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Årligt Medlemskontingent: 
 
Familie – 400 kr. 
Enkelt medlem – 300 kr. 
Unge under 25 år – 200 kr. 
Passiv medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2016 – 
31.03.2017 
 
Medlemsblad: 
 
Udkommer 2 gange om året: 
Forår og efterår. 
Der er også mulighed for at 
downloade medlemsbladet på 
hjemmesiden www.Nordtrim.dk 
som PDF og udskrive det selv. 
 
Oplag: 
200 eksemplarer. 
 
Bladudvalg: 
 
Ea Andersen 
Redaktør 
Mail: ea.andersen5@gmail.com  
 
 
Bestyrelse: 
 
Anna Uhrenholt 
Formand 
Mobil: 23739250 
Mail: anna.uhrenholt@gmail.com 
 
Anders Lind Knudsen 
Næstformand 
Mobil: 28888931 
Mail: anders@nordkranen.dk 
 
Bjarne Klarskov 
Kasserer 
Mobil: 61264879 
Mail: kasserer@nordtrim.dk 
 
Jens Bjerre 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28496249 
Mail: jbjerrehund@hotmail.com 
 
Kirsten Bjerre 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28496250 
Mail: kirstenbjerre@ofir.dk 
 
Jesper Pedersen 
Suppleant 
Mobil: 25371083 
Mail: jajepedersen@email.dk 
 
Kasper Hvitved 
Suppleant 
Mobil: 28595822 
Mail: kasper.hvitved@gmail.com  

Formandens beretning ved 
Generalforsamlingen den 20.03 2018 

 
Så gik endnu et fantastisk og indholdsrigt løbeår i vores dejlige 
løbeklub. 
 
Mange af de begivenheder, som har kendetegnet 2017, er ved at blive 
en tradition i klubben…. 
 
Igen fik vi et par DM-titler – denne gang dog med en debutant, idet 
Anna Uhrenholt fik DM i kort trail og sammen med Annie Gyde 
Pedersen’s sølvmedalje i halvmaraton således forsvarede klubbens ære i 
et år, hvor Preben Hammershøj var skadet og derfor måtte aflevere det 
mesterskab, han ellers nærmest har vundet hævd på. 
 
For at fastholde de gode tider, som klubbens medlemmer leverer hvert 
år, har vi i 2017 etableret en Nordtrims Hall of Fame. Her samler vi alle 
rekorder på de gængse distancer, som er blevet sat af en nordtrimmer 
– i hele klubbens historie. Og jeg skulle hilse og sige, at der var nogle 
hurtige fyre i gamle dage   Listen ajourføres løbende og bringes i hvert 
blad. 
 
Vores klubture er blevet en skøn tradition.  
I 2017 var vi igen en lille flok på weekend i Sverige. Det er nu en fast 
tradition, så sæt sidste weekend i september af – det er en super-
hyggelig tur.  
 
Dertil kom Landsstævnet i Aalborg, hvor ca 20 
nordtrimnere 
gjorde byen og 
stævnet blåt 
(og usikkert?)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og ikke mindst den lille eksklusive udflugt til Æbelø, hvor der både var 

brug for bade- og 
løbesko og hvor 
æggekagen bagefter 
næsten kræver sit 
eget kapitel i 
klubbladet. 
 
 
 
 

 
Apropos fælles, hyggelige oplevelser, så bød 2017 både på en 
sommerfest i nyt telt, og en julefrokost, som med lækker ølsmagning og 
fantastisk mad fra Sankt Helene centret, blev en kæmpesucces. 
 
