig gesandt og overbringer af 
opgaven fået tildelt omkring 75 soldater til erstatning for de træske og uvillige bønder, som 
Røhl havde haft sit hyr med at tage ordentligt fat på sandflugts opgaven. Krigen mod 
svensken var slut, og det frigav en hel del mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer. 
Mht økonomi stødte der dog en stor udgiftspost til efter krigen, fordi Kong Frederik d 4 
ønskede at manifestere freden med et opulent symbol, nemlig opførelsen af Fredensborg. 
Ganske vist var svenskerne blevet idømt krigsskade erstatning, som burde være kommet 
den danske befolkning til gode, men vi havde jo en 3. generations enevoldskonge på tronen, 
som prioritets dikterede parolen: Gud, Konge & fædreland. 
 
Arbejdsmetoden bestod i, at man delte klitten i to ved hjælp af skovle og masser af hænder. 
Soldaterne arbejdede langt mere effektivt end de hårdt trængte livegne bønder. For oprør og 
arbejdsnedlæggelse blev betragtet som lydighedsnægtelse. Stak soldaterne af, blev det 
takseret som at desertere. Sidstnævnte var der dødsstraf for! Soldaterne besteg toppen af 
den ca 50 meter høje vandreklit for at sønderdele den. Samme fremgangsmåde havde man 
brugt ved Frøbakke, hvor sandflugtsbekæmpelsen tog sin begyndelse, fordi sandet tårnede 
sig truende op ved Tisvilde landsby (tæt på Skovporten). 
 
J.U.Røhl var en hård arbejdsgiver, som over for bønderne udbetalte mindst muligt, dvs en 
sulte-dagsløn for arbejdet. Han var m.a.o løntrykker, men til hans undskyldning kan man i de 
historiske annaler læse, at han af egen lomme i begyndelsen måtte punge ud, fordi 
Statskassen var slunken efter de store udgifter til Store Nordiske Krig (1709-20). Så først da 
den sluttede, kunne der afsættes tilstrækkelige midler til sanddæmpnings-projektet i 
området.  
 
Blådal ligger og gemmer sig 
godt. Den bedste måde er at 
følge sandbæltet 
”Fynbolinien”, og det kan 
man finde ved Horsekæret – 
skovens største vådområde - 
lige præcis der hvor de to 
kær (Gl.- & Ny Horsekær) 
deles af et dæmningsspor. 
Dette spor udvikler sig 
gradvist til Fynbolinien, som 
bliver mere og mere 
sandfyldt. Først efter 
krydsning af grusvejen 
(Toftebrovej) starter 
sandløjerne, og kort efter 
breder Fynbolinien sig ud 
som en kæmpeklit midt i 
skoven. På solrige og tørre 
dage virker det som om der 
er faldet sne i store  Fynbolinjen, tilgroet 
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mængder. Denne store sandpukkel har mærkværdigvis intet navn, men vi kunne jo kalde 
den Fynbobakke 1. Både gående, løbende og hestebårne udfordres på denne bakke – og 
MTB-ryttere ses sjældent, for sand er ikke deres hof-ret! 
 
På toppen af Fynbobakke1 krydser Fynbolinien klinge med en tværgående sandmile, 
Brantebjerglinien. To af de mest sandtunge vandreklitter har her ligget og kæmpet om 
dominans i 16-1700 tallet. Vi er tæt på Frederikshøj (t.v.), hvor Brantebjerglinien går venstre 
om den gamle Galgebakke og ender i Tibirke Bakker. Følger man t.h. ad brandbæltet ender 
man efter adskillige kilometre ved Brantebjerg oven over Skansehøjene med flot havudsigt til 
Liseleje og Hyllingebjerg i baggrunden. 
 
Men vi skal videre til Fynbobakke2, så lige ud og nedad går det. Vi rammer næste grusvej 
(Hjortebjerg(hus)vej) og fortsætter t.h. ad denne. Passerer lige over ved næste grusvej 
(Nørrevej), og så er vi igen på Fynbolinien, der leder os op over Fynbobakke2 - igen en stor 
sandfyldt pukkel i skoven. Nedad dette sandplateau og ved foden af sandbakken skal vi ad 
stien t.h., og vi føres ind gennem Blådal. Fortsætter vi ad Fynbolinien forsvinder 
sanddyngerne, og et fladt og temmelig vådt område dukker op. Det kaldes Toelt Gadekær og 
var i gamle dage et kreatur vandingssted.  
Fynbolinien slutter ved den gamle grusgrav, som vi i mine yngre dage kaldte ”Tyrens 
Røvhul”. Det ligger tæt på Slotsruinen og er i dag blevet til et smukt og velegnet sheltersted, 
med det mere anstændige navn ”Vandkalven”. Kreatur vandingssted er blevet til rekreativt 
vandsted ikke mindst for børn og unge.  
 

Blådal opstod som en del af 
den store sandbekæmpelse.  
De to store vandreklitter på 
hver sin side af nuværende 
Blådal blev gradvist halveret 
eller kvartdelt i højden, 
tilsået/beplantet med 
marehalm og hjelme og 
dækket med tang, risknippe 
som rygningen på et stråtag 
og græstørv lagt i forbandt 
efter et krydssystem. For at 
undgå sandfygning og især 
at de løst græssende 
kreaturer i området skulle 
ødelægge de nye 
beplantninger, gravede man 
en masse grøfter og diger 
nærmest i sildebens 
formation. Grøfterne har 

været betydeligt bredere og dybere end nu – også for at holde kreaturerne væk.   
 
Området dengang var ikke skov, men snarere græsningsarealer for især køer samt fårehold 
og måske geder. Efterhånden som Melby Overdrev sandede til, flyttede græsningen længere 
og længere mod øst. De forskellige gårde i området havde hørt ind under Asserbo Slot 
(Herre/hovedgård), som blev forladt omkring år 1600 netop pga tilsanding. Hele området var 
krongods, men bønderne ved Torup Gl. landsby (nu ”den tilsandede landsby”) og Toelt 
Gadekær havde allerede da opgivet at drive landbrug - ligesom bønderne i Tibirke Gl. 
landsby ca 100 år senere måtte gøre det. Dvs at kvæget på de sandudpinte vænger og 
overdrev gik i løsdrift alt afhængig af, hvor de hørte til: Melby, Asserbo, Tisvilde eller Tibirke, 
og derfor skulle nysåning og tilplantning beskyttes mod hungrende kreatur maver.  
 
På grund af alle disse forskellige tiltag fremstår området i dag som særdeles spændende. I 
bunden af Blådal kan man se en masse mos, ikke mindst lav, med et blålig/grå-hvidt skær. 
Også marehalm kan have et blåligt skær, og det var netop hjelme og marehalm man brugte 
til den første beplantning i sanddyngerne. Senere, inden området ”sprang” i skov, har 
området sandsynligvis været domineret af lyng – også med blålilla  

Horsekæret 
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farvetone – som senere blev fortrængt af tiltagende skov, men selv forskellige fyr topskud og 
visse ædel graner kan i et bestemt lys have et blåligt skær. Som historisk romantiker kan 
man måske også forestille sig 50-60 soldater med nøgen overkrop iført blå bukser og 
hængeseler knokle i og med sanddyngerne i bagende sol. Måske er det i virkeligheden 
derfor, at stedet hedder ”Blå Dal”, men ingen ved det præcist – og Flemming Rune har 
undladt at nævne stedet i sit bogværk om Hegnet.  
 
Et flot vue giver det især, hvis man løber op og langs med den gamle vandreklits høje 
skrænter på nordvestlig side med udsigt ned i dalen, som dog virker meget grøn pga den nu 
dominerende mosbeplantning. Men nede under mospuderne i det bakkede område på hver 
side af Blådal gemmer der sig tonsvis af tilhvilestedt sand, som kan fortælle historier om en 
trængslernes tid. MT-bikers har udvidet med spor, der nu går på begge sider af den nordlige 
sandmile, så trængslerne vedligeholdes i fin stil, hvis man er naturmotionist.  
 
Ved hjælp af Røhls strategiske planlægning fik man standset ét af de mange steder, hvor 
sandfygningen var slem. Alt blev transporteret pr hestevogn. Tangen skulle hentes på 
stranden. Risknippene fra Skt Karens Skov nær Skovporten. Græstørven blev kørt fra 
Arresøens nye eng områder, Ryet, Bækkekrog, Kalvehave og Karsemosen, som gradvist blev 
tørlagt i forb.m gravning af Arresø Kanal, så de årlige oversvømmelser ophørte. Mest plaget 
af oversvømmelse var Huseby, hvor vandet stod op til tagkanten på husene ligeså højt som 
sandet stod ved Tibirke Kirke. Kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord, gennem det senere 
Frederiksværk, blev færdig i 1719. Iøvrigt delvist gravet v.hj.a af svenske krigsfanger fra 
Store Nordiske Krig. Efter at vandforbindelsen mellem Arresø og Roskilde Fjord blev færdig, 
opstod Danmarks måske første industriby, Frederiksværk.    
 
Fynbobakkerne og Blådal ligger i dag som et af skovens smukkeste og mest spændende 
natur-landskaber, men dem er der mange af, bl.a Enebær dalen, Horsebakken, Skansen, 
Råbjerg, Hvidehøje, Harehøj osv. Jeg har efterhånden skrevet om de fleste af stederne, men 
at blive færdig eller træt af Tisvilde Hegns herligheder er meget svært... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Den blå dal 
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Nyheder på Nordtrims hjemmeside 
 

v/ Jock Iuel 
 
For 7 måneder siden fik Nordtrim sin nye hjemmeside – nu 6. generation! Indtil nu havde det primært 
været en side, hvor interesserede kunne hente info om klubben, se billeder, resultater og hvor 
informationer til medlemmer fra klubben blev publiceret. Tillige kom der nyhedsbreve fra formand, 
kasserer m.fl. Med andre ord, var det ren info fra klubben til medlemmerne. 
 
 
Vores nye hjemmeside gik i luften marts 2017 og blev annonceret på morgenmadsløbet 12/3 - 2017. og 
gik ned igen i løbet af eftermiddagen! Desværre ikke på grund af den overvældende interesse fra 
medlemmerne – hackere fra Østeuropa, fandt åbenbart vores hjemmeside så spændende, at de valgte at 
overdænge den med simulerede besøg - for de teknisk orienterede et DDOS-angreb - så webserveren til 
sidst måtte give op.  
 
 
Efter nogle hektiske timer, hvor teen nåede at blive kold og det spæde lys forsvandt, fik vi lagt en firewall 
foran hjemmesiden, så det nu kun var rigtige besøgende, der blev lukket ind! 
 
Med den nye hjemmeside vil vi forsøge at få mere dialog med medlemmerne, selv om vi selvfølgelig er 
klar over, at den alt over skyggende og direkte dialog foregår på klubbens facebook-sider. På 
hjemmesiden kommer det til udtryk i form at mere selvbetjening, så som mere smidig indmeldelse af nyt 
medlem, refusion af udgifter, bestilling af tøj og tryk – og flere muligheder vil komme til, bl.a. et forum 
tiltænkt vores trænere og en køb/salg og byttebiks. Og vores billedgalleri skal vi have op at køre igen til 
glæde for alle.  
 
En af de mest besøgte sider er kalenderen. Den kalender vi bruger i øjeblikket, er den kendte fra den 
gamle hjemmeside, men en ny vil gå i drift indenfor de næste par uger. Den nye kalender er meget 
nemmere at vedligeholde for vores ”kalenderadministratorer”, er mere overskuelig og er bygget på en 
måde, så der kan tilføjes udvidelser af forskellig art og en af de første udvidelser vi vil tage i brug er et 
tilmeldingssystem.  
 
I stedet for at arrangører af ture til Sverige, sommerfester, 
ansvarlige for hjælpere til Helvede i Nord osv. skal holde rede på 
tilmeldingsmails eller opdatere manuelle tilmeldingslister og 
lignende tidsrøvere, vil tilmeldingen i fremtiden ske direkte fra 
hjemmesiden – fra kalenderen eller et nyhedsindlæg. 
 