 



Klubmesterskaberne i 2017 blev igen afholdt efter det kendte princip, hvor alle har en fair chance; og her 
fik vi et superspændende opløb, hvor vi først til allersidst fandt vinderne i de to rækker. Det giver god 
mening, når vi via løbsberegneren sikrer, at konkurrencen bliver lige – og at mesterskaberne dermed 
ikke er forbeholdt de unge og lynhurtige løver i klubben….. ikke sådan at forstå at de ikke må få et 
mesterskab, de skal bare løbe hurtigt nok ;-) 
 
I 2017 startede vi Elitetruppen op. Hen over sommeren besluttede vi at gøre denne trup større og 
bredere, hvorfor Ambitionstruppen så dagens lys. Det var dog ikke nogen let fødsel. Vi måtte sige farvel 
til tre forskellige coaches, og først i skrivende stund er vi i gang med forhandlinger med et 4. emne, som 
vi dog har store forhåbninger til.  
I Ambitionstruppen er samlet de nordtrimmere, der har lyst og kræfter til at jagte sit eget mål i 2018 – 
det kan være en højere hastighed eller en længere distance. Fælles for dem alle er, at de har viljen til at 
give træningen den opmærksomhed og tid, som er nødvendig for at målet kan nås. 
 
Stafet for Livet afholdes jo hvert år, men i 2017 var 
Nordtrim for første gang i flere år deltager med en camp og 
løbere i samtlige 20 timer. Det var et superhyggeligt døgn, 
som var sat godt sammen af Kirsten og Jens sammen med 
en del lokale Ramløseborgere fra klubben.  
Vi synes faktisk, at vi havde så god en oplevelse, at vi gerne 
ser det gentaget i 2018……hvis vi altså kan finde et par 
frivillige, som vil tilrettelægge hele forløbet sammen med 
Kirsten. 
 
Bl.a. til Stafet for Livet, men også til Dirty8 og ved flere andre lejligheder fik vi i 2017 gode smagsprøver 
på vores stabile sponsorstøtte. Nordtrim har n bred og solid sponsormasse – en bunke gode, lokale 
forretninger og serviceerhverv støtter vores klub, og det fortjener en masse omtale! Her vil jeg nøjes 
med at nævne nogle få: 
Vi får fra Kvickly kontant rabat på det vi køber, bl.a. til morgenmadsløb. Vi fik fra Fog en masse 
materialer forærende, da vi skulle afholde Dirty8. Vi får rigtig mange penge fra Danbolig pga vores 
ærmetryk, og dertil kommer at vi får 5.000kr, hvis en nordtrimmer sælger sit hus gennem Danbolig. 
….og så naturligvis alle de andre små og større lokale erhvervsdrivende – det kan jo næsten ikke siges 
for tit: Støt vores sponsorer, de lægger rigtig mange penge eller naturalier i klubkassen! 
 
Vi har gennem en del år afholdt møder og samlinger i THOKs klubhus. Det har vi været glade for, men vi 
har også haft drømmen om at få noget, der var lidt mere ”vores eget”. Vi har derfor forsøgt flere 
muligheder – og arbejder lige nu på forskellige muligheder og projekter, både i Tisvildeleje og Helsinge. 
Vi vil holde klubbens medlemmer ajour med udviklingen her via vores hjemmeside og klubbladene. 
Men med muligheder følger også nogle gange forvirring…. Således også i dette tilfælde, for når man 
ændrer en tradition vil der være risiko for at nogle overser en ændring eller at den ikke udmeldes godt 
nok, så den når alle. Det er irriterende og slemt, hvis man ”taber” nogle i denne fase, og vi bestræber os 
i bestyrelsen og trænergruppen på at få udredt og fortalt om alle ændringer. 
 
Årets belønninger er allerede uddelt. Vi valgte at 
forære et startnummer til Royal Run til følgende 
medlemmer: 

- Githa, Aktivitetsudvalget 
- Ea, Klubbladet og Dirty 8 
- Palle Røssel, Xterra  
- Søren Hansen, Dirty 8 
- Mads, Dirty 8 og Klubhusudvalget 
- Vivian, Aktivitetsudvalget 
- Anni Westring, Naturrumbestyrelsen 
- Leif, ordstyrer ved Generalforsamlingen 
- Stine, Tilbage på sporet” 

Og samtlige i træner- og fartholdergruppen. 
 