Man angiver, hvor mange deltagere man tilmelder, udfylder navn 
og e-mailadresse og klikker på tilmeldings-knappen.  
Herefter får man tilsendt en eller flere fiktive billetter, da systemet 
også kan bruges til at sælge billetter til betalte arrangementer.  
 
 
Arrangøren kan til enhver tid logge ind på hjemmesiden og følge 
op på tilmeldinger, og printe, maile eller eksportere listen over 
deltagere i en komma-separeret fil til videre behandling.  
 
Fordelen ved dette er, at vi slipper for de tidligere nævnte måder at registrere deltagere på da alt sker ud 
fra hjemmesiden – og alle arrangører vil selvfølgelig få de rettigheder der skal til for at kunne oprette 
arrangementer m.v.  
 
En anden nyhed på hjemmesiden bliver nyhedsbreve i et nyt format.  
Som det er nu, er det som regel tekst uden illustrationer og det udsendes via vores medlemssystem. og 
det er der som sådan intet galt med, men hvorfor ikke gøre det lidt mere spændende! Og ligesom med 
arrangementer, hvor man skal tilmelde sig, er det lidt spredt fægtning hvordan disse mails laves. 
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Med et nyhedsbrevssystem, som tillige vil gå i drift i løbet 
af en måneds tid, vil vi få nye muligheder for at lave 
nyhedsbreve, der er mere spændende og indbydende, og 
samtidig også kunne promovere indhold fra 
hjemmesiden. Og som en ekstra bonus for forfatterne af 
nyhedsbreve kommer muligheden for at få status på det 
udsendte; gider folk i et hele taget læse det man 
skriver!!    
   
Vores hjemmeside bliver aldrig færdig – heldigvis! Og har 
du forslag og idéer til noget du mener, der vil kunne 
interessere Nordtrim’s medlemmer, er du meget 
velkommen til at tage fat i enten Anna eller Jock, de er 
altid meget lydhøre 😊😊 
 
 
 
 
 
 
     
 

Vintertræning 
 

v/Jens Bjerre 
 
Gribskovløbet er overstået, og mange Nordtrimmere var rundt på sporet i Gribskov. 
 
Gribskovløbet og uge 43 er også her vi ændrer mødested til vores træning – nu mødes vi ved Helsinge 
Hallen, og løber rundt på veje og stier. Husk refleks og lys, så vi er synlige. 
 
Der er stadig enkelte løb tilbage for nogle, men ellers er det tid til at skrue lidt ned for præstationerne, og 
lade kroppen for ro. Det betyder tid til restitution, og få ladet op til nye mål og oplevelser i 2018. 
 
I træningen vil vi stadig arbejde med tempoløb tirsdag, blandet med pandeløb og bakketræning. 
 
Interval torsdag med 10-20-30, jagtstart, parløb, styrketræning mv. Lyder det lidt hårdt så den god nok! 
Men fortvivl ikke, der er altid plads til en løbetur i stedet. Netop nu er det vigtigt at lytte til kroppen, ikke 
forcere træningen, men holde kontinuitet, og nyde løbeturene, specielt om søndagen, hvor vi skal rundt i 
vores fantastiske Tisvilde Hegn.  
 
Morgenmadsløb med klubmesterskab, julehygge er også på programmet. 
 
Træningsprogrammet er lavet så alle kan være med, der vil være fartholder/træner på hvert hold, så alle 
er sikret en fed tur i hegnet. Har du lyst til lidt mere træning, så tænk en ekstra tur ind, smid den på 
Facebook, så er der måske flere at løbe med.  
 
Har du lyst til at arrangere en tur, så kan den også lægges på kalenderen ved at skrive en sms eller mail 
til mig. 
 
Kig i øvrigt med på kalenderen, vi forsøger at opdatere hvad og hvornår der sker noget. 
 
Det er efterår og snart vinter med kulde og mørke, men også frisk luft, frostklare morgener, en masse 
løbetosser som er klar til en tur i hegnet, så mød frem! 
 
Vi ses i sporet!  
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Men fortvivl ikke, der er altid plads til en løbetur i stedet. Netop nu er det vigtigt at lytte til kroppen, ikke 
forcere træningen, men holde kontinuitet, og nyde løbeturene, specielt om søndagen, hvor vi skal rundt i 
vores fantastiske Tisvilde Hegn.  
 
Morgenmadsløb med klubmesterskab, julehygge er også på programmet. 
 
Træningsprogrammet er lavet så alle kan være med, der vil være fartholder/træner på hvert hold, så alle 
er sikret en fed tur i hegnet. Har du lyst til lidt mere træning, så tænk en ekstra tur ind, smid den på 
Facebook, så er der måske flere at løbe med.  
 
Har du lyst til at arrangere en tur, så kan den også lægges på kalenderen ved at skrive en sms eller mail 
til mig. 
 
Kig i øvrigt med på kalenderen, vi forsøger at opdatere hvad og hvornår der sker noget. 
 
Det er efterår og snart vinter med kulde og mørke, men også frisk luft, frostklare morgener, en masse 
løbetosser som er klar til en tur i hegnet, så mød frem! 
 
Vi ses i sporet!  
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VUMB 2018 
 

v/ Mads Lomholt 
 

VUMB 2018 – Vinter Ultra i Mols Bjerge (3. og 4. marts) 
VUMB er et to-dages løb i Mols Bjerge, som er en blanding af et trailløb og et orienteringsløb. Man løber i 
et team af to personer og skal finde rundt sammen med kort og kompas. 
Kasper og jeg deltog i løbet i 2017-udgaven, og vi er sammen med Anna Uhrenholt og Ea Andersen 
meldt på igen til 2018. Det er et super løb, som er fantastisk på mange måder – dels fordi man løber 
som et team, dels overnatter man i en teltlejr midt ude i Mols Bjerge. Men også fordi det er udfordrende i 
et fantastisk terræn og samtidig er lidt hårdt – men skægt…  

 

Flere distancer 
Der er 3 distancer at vælge imellem til løbet 

 VUMB ULTRA (+75 km) Mix, dame og herre  
 VUMB SUPER (+45 km) Mix, dame og herre 
 VUMB SOLO (+20 km) Mix, dame og herre (sololøb søndag). 

 

Vi hjælper til med en plan til træning og udstyr så du kan blive klar 
Vil du med i 2018? I år kunne det være skægt at få flere deltagere fra Nordtrim med.  
Kasper og jeg har lavet en plan, som sikrer, at vi kan blive klar fysisk, udstyrsmæssigt og 
orienteringsmæssigt. 
Den indeholder en række forskellige træningspas, som indeholder træning i terræn, bakketræning men 
også dér hvor de fleste har brug for noget ekstra – nemlig kort- og kompastræning. Vi har flere 
træningspas med kort, hvor vi finder rundt med kompas, og vi skal nok sørge for, at alle kan bruge 
kompas og læse kort inden vi stiller til start i Mols Bjerge i marts 2018. 

 

Hvad kræver det? 
Først og fremmest kræver det at I finder sammen to og to. Der er allerede flere interesserede, og vi kan 
helt sikkert hjælpe til med at finde en makker. 
Vi kommer til at intensivere træningen frem til medio februar, så det kræver en grundform af dig allerede 
nu: 

 Vælger du +75, skal du rent fysisk kunne løbe en ½ mt nu – uden problemer andet end træthed  
 

 Vælger du +45, skal du kunne løbe +15 nu – uden problemer. 

 
Derudover kræver det lidt udstyr: 

• Udstyr til at få en god nats søvn – i en teltlejr.  Vi bor i telte til 10 personer 
• Det rigtige friluftsudstyr for at kunne holde varmen i teltlejren i starten af marts.  
• Deltagerne skal varme egen aftensmad over en brænder i teltlejren ved Bogensholmlejren.  
• Et absolut uundværligt stykke grej er en god og varm sovepose og et liggeunderlag der kan holde 

jordens kulde væk en hel nat.  
• Husk at der er koldt i teltene fra lørdag aften til søndag morgen.  
• Deltagerne ikke selv løbe med udstyret. VUMB flytter alle deltagernes tasker med friluftsudstyr 

og varmt tøj.  
• Hvert team kan få transporteret én duffelback/rygsæk (max. 120 liter) til teltlejren fra 

startområdet ved Molslaboratoriet.  
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VUMB kræver ikke meget nyt udstyr – det meste har I allerede i forvejen. Vi har opdelt listen over 
obligatorisk udstyr og en liste over anbefalet udstyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Træningsprogram 
Vi har lavet et træningsprogram, som hovedsageligt tager lørdage i brug som ekstra træningsdag. 
Træningsprogrammet omfatter mange forskellige træningspas, herunder trail og bakker, træning med 
kort og kompas, træning i kendt og ukendt terræn – og så nogle nørd aftener, hvor vi nærstuderer 
udstyr og planer  
Overordnet ser planen ud som følgende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatorisk udstyr pr. team 
• 1 kortlomme (vandtæt) - kort 

printes i A3 og A4 
• 1 rygsæk 
• 1,5 liter vandbeholder (minimum) 
• 1 Fuldt opladet mobiltelefon 
• 2 vind- og vandtætte jakker og 

bukser 
• 1 Kompas 
• 1 GPS med fuldt opladet batterier 

(evt. ekstra til dag 2) 
• 2 pandelamper (inkl. batterier) 
• Førstehjælpsgrej (minimum 

folietæppe og kompresforbinding) 
• 1 varm trøje 
• 2 sæt hue og handsker 
• Energi til turen 

 

Anbefalet udstyr 
• Sovepose (Forvent temperatur 

omkring -5 til +10 grader) 
• Liggeunderlag (hårdt underlag - 

teltbund oven på jorden) 
• Varm jakke, vest og bukser til 

afftenen (fiber eller dun) 
• Varmt uldlag inderst (ben og 

overkrop) 
• Hue og handsker (VUMB 

udleverer en buff) 
• Uldsokker (evt. poser til våde sko) 
• Frysetørret mad til aftensmad og 

morgenmad  
• Ekstra energi: slik, müslibar, 

energiprodukter … 
• Spisegrej (tallerken, kop og 

bestik) 
• Grydesæt 
• Brænder, Brændstof 
• Energi til turen 

 

September-december 
• Følger Nordtrim træning tirsdag 

torsdag 
• Ekstra træning ca. hver anden 

lørdag (mindre i december)  
• Nordtrim træning Søndag + ekstra 

længde 
• Teori , kort , kompas og GPS 
• Praktisk træning kort , kompas og 

GPS 
• Grej nørdeaften med gennemgang 

af rute fra 2017  
• Energi til turen 

 

Januar-februar 
• Følger Nordtrim træning tirsdag 

torsdag. Februar pandelampeløb i 
stedet for interval 

• Ekstra træning 3 ud 4 af lørdage  
• Lange ture søndag 
• Praktisk træning kort , kompas og 

GPS 
•  Weekendtur eller Söderåsen tur ? 
• Grej nørdeaften med gennemgang 

af rute fra 2017  
• Tips og tricks THOK ? 
• Energi til turen 
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Følg med på Facebook 
 
Vi har lavet en Facebook gruppe, hvor vi deler planer og erfaringer og aftaler træninger. Søg efter 
”Nordtrim til VUMB” 
Her kan I finde detaljerede planer, videoer med tips og finde makker mm…. 
 

 
 
Skynd jer at reserver weekenden, den 3. og 4. marts og lad os få en masse stærke Nordtrim hold med i 
Mols Bjerge. 
 
Mange hilsner 
Kasper Larsen og Mads Lomholt 
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Fredskov maraton og andre distancer 
 

v/ Camilla Pollas 
 

Lørdag 2. september skinnede solen fra en skyfri himmel, og vi kørte af 
sted tidligt. Vi skulle til Knuthenborg Safaripark og løbe Fredskov løb 
med Team Tvilling. 
 
Turen består af en 7,1 km lang rute inde i selve Safariparken. Ruten 
kunne løbes 1-6 gange efter eget valg.  
 