Og så bød 2017 på et fantastisk initiativ, som vi – på en eller anden måde – har forsøgt eller haft en 
drøm om at forsøge at få til at virke i flere år…. I stedet blev det i 2017 en realitet og en kæmpe succes 
pga en eneste person i klubben. 
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Hvor ofte har vi ikke talt om, at man skal løbe i klubben, når man har været væk i en periode af den ene 
eller anden årsag, når man kommer tilbage efter en skade, når man har fået lysten tilbage men formen 
er tabt eller når man bare synes at de andre løber lidt hurtigere end man selv kan lige nu……  Og alligevel 
har det ligget i kortene, at man skal være på fuld omgangshøjde, inden man møder op en tirsdag eller 
torsdag… 
 Med Tilbage på Sporet har Stine gjort det umulige….. 10-14 nordtrimmere har hun samlet omkring sig – 
skabt et fællesskab, som motiverer og glæder og som holder dag for dag. Det fælles mål - at gennemføre 
HIN 10km-ruten - er belønningen for at have hængt i og fulgt Stines planer, opfordringer og peptalk. 
Stine har kort og godt skabt det, vi har haft noget svært ved i den etablerede trænergruppe: et ”helle”, 
et sted hvor alle kan føle sig tilpas og motiveret til at komme (tilbage) i form, og træne frem imod et sejt 
mål. Det er godt, det er suverænt og det er beundringsværdigt! 
 
Vi har ikke et øjeblik været i tvivl: Titlen som Årets Initiativtager i Nordtrim går til Stine Lomholt for dette 
imponerende arbejde! 
	
	

	
	

Tilbage på Sporet til juletræsløb den 24. december 2017. 
Stine står i midten bagerst. 
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Juleaftens dag med Nordtrim 
 

v/ Niels Coff Ganes 
 
Der var stort fremmøde til "Dans-om-Tisvilde Hegns-Flotteste-Træer-Tradition"  
 
 

 
Der var mange, RIGTIG mange der trodsede både vind & 
vejr, familie-traditioner og klargøring til Juleaften!  
 
For hvem gider stå i en skov d. 24/12 klokken 9.00 i 
spandex-tøj, nissehue & LØBE i en skov, når man kunne 
sove længe, spise kager & se Disney Show!? 
 
 
Men det ville VI & ikke bare ét træ men TO blev der danset 
om ! 
 
 
Søde Nordtrim'ere havde rekognosceret skoven tidligere og 
pyntet det. 
 
 
Det er bare én af de gode oplevelser der ér ved at 
løbe.......i klub og specielt i Nordtrim. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Og julemaden smagte garanteret liiidt bedre dén 
Juleaften"  
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Tisvilde huset – er det Nordtrims nye værested? 
 

v/ Mads Lomholt og en artikel fra TisvildeNYt af Allan Toft Jensen 
 
For et år siden – i foråret 2017 talte vi en del om klubhus til Nordtrim. Vi lavede også en survey, som gav 
mange gode resultater og input til, hvad vi skulle bruge et nyt klubhus til, hvor det skulle ligge og hvilke 
bekymringer, der måtte være ifm. at få et nyt klubhus. 
Nu har vi i Nordtrim fået en mulighed for at være med til at præge et nyt initiativ i Tisvilde, hvor en 
arbejdsgruppe er i gang med at sætte ord på en drøm om et nyt multihus i Tisvilde. 
Her er lidt om tankerne bag det nye multihus, som placeres i TGF huset, dvs. vores nye morgenmadshus. 
Artiklen er venligst lånt af Tisvilde Nyt. Her udgives den i en forkortet udgave. 
 

 
Fra Artiklen i TisvildeNyt 
Hvad skal vi nu på Tisvilde Bygade 35? Der sker da lige præcis ingenting, dér ligger Idrætshuset, som det 
har gjort siden Børge Formand og hans frivillige svende opførte det midt i 50’erne. Så hvad gør den 
adresse i en lang artikel om ”Tisvilde under ombygning”? Nu har vi jo også tilføjet ordet ”luftkastel”, for 
der er jo netop intet at se, men der er noget på vej, og det har fået lov at komme med i artiklen, ikke 
mindst fordi det fortjener at blive ”flashet” ved at blive nævnt og dermed kendt af hele 3220. 
 
Men hvis man er bare en lille smule nysgerrig i Tisvildes udvikling og udseende, så har man måske 
allerede hørt om – eller måske deltaget i diskussionerne om – planerne for et nyt idrætshus. I mere end 
et år har der været talt om disse planer, der har været møder og borgermøder, og der har været samlet 
penge ind bl.a. på loppemarkedet i sommer til den indledende pilotering, som udelukkende er af teoretisk 
art.  
Det hele begyndte i sin tid med, at nogle foreslog, at idrætshusets gamle 60’er-køkken skulle 
moderniseres, og derfra gik det slag i slag. 
 
Tisvilde-Huset – et multi- og mangfoldighedshus 
Huset skal være lokalsamfundets samlingssted – et sted for alle i Tisvilde. Ikke blot en idrætshal eller et 
forsamlingshus, men et nyt og fleksibelt multi- eller mangfoldighedshus, der af alle, på tværs af alder, 
køn og interesser, kan bruges til motion, fest, udstillinger, spil, koncerter og møder, og hvad vi nu ellers 
kan finde på af spændende ting – sammen! Et levende og dynamisk sted, der vil styrke det lokale 
sammenhold og fællesskab. 
 
Der har været afholdt flere ”brainstorm-møder”, og på et af disse møder kom der for eksempel et 
tankevækkende og fint forslag om etablering af et ”udekøkken” frem. Her ville Tisvilde’re kunne mødes 
og få inspiration af hinanden uden de store ”invitationsbesværligheder”, mens børnene kunne boltre sig 
på legepladsen. Og hvorfor ikke forsøge at etablere et samarbejde med skolen, så eleverne måske kunne 
anvende ude-køkkenet i undervisningen eller i forbindelse med arrangementer på skolen? 
 
Skulle vi ikke i fællesskab give ideen og forslaget om etablering af ”Tisvilde-Huset” en chance? Kære 
Tisvilde’re! Lad os alle bidrage til dette projekt med hvad vi hver især kan, til gavn for det gode liv i vores 
lokalsamfund nu og i fremtiden.” 
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Status på projektet ”Tisvilde-Huset 
Efter et velbesøgt borgermøde i slutningen af januar, hvor Morten Nikolajsen præsenterede 
fremtidsvisionerne for ”Tisvilde-Huset”, er fondsgruppen bestående af Morten selv, Rasmus Nygaard, 
Stanna Øland, Mads Lomholt (Nordtrim), Anders Knudsen (Nordtrim) og undertegnede, Allan Thoft 
Jensen (TGF) for alvor sat under pres for at præstere. For et konkurrencemenneske som mig findes der 
ikke noget bedre. Vi har fået samlet en stærk enhed, og det første møde efter borgermødet viste også, at 
gruppen har stor tiltro til, at det skal lykkes at finde finansiering for en spændende og langtidsholdbar 
løsning. 
 
Målet for gruppen er at skaffe finansiering for et nyt ”Tisvilde-Hus”, som populært sagt er ”til alle, for 
alle, og som altid er tilgængeligt”. 
 
Gruppen indleder et samarbejde med Sankt Helene Skole, hvor vi laver en workshop dag d. 13. april. 
Elever fra de ældste årgange på skolen bliver spurgt om, hvad et Tisvilde hus skal bestå af, set med 
ungdommens syn. De får lov til at skabe et nyt hus baseret på deres egen fantasi og med deres egne 
hænder. 
Vi indbyder alle andre til en lignende seance d. 26. marts fra 16-19, hvor vi inviterer alle andre lokale 
interessenter: fastboende, sommergæster, forældre, bedsteforældre, erhvervslivet og andet godtfolk. 
 
Kort sagt håber vi på den måde, at alle bliver hørt. 
Vi er interesseret i at få alle meninger med, når vi skal til at søge ”de store fonde”. Projektet skal 
forankres lokalt, og derfor har vi brug for al den lokale opbakning, vi kan få. Vi håber derfor, at Birte 
Forsells indlæg i TisvildeNyt kan appellere til de mange lokale kræfter. Vi har brug for mange typer 
frivillige, efterhånden som projektet vokser sig større.  
 
Meld jer derfor gerne ved at kontakte Allan Thoft Jensen på tlf. 6120 9646 
eller via mail nallasport66@gmail.com. 
 