Vi stillede 400 løbere til start. Alle blev sendt af sted samtidigt, og som 
Team Tvilling løbere, startede vi sidst i feltet. Vi startede fra 
Limpopoland, hvor der var masser af parkeringspladser, spisesteder, 
og en stor legeplads, som børn og barnlige sjæle kunne lege på, hvis 
de blev trætte af at se på løbet.  

 
Vi løb først ind til et område med kvæg. Dyrene blev grebet af stemningen og satte i voldsomt løb. På et 
tidspunkt løb de lige mod os i stor flok, og lignede noget fra en gammel western, men de drejede 
heldigvis af i sidste øjeblik, inden de løb ind i os. Vi løb videre. Det var et flot syn at se alle de farvede 
løbere, der løb som en lang slange på de grønne områder. Undervejs krydsede vi flere dyre-riste, hvor 
det galt om at holde tungen lige i munden. Handiathleterne grinede, når det bumpede.  
 
 
 
 
 
 
Vi løb ud forbi kamelerne og 
lamaerne. Det var et smukt syn med 
kameler og vand i baggrunden. Vi 
løb ud til et vendepunkt og tilbage, 
før vi løb videre af en ny rute, som 
førte os forbi tigerskoven. Den holdt 
vi os dog fra, men vi gjorde stop ved 
glasruden og kiggede ind til dem.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da vi nærmede os startstedet, mødte vi løbere på vej ud på deres 
anden runde. Der var flere, der sagde ”glæd jer til depotet” og det 
kunne vi godt forstå, da vi så det. Der var vand, sodavand, 
chokoladekiks, TUC-kiks, kanelgifler, diverse lakridser, 
chokofanter, små chokoladebarer, salt-sticks, bananer og 
vingummi. Det var meget svært at komme videre derfra   
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Vi havde besluttet os for at løbe 2 omgange, så vi stoppede efter de 14 km. Vi løb efter cannonball 
princippet, så vi fik ingen chip men skulle selv registrere vores ting. Der var diplom og en kamelformet 
medalje til alle. Specielt medaljen var ungerne meget stolte af. 
 
Efter løbet spiste vi medbragt mad på naturlegepladsen. Der var en stor vandrutchbane, som vi prøvede 
(og blev drivvåde), inden vi kørte ud og så på dyrene. 
 
Det var en virkelig god oplevelse. Distancerne gjorde, at alle kunne deltage. Der var afslappet stemning, 
vi stoppede undervejs og klappede flere dyr og nød udsigten.  
 
 

 
 
 
Løbet kostede 250 kr. og inkluderede entre til 
parken, der i dagens anledning åbnede 1 time 
tidligere end vanligt. Tilskuere kom ind til 
gruppepris.  
 
Det kunne være en ide til en klub-udflugt næste 
år, da det kan gøres på 1 dag, og der er 
distancer til alle, der gider løbe på asfalt. Løbet 
afholdes lørdag 1. september 2018.  
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Stafet for livet 2017 
 

v/ Kirsten Bjerre 

 
Så blev det Nordtrim´s tur til at deltage i ”Stafet for 
livet”. Vi deltog selvfølgelig i Ramløse, da det er i 
vores kommune. 
Der var små 30 medlemmer der meldte sig til 
arrangementet.  
 
Jens og jeg var på pladsen kl. 10:30 og fik startet op 
på at finde ud af hvor vi skulle være. Niels kom med 
det store telt som skulle være base i weekenden, 
allerede her mødte der medlemmer op for at hjælpe 
til.  
Jeg gik til møde med de andre holdledere, fik sat 
vores skilt op på tavlen som tæller omgange. Vi havde 
også sponsorgaver fra Kaiser sport, placeret i teltet 
med stilleaktionen. 
Kl. 14 var der indmarch og så var vi ellers i gang. 
Meningen er at man hele tiden har nogen ude at 
gå/løbe. Som det eneste hold, havde vi nogen i gang i 
alle 20 timer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg skal lige fortælle at alle mødte op med kaffe, kage, 
pølsehorn o.s.v.  
Kl. 16. kunne man løbe en tur sammen med Rasmus og der var 
mange der deltog. 
 
Menu i Græsted havde sponsoreret frugt og vand til dem der 
deltog i dette løb, -og der var rigeligt til os alle. 
Vi var ca. 15 stk. der spiste sammen på pladsen. Nordtrim 
betalte. Ca. kl. 22 var der fadøl til de friske tilstedeværende.  
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Det var mega hyggeligt at sidde i teltet med gode venner og hyggesnakke i stearinlysets skær. 
Kl. 07 så mødte Dorte og Rasmus op med kaffe og hjemmebagte boller, Githa og Brian kom med pålæg 
og ost, så der blev hygget igen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Stafetten sluttede kl. 10 og Nordtrim fik gået/løbet 1365 
omgange som er 682,5 km. 
Vi havde en super hyggelig weekend, hvor alle fik 
gået/løbet og snakket.  
I bestyrelsen er vi enige om, at vi gentager succesen igen 
til næste år. 
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Skift løbestil – men hvordan er det lige man gør det? 
 

v/ Søren T Grande 
 
 

Der er næppe to løbere i en klub der har ens løbestil. De er i hvert 
fald svære at finde. Løbestile er næsten lige så forskellige som 
fingeraftryk. Vi har set det ude på de lange grusveje, når vi skal 
spotte hvem der er på vej i mål. Fx fra Bækkebro P-plads til 
krydset Nørrevej/Ridebrovej er der ca 430 meter, og det kan 
være svært at se skarpt så langt væk, men kigger man på 
løbestilen, så løses gåden: ”Efter travet at dømme, må det være 
ham eller hende, der kommer derude!” 
 
Det kan være svært at adapte til en ny løbestil – ikke mindst 
ældre løbere – de er som gamle cirkusheste. De kan ha' svært 
ved at ændre på travet. ”You can't learn an old dog new tricks!” 
Måske kan det også være forbundet med risiko for skader. 
Stivhed, nedsat smidighed m.m. kan være en udløsende faktor. I 
2012 forsøgte (nu afdøde) næstformand i klubben Arne Møller og 
undertegnede med et slags kursus tiltag i løbestils ændring. 
Måske var vi for tidligt ude – for meget på forkant, om jeg så må 
sige. Opbakningen/tilslutningen kunne ligge på et meget lille sted. 
Træghed kan vi også kalde det ud fra devisen: ”Nu har vi løbet 
med afvikling over hælen i så mange år, så hvorfor skal der laves 
om på det?” 
Vi gjorde det for at få nedsat skades frekvensen, især for de 
ældre løbere! 
 