I kan følge projektet her i Tisvilde nyt eller via Tisvildeleje Gymnastik Forenings facebookside. 
 
 

Kom til workshop d. 

26/3, kl. 16 -19: 

Medbring alle dine 

ideer til et nyt 

spændende hus i 

Tisvilde 

7



Vejen tilbage på sporet 
 

v/ Stine Lomholt 
 
I Formandens beretning, har vi hørt om årets initiativ, her kommer tilblivelsen af ”Tilbage på sporet” fra 
Stine selv: 
 
Sidste år på denne tid var jeg i mit livs form. Jeg løb med grønt hold rundt i Helsinge i de mørke tider. 
Helvede i Nord blev besejret, kirketuren blev løbet da vi nåede sommertid og yndlingsturen - Vieths rute 
blev ofte løbet fredag eftermiddag. I juni begyndte jeg at få problemer med vejrtrækningen, når jeg løb. 
Jeg blev svimmel og var tit ved at kaste op. I juli måtte jeg kapitulere på yndlingsruten – jeg kunne 
simpelthen ikke løbe den, og var nødt til at stoppe og gå op til flere gange. Et fald med et trykket ribben, 
dårlige nyretal og et for højt blodtryk satte mig helt ud af spillet i efteråret. I mellemtiden havde jeg fået 
konstateret astma og var blevet medicineret, så da nyretal og blodtryk var under kontrol var tid til at 
komme ud igen. Jeg savnede Nordtrim, jeg savnede den fantastiske fornemmelse under og efter en skøn 
løbetur, jeg savnede Jer og alle de gode grin og snakke vi får sammen.  
Men hvordan skulle jeg nogensinde komme tilbage? 
Orange hold syntes uendeligt langt væk, og jeg havde svært ved at få motiveret mig selv til at komme i 
gang, alene, for at løbe mig i form. En mulighed var at starte med nyløberne for 3. gang, men der var 
bare så lang tid til marts. 
 
 
Søndag d. 3. december fik jeg nok – Mads 
var ude med Jer, og jeg lå på sofaen. Jeg 
kunne mærke 
fornemmelsen af den friske luft og glæden 
ved at løbe i skoven, så jeg rejste mig, tog 
løbetøj på og løb 2,87 km på 20 minutter og 
5 sekunder….. men jeg løb det ”hele” i et 
stræk. Jeg var SÅ glad da jeg kom hjem, 
men stadig usikker på, hvordan jeg skulle 
komme tilbage til Nordtrim. Mads foreslog, 
at jeg lavede et opslag på klubbens 
facebookside – måske var der andre, der 
havde det på samme måde.  
 
Det gjorde jeg – jeg tilbød 3 km i 7.30 pr. 
minut med et mål om at løbe Helvede i 
Nord. 
Og tænk – der var flere, som var i samme situation som mig. Første gang var vi 8 på holdet. Vi startede 
med de 3 km og fik en rigtig go’ oplevelse HVER gang og stille og roligt har vi lagt km på, så vi undgår 
skader. I skrivende stund er vi oppe på 9 km om søndagen. Vi er en god kerne nu, som er ”tilbage på 
sporet” løbere og tit har vi gæsteløbere fra Orange hold med. Mads, der desværre er skadet i låret har 
løbet med de sidste gange og det er dejligt, at der er én der kan snakke hele vejen. Vi er flere der er 
tilmeldt Helvede i Nord – en enkelt har allerede nu løbet ruten igennem og én er måske næsten blevet 
lokket til at træne op til ½ marathon. 
Det er et fantastisk hold, som har været gode til at rose og opmuntre hinanden. Når vi har løbet Helvede 
i Nord må vi sætte et nyt mål som vi kan indfri sammen – Dirty8 er en oplagt mulighed og én ting er 
sikkert – vi er kommet rigtig godt ”tilbage på sporet”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S – som alle andre hold har vi også en farve – Rosé 
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Salomon Hammer Trail Winter Edition 2018 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Så blev det tid til løb på Bornholm! I det tidlige efterår fik jeg besked om en udstationering på Bornholm, 
og det affødte hurtigt en idé i Vumb-gruppen om besøg, og løbe Salomon Hammer Trail Winter Edition. 
 
Vi fik samlet 8 deltagere Kasper, Mads, Bjarne, Anna, Niels, Helle, Kirsten og jeg. Min vært gav lov til, at 
alle kunne overnatte i min lejlighed i Hasle, et godt udgangspunkt i forhold til starten i Allinge. 
 
Fredag den 26. jan 2018 stod jeg klar til at modtage en flok spændte løbere, som efter en god sejltur fik 
hentet startnummer.  
 
I mellemtiden var jeg blevet klar med pastaparty mv. Snakken gik lystigt over maden og så gik 
forberedelserne ellers i gang. Tøj, sko, mad til turen - alt blev lagt frem og snakken gik om løbet og de 
oplevelser vi havde i vente. Vi nåede også lidt ”doping” (slik) inden sengetid.  
 
Mads og Kasper lå på luftmadrasser i stuen, dvs. Kasper havde taget al luften, for Mads lå hurtigt på 
gulvet! Op i sofaen for at få noget søvn, men nu var det Anders And uret i stuen som drillede. Tik-tak tik-
tak var ikke beroligende, så ud med batteriet, og roen sænkede sig. 
 
Alle tidligt op og i gang med morgenmaden. Her var indkøbt alt hvad en løber har brug for (og lidt til), så 
alle depoterne blev fyldt - Kasper, Mads og Anna var nu klar til at komme afsted på maratondistancen.  
 
Senere fulgte vi andre med – Niels, Bjarne og jeg på ½ maraton -  Helle og Kirsten på 10 km. 
 
 
 

 
 
 
 
Endelig blev det tid at komme afsted. Niels og jeg havde dog mere travlt med at hamstre lidt slik inden 
starten, så pludselig var løbet skudt i gang og vi kom 20-30 m efter feltet! 
Vinderchancen blev nok forspildt her….  
 
Ud på ruten, hvor markerne og sporene var løbet noget op – et sandt mudderbad flere steder, men 
selvfølgelig meningen er, at det skal være hårdt… og det blev det.  
 
Fra Allinge tværs over øen til Hammershus, hvor vi løb ned og ud mod vandet, for så at tage trappen op 
til Hammershus – det rev godt i ”stængerne” –  men det blev værre, for efter Hammerhavn(depot) løb vi 
op mod Opalsøen og videre til Hammerknuden. 
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Nu gik det op og ned flere gange, for til sidst at kravle op af den sidste ”bjergside”.  
 
Fat i små planter/træer som hjælp og sikre at man ikke skred. 
 
Nok hårdt at løbe op, men ned af kringlede spor med klipper hist og her, det udfordrede også benene.  
 
Det sidste stykke hjem var mere fladt og stier, så løberytmen blev fundet igen.  
 
Passerede et par løbere, som gav ord med på vejen, men havde lidt ondt af mig selv, så måtte lige gå 
lidt. Nu blev jeg så passeret af samme løber, og gav ham lidt ”pep”, hvilket han havde brug for – han 
skulle ind til mål for at skifte tøj, spise og pandelampe med, inden han begav sig ud på sidste tur (4.), så 
havde han løbet 50 miles(82km) startet kl. 0600 og pt var kl. 15:30! Imponerende.  
Så mine egne problemer blev pakket væk, fandt rytmen og løb de sidste 2 km til mål.  
 
 
 
 
Her var alt hvad man har lyst til efter et hårdt løb - slik, chips, 
pomfritter, pølser, gryderet, pasta og øl. Måske noget til vores 
Helvede i Nord!  
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Niels og Bjarne var kommet i mål, grundet skade havde Mads ”nøjedes” med en ½ maraton.  
 
Kort efter kom Helle og Kirsten, Anna og Kasper. Alle havde et fantastisk løb og en fed oplevelse – alle 
var lidt ”høje” og euforiske.  
 
Det kulminerede selvfølgelig, da det stod klart at Anna fik en 3. plads på maratondistancen og skulle på 
podiet. 
 
Super flot - Stort tillykke Anna!! 
 