Siden er der sket en stor udskiftning blandt klubbens medlemmer 
– mange af de gamle er gået på ”pension” - så forandrings 
paratheden i klubben er steget betragteligt. Til et Morgenmads 

arrangement sidste år ved samme tid var Thok-klubhuset stuvende fyldt – og interessen stor 
samt spørgsmålene mange – så det var jo dejligt at konstatere, hvordan de mange yngre 
løbere og nye medlemmer fremstod med oprigtig entusiasme. Jeg håber at afdøde Arne 
Møller så til fra oven og klappede i sine salige hænder og følte sig flyvende... 
 
Vi skulle frem på forkanten (kan man sige), forlade den bagstræberiske hæl og dyrke 
mellemfodslandinger. ”Prøv at træde på et blødt underlag (fx sand) og tjek dit fodaftryk!” 
Hvad var det så vi så? Tydelig hæl & tå – som at være til ”Vild med Dans” i en standard vals! 
Vi kom til at tænke på vores barndom, hvor vi nærmest var i stand til at flyve hen over en 
strand fyldt med småsten. Ja, selv med større sten. Hvordan gjorde vi lige det? Vi løb med 
mellemfods-landinger, men det var der ingen der fortalte vi skulle – vi gjorde det bare! Det 
var altså det vi skulle: Back to nature - små skridt med så lidt aftryk i sandet som muligt!   
Vi forsøgte at indføre metronomen i klubben som hjælpemiddel til små skridt. 
Vi var midt i en gadjet-tids epoke, men vi løb så at sige ind i modstand – selv om vi forsøgte 
os med at kalde den det mere poetiske navn Musvitten, så lykkedes det ikke at opnå 
udbredelse blandt medlemmerne. Den var for støjende og generende ude i guds frie natur – 
vores dejlige løbeskov - på trods af, at den næsten kunne lyde som:”de skridt kan jeg ta' 
li'så tit det skal være!” Og det var jo netop mantraet: ”Hold din takt - også når det kniber 
med små skridt pga træthed!”  
 
Vi lærte at løbe med kosteskaft i ryggen, og falde fremefter – især på bakker, falde ind i 
bakken (bakkeløbsteknik) – så knæene ikke kom længere frem end brystkassen, og ikke 
løfte knæ men snarere sparke let bagud – li'som når man ser afrikanske løbere, hvor det er 
svært at få øje på deres bagdel for bar' fodsåler. Det er faktisk også sådan børn løber... 
En dag oplevede Arne og jeg ”svævet”. Bagefter måtte vi spørge hinanden om vi var blevet 
endorfin-høje? Vi havde løbet en prøvetur ad ”Sundhedssporet” i Valby Hegn, og på vej op 
mod stigningen til huset v.startstedet (hvor klubben plejer at mødes), følte vi at vi fløj eller 
svævede. Vi gentog efterfølgende forsøget et par gange mere ad Sundhedssporet – 
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også med en vis effekt, men ikke helt så overbevisende som første gang. Men wow - vi 
havde fat i noget!  
Og hvorfor skriver jeg så alt dette tilbagebliks nostalgi? Ja, for at kunne finde fremtidens 
veje, er man nødt til at kunne se bagud, for ikke at gentage fortidens fejltagelser. I 2004 løb 
jeg North Sea Beach for anden gang – dog kun på halvmaraton distancen – men det år 
valgte jeg den udfordrende etape: Den nordgående fra Nymindegab til Hvide Sande. Den 
fulde maraton havde start i Vejers, så på et tidspunkt – et godt stykke efter halvvejsmærket 
ved Nymindegab - passerede de første helmaratonløbere os. Og det der nærmest slog mig 
omkuld var hvordan disse hurtige mandlige maraton-løbemaskiner overhalede os med et 
sus! De var startet cirka en time før os, men hvilket syn for guder at betragte disse effektive 
løbere bagfra: Effektiv løbestil, fysiske pragtatleter, koordinerede velbyggede muskler i 
samklang og med en fedtprocent helt i bund! Da var det jeg sagde til mig selv: ”Det er ikke 
nok bare at løbe, der skal suppleres med styrketræning”.  
Det er nødvendigt at styrke overkroppen og mellemgulvet og ikke kun fokusere på benenes 
bevægemuskler. I forb.m klubbens maraton-trænings kampagne i 2010 og 2011 forsøgte jeg 
i min egenskab af formand for klubben et ”Trippel-Trænings-Tiltag” primært for motionister 
uden for klubregi, bl.a for at lokke flere medlemmer til klubben. Det var nok for ambitiøst for 
mindre erfarne motionister, for det indeholdt et mix af fitness styrketræning, spinning og 
løbetræning/teknik. Målgruppen var simpelthen forfejlet - endnu engang var jeg for tidligt 
ude.  
Chi-running kurset i 2012 var ikke en succes. Vi blev en fåtallig outsider gruppe, der gik ind 
for den nye løbestils metode – en slags minimalistisk økonomiløb. Blev vi lidt religiøse? Det 
var der en del i klubben der syntes. I hvert fald skiftede vi de stødabsorberende, 
pronationskorrigerende løbesko ud og begyndte på såkaldt ”natural running” med flade såler. 
5-finger skoene kom til og barfodsløberne dukkede op. Og var der lige nogen der fik ømme 
lægge? Jeg kom ned på det magiske tal 180 SPM (steps per minut) som passer perfekt til 
Tisvilde Hegns kuperede terræn, men faktisk i fladt terræn er for høj en kadence. 
Kortbenede løbere kan uden problemer løbe med 190 SPM. Måske var vi for utålmodige. 
Ingen havde fortalt os om 3% progression. Måske havde vi i vores selvbegejstring ikke hørt 
ordentligt efter? Projektet var at forebygge løbeskader gennem løbestils korrektion, men pga 
uerfarenhed og utålmodighed efter hurtige resultater kom overbelastnings skaderne 
snigende. Og det var jo ikke det der var hensigten – tværtimod! 
Chi Running er udviklet af en amerikaner ud fra den ideologi, at man skulle blive i stand til at 
overkomme/gennemføre længere distancer end man nogensinde har kunnet. Og endda i 
forbedret tid, for sidegevinsten lyder: Kroppens største muskler, lår & baller, aflastes 
gennem den nye løbestil. Du forbruger nemlig færre kulhydrater, når de store underkrops-
muskler skal arbejde mindre, og derved holder dine depoter længere under et lang-
distanceløb så du undgår ”muren”, fordi fedtforbrændingen er længere om at indfinde sig. 
Det er på ingen måde TaiChi  hokus-pokus, men er faktisk ren ”mekanik”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tænker du nogensinde på hvordan du løber? Hvordan din krop biomekanisk fungerer, når du 
sætter løbebevægelse i gang. Hvordan du bevæger fødder, ben, hofte, mavemuskler, arme, 
skuldre og hoved. Har du nogensinde tænkt på om din løbestil trænger til en justering – 
li’som en bil – så den/du kører/løber mere effektivt og/eller nedsætter risikoen for 
funktionsfejl/skader. Prøv at gå din egen løbestil efter i sømmene. 



 
 

Mange skader skyldes uhensigtsmæssig løbestil som netop medfører overbelastningsskader.  
Man er nødt til at finde årsagen til problemet. Finder man årsagen, kan man gøre noget ved 
det. Mange af os begår den klassiske fejl. Vi er forhippet på at komme i gang med vores 
langdistancetræning – se og mærke fremgang og målelige resultater – men hvad sker der? 
Vi forøger det ugentlige kilometerantal for meget og/eller ”kommer til” at løbe for stærkt. 
Regningen kommer prompte i form af smerter i knæ og skinneben pga overanstrengelse. 
Hvad er det så lige vi siger til os selv? Mon ikke det bare skal løbes/trænes væk! Resultat: 
Betændelsestilstande i bl.a senehæftere, led- og slimsække m.m. Kroppen må kapitulere 
tvunget af omstændighederne: Nu er du nødt til at tage en pause!  
Efter en pause på 3-6 uger afhængigt af skades omfang, er du klar igen. Nu begår du den 
næste fejltagelse: I stedet for at genopbygge din krop gradvist, vil du helst hurtigst muligt 
tilbage og løbe på hold med dem du plejede at løbe med, fx gult eller rødt tempo-team. Så 
er det at det igen går galt. Gør som i spillet Matador: Ryk tilbage til start (og du modtager en 
bonus). Efter en skades pause bør du rykke ned på orange eller grønt hold. 
Kontinuitetsmodellen er måske den bedste metode? I stedet for totalt løbestop anbefaler jeg 
ofte - i min egenskab af fitness- og spinning instruktør – at fortsætte med at træne, men 
med nedsat omfang i km-længde og løbehastighed, men gerne supplere med styrketræning, 
cykling, roning, svømning, idet fysisk inaktivitet er uhensigtsmæssig. Mit trænings mantra 
lyder: kontinuitet, progression, restitution, variation,  
CHI-running kan måske være en vej, eller sagt på en anden måde TaiChi, Zen og Tao – eller 
intuitiv løbeteknik – kan nu måles på alle leder og kanter ved hjælp af det internationale 
begreb ”RUNNING METRICS”: Body Bounce, Body Degree, Brake Effect, G-Landing, Ground 
Contact Time, Landing Positions, Pronation Values, Running Efficiency, Steps Length, Steps 
per Minute, Watt. I alt 11 parametre til at optimere vores løbeeffektivitet, som knapper der 
kan skrues på. Lige noget for gadjet freaks – og dem er der en hel del af i klubben. Vi skal 
helt frem i skoene, og CHI er for gammeldags, for nu hedder det SHFT . 
Lyder det ironisk? Det er ikke meningen, for jeg er begejstret. Måske er klubbens 
medlemmer ved at være der, hvor jeg forsøgte at bringe dem hen for 4-5 år siden? Der er 
sket stor udskiftning i klubben. Nye medlemmer er kommet til – et generationsskifte kan vi 
kalde det – og hvor er det bare fedt at opleve nysgerrighed og positivitet over for nye tiltag i 
klubben. Lad mig uddybe begreberne på flg måde: Træn kontinuerligt (pas din træning), 
træn progressivt (byg langsomt op med omtanke), undgå at overtræne (giv dig tid til 
restitution i mellem dine træningspas) og sidst men ikke mindst træn varieret (ikke kun 
ensidig løbetræning, men afsøg andre fysiske udfordringer).  
Og var der så nogen der lige tænkte: ”Mangler der ikke noget?” Jo, måske, men det må vi 
tage en anden gang, fx kig på dit kostindtag (en hel del medlemmer modtog en bog sidste 
efterår – sørg for at læse den GRUNDIGT – for det er også et af dine løbepræstationers 
kardinal punkter!) Vi ku' fx kalde det for ”stofskifte-kondition” - kært barn har mange navne! 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Flyvende i mål ved Liselejeløb 2016 
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Julefrokost i Nordtrim lørdag d. 25. november 2017. 
 
 
Vi mødes ved THOK’s klubhus kl. 13.30. 
Vi gentager de forrige års succes med orienteringsløb på tid, som Mads og 
Anders har arrangeret.  
Det er en sjov og anderledes måde at løbe på, og vi garanterer, at alle kan 
være med  Og der er præmier for skøre billeder og andet spas. 
 
Efter løbet er der mulighed for at bade og i klæde sig festligt tøj, inden vi 
ved 17 tiden går til bords. 
 
I år får vi mad fra Brian og Gittes Sankt Helene Center.  
Menuen består af: 
 
Hvide sild & Karry sild 
Halve æg med rejer & mayo 
Stegt rødspættefileter med remoulade & citron 
Brød, smør, fedt 
*************** 
Gammeldags æbleflæsk 
Lune frikadeller med agurkesalat 
Lun leverpostej med champignon & bacon 
And med svesker & æbler 
Flæskesteg med rødkål 
2 salater 
********************* 
Ris a la mande med lun kirsebærsovs 
 
 
Jesper Vieth arrangerer en lille øl-smagning til os med spændende øl. 
Hvad I ellers ønsker at drikke, medbringer I selv. 
Alt dette er helt gratis for klubbens medlemmer. 
Vi slutter med fælles oprydning og rengøring, inden vi går hjem. 
 