 
 
 
Efter bad stod den på hygge i lejligheden, middag i Rønne og så forsatte vi til midnat, hvor dagens 
strabadser helt naturligt gav grus i øjnene……. og ja måske et par øl hjalp til! 
 
 
Weekendens sidste oplevelse var sejlturen hjem – der var kraftig bølgegang, så de blev kastet noget 
rundt med færgen – heldigvis skulle jeg blive på Bornholm…. 
 
 
Tak for besøget og en fantastisk løbeoplevelse 
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Nyt om træningen - træningsplaner 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Så er det igen tid til lidt skriv om klubbens træning. Vintertræningen er snart ovre, hvor vi vanen tro løb 
Helvede i Nord ruterne søndag, og med et par rutefrem-visninger for andre løbere. Et hit som trækker 
mange Nordtrimmere i skoven søndag formiddag. 
 
 

 
Husk at tilmelde dig som hjælper til løbet den 2. april. 
 
Tirsdag og torsdag har den stået på tempoløb og interval rundt i Helsinge By. Det er lidt hårdere 
træningspas, men skal tiderne forbedres så er det nødvendigt. Husk altid at lytte til kroppen, det kan 
være man enkelte gange har behov for at sætte tempoet ned, eller måske at springe et løbepas over. En 
skade kan ødelægge planen og målet, så mærk efter. 
 
Er skaden sket har vi heldigvis nu fået holdet ”Tilbage på Sporet” som Stine har startet med stor succes. 
Stine står for træningplanen, så er du gået lidt i stå og skal starte ”blødt” så mød frem og løb med 
”Tilbage på Sporet” her er plads til alle. 
 
Foråret er på vej og snart skal vi i Valby Hegn, hvor skovveje og singletracks kan gøre tempo- og 
intervaltræningen mere spændende og udfordrende. Følg med på de tilsendte træningsplaner som 
inspiration og forberedelse til dagens træning. Vi har et par gange været udfordret med ændringer i 
forhold til træningsplanen, men da planen tit laves 2-3 mdr. forvejen, så vil der komme ændringer med 
det aktivitetsniveau vi har.  
 
Som noget nyt vil planerne blive lagt på kalenderen, så dagens træning, tid og sted er 
opdateret. 
 
Forårstræningen vil fortsætte frem mod de mål som hver enkelt løber har. Det spænder vidt, så alle kan 
ikke rammes helt præcis –  sig frem hvad du vil løbe -  det kan måske hive nogle andre løbere med på 
din tur. 
 
I foråret skal løbere fra Nordtrim i konkurrence i Hamborg, Barcelona, København, Lyngby, Tisvilde, 
Liseleje, Græsted, Bornholm ja de blå trøjer vil ”shine” mange steder! 
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Når vi nærmer os sommeren, vil vi drosle lidt ned, typisk er der ikke så store mål, og vi skal alle på ferie.  
 
Det giver mulighed for lidt alternative ture og løbeoplevelser. Det betyder også at vi vil løbe mere fra 
Naturrummet /Strandparkeringen, med mulighed for nye og andre ture i Tisvilde Hegn, og ikke mindst en 
dukkert i havet efter endt løb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foråret er på vej – det bliver lyst om aftenen – lidt mildere i vejret, så få spændt løbeskoen på og kom til 
løb i NORDTRIM………… 
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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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VinterUltraMolsBjerge 2018 
 

v/ Kasper Larsen og Ea Andersen 
 

Det er nu 3. nummer af Nordtrim bladet, hvor VUMB 
tager spalteplads. På redaktørsiden måtte jeg lige 
vende med bestyrelsen, hvorvidt I mon kunne holde 
ud at ”høre” mere. Meldingen var klar: Selvfølgelig 
skal vi have en ”happy end” på den følgeton. Kasper 
og jeg har mange timer at skrive om, så læs glad 
med.  
Faktisk mener vi fortsat at VUMB/SUMB er et oplagt 
mål for en klubtur (der er mindre distancer end 75+ 
) og det ville være kanonhyggeligt om vi kunne 
fylde et telt i en VUMB lejr med Nordtrimmere. 
 