Festlige indslag, sange m.m. modtages med kyshånd og masser af latter  
 
Allersidste bindende frist for tilmelding er 9. november, da vi skal betale 
for manden 14 dage før. Tilmelding via hjemmesiden.  
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Nordtrims Hall of Fame 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
2017 bød på DM-medaljer og rigtig mange seje personlige rekorder…… 
 
Ja, sådan kan man jo efterhånden skrive hvert år, og det er en sand fornøjelse!! 
 
Men hvem husker det, når der er gået et par måneder, eller når der ruller endnu en flot tid ind i 
mailboksen?? 
 
Vi synes det er synd for alle de superdygtige nordtrimmere, hvis de flotte tider går i glemmebogen. Så vi 
har besluttet at oprette en ”Nordtrims Hall of Fame”, hvor alle de bedste tider gennem klubbens historie 
– og på de distancer, der måtte være blevet løbet – fastholdes. 
 
Så kan vi dødelige joggere imponeres – og de hurtige kan blive provokeret til at forsøge at snuppe en 
skalp. 
 
Distance Damer 

 Tid Navn Løb År 
5 km 20:32 Ea Andersen Amager Strandpark løbet 2017 
10 km 43:38 Ea Andersen Frederiksberg natløb 2014 

21,1 km 1:35:22 Ea Andersen CPH Half 2016 
42,2 km 3:23:20 Ea Andersen CPH Maraton 2017 

 
Distance Herrer 

 Tid Navn Løb År 
5 km 16:56 Lennarth Østergaard CPH Men’s race 2017  
10 km 34:44 Rune Knudsen Chanpagnegaloppen 2015 
15 km 55:41 Rune Knudsen Julestjerneløbet 2014 2014 
15 km 55:42 Preben Hammershøj Asserboløbet 1992 

21,1 km 1:17:21 Rune Knudsen CPH Half 2015 
42,2 km 2:41:21 Preben Hammershøj Berlin 1991 

 
Listen er ufuldstændig, og måske endda fejlbehæftet. 
 
Hjælp os til at få alle de rigtige rekorder frem i lyset - hvem kan huske nogle af tiderne fra før i tiden? Fra 
den gang, hvor løbesko og håndboldsko var det samme og hvor kun de få have et stopur, og SLET INGEN 
havde GPS og skridttæller på håndleddet. 
 
Send en mail til anna.uhrenholt@gmail.com hvis du har input til 
listen – både hvis du har viden om tider, der er bedre end dem, 
vi har anført ovenfor, og hvis du kender tider til nogle af de 
blanke felter – også gerne andre distancer end de ”almindelige” 
4, vi har skrevet ned. 
 
…og så lige til allersidst….  En enkelt distance kalder på, at vi 
hylder den nordtrimmer, der har løbet allerflest…. Maratonløb. 
I skrivende stund har Preben Hammershøj klubrekorden med 55 
gennemførte maratonløb i karrieren. 
Vi ser frem til at få den imponerende rekord slået   
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61 nye medlemmer siden sidst  
 

v/Ea Andersen 
 

Fuldstændig fantastisk som vi har vokseværk. 
Velkommen  

 
Henrik Kobberø Petersen 
Linda Jørgensen 
Rune Gundersen 
Frederikke Gundersen 
Renata Lysgaard 
Brian Foged 
Christoffer Rud Egelund 
Sigurd Kongsgaard 
Tom Kühl 
Anja Kühl 
Charlotte Kühl 
Victor Kühl 
Sandra Corydon Røbel 
Claus Corydon Røbel 
Astrid Corydon Røbel  
Lone Røbel 
Britta Thomsen 
Erik Thomsen 
Lasse Larsen 
Laura Faurschou 
Janne Rose 
Jesper Jørgensen 
Rikke Ruud Jensen 
Hanne Aaskilde 
Tobias Perck-Nielsen 
August Klarskov Perck-Nielsen 
Alberte Klarskov Perck-Nielsen 
Jacqueline Hjorth Olsen 
Jesper Holst Olsen 
Oddny Hammer 
Jakob Lund Jensen 
Anders Graff Larsen 
 

Preben Byskov 
Henrik Lund 
Andreas Nielsen 
Lars Frederiksen 
Xenia Christensen 
Martin Christensen 
Alberte Christensen 
Christine Christensen 
Kim Rotbøl Lunge 
Marianne Nordhøj 
Gitte Friis 
Brian Friis 
Bertram Friis 
Oscar Friis 
Maj Britt Nielsen 
Tobias Nielsen 
BetinaTonndorff 
Käthe Henriette Beck 
Henrik Reimer Bech 
Anja Riis Østergaard 
Gitte Vestergaard Larsen 
Ulrik Mølgaard Nielsen 
Berit Lauritsen 
Henriette Lindstrøm 
Tine Christiansen 
Lene Pedersen 
Alex Lindstrøm 
Marc Lindstrøm 
Mads Lindstrøm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

39



HANNE

Tlf. 28714839

NIELS

Tlf. 51227545

SØREN E.A.

Tlf. 51231853

JOCK

Tlf. 21689083

ANNA

Tlf. 23739250

JENS

Tlf. 28496249

RASMUS

Tlf. 29648681

KASPER H.

NIELS P.

Tlf. 28595822

Tlf. 30576321

KASPER

Tlf. 30932182

JESPER P.

Tlf. 25371083.

CLAUS

PETER

Tlf. 53700769

Tlf. 30336618

KIRSTEN

Tlf. 28496250

JESPER V.

Tlf. 30751761.

CAMILLA

Tlf. 60776321

THOMAS

Tlf. 24202978

LENNARTH

Tlf. 23689799

JACOB

Tlf. 21642647

NORDTRIM’S TRÆNERE OG FARTHOLDERE