4 tosseglade Nordtrimmere (1 dame- og herrehold) 
har efteråret og vinteren igennem trænet km og 
kortlæsning, blevet hjulpet af Anders, Bjarne og 
andre kyndige folk. I ugerne op mod d. 3./4. marts, 
meldte spørgsmålet sig ”hvad har du lige rodet dig 

ud i” flere gange, ”p.. du kan jo ikke læse kort”,” 75+ det bare mange km… ” ”Nå, pyt, km kan du nok 
løbe og de andre kan vel finde vej…”  
Så meldte Mads fra med en skade… og dagen efter Anna. Så var der Kasper og Ea tilbage. ”Skal vi?” ”Ja 
da… vi laver bare et mix-hold”. Det blev pludselig frost-vinter,” - kan vi holde varmen?” ” Tja.., vi kører 
uld med uld på, to soveposer hver, så går det nok.” 
 
Afsted, afsted, Kaspers familie nursede os til den bedst mulige start på weekenden, kørte os afsted og 
kom med mental opbakning. Før man får kortet med de indtegnede 28 poster, skal der gennemføres en 
prolog, hvor 10 poster skal findes. Allerede her var vi udfordret, måske skulle vi have luret, hvor hård en 
tur vi ville få, men optimismen levede og vi løb glade og naive afsted. 
 
Vi synes selv det kørte for os på de første 3 poster. Det gik rigtig fint, så blev det lidt svære og så seriøst 
svært, da der på post 11 ikke var GPS hjælp. Spørg bare Kasper, der fortæller her: 
 

Post 23 var den anden af to poster uden GPS 
koordinater.  Vi havde en del problemer med den 
første, Post 11 hvor vi tog fejl af indløbet til 
posten og derved kom til at lede på den forkerte 
skrænt, det kostede ca. 20 min. Vi var derfor 
enige om, at vi nu skulle tage os alvorligt 
sammen så vi ikke satte for meget tid til igen. På 
daværende tidspunkt havde vi været ude i lidt 
over 7 timer og der manglede stadig 6 poster. 
Det begyndte at gå op for os, at det worst case 
scenario på 8 timer som vi havde joket lidt med i 
starten ville blive en realitet.  Hvad der var 
værre, var at klokken nærmede sig 17.30 og det 
var ved at blive mørkt.  Vi havde ikke forventet 
at være ude i mere end 7 max 8 timer på dag 1 
så vi havde kun taget små pandelamper med i 
rygsækken. Det skulle vise sig at være en stor 
fejl. 

Post 23 lå på kortet op ad indhegningen med vilde heste. Samme indhegning som vi tidligere havde 
løbet igennem fra post 8 til 9. Vores plan var at løbe fra post 22 gennem villakvarteret ned til Molsvejen 
og så følge den indtil vi krydsede et lille vandløb.  Umiddelbart efter vandløbet skulle vi krydse marken og 
så ramme lågerne ind til indhegningen. Herefter var det bare at følge hegnet og så skulle posten være 
placeret på en udløber som det var beskrevet i road mappen.  Planen var sådan set OK, og vi fulgtes med 
et par andre hold der havde fået samme ide. Desværre tænker man ikke helt klart efter 7 timers aktivitet 
og da vi nåede indhegningen fulgte vi hegnet til højre som de andre hold (Lemmingeffekten). Det virkede 
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umiddelbart rigtigt. Når hegnet så  
"knækkede" ca. 90 grader skulle vi begynde 
at lede efter posten. Der var bare et problem 
der var ikke et 90 graders knæk på hegnet i 
den retning vi var løbet. Kun et mindre knæk, 
hvor vi så begyndte at lede. Her skulle vi 
selvfølgelig have anet uråd, men de 7 timer 
havde sat sine spor på øverste etage, så vi 
fortsatte selvom hegnet ikke så ud som på 
kortet.   Der var nogle stejle skrænter og 
udløbere med tæt skov og en del væltede 
træer på højre side af hegnet og vi begyndte 
at afsøge disse områder for at se om posten 
var skjult dernede. Der var måske 6-8 hold 
der ledte i samme område, og vi kunne 
hurtigt fornemme at panikken var ved at 
brede sig. Ingen havde set noget til post 23.  
På toppen, næsten ved siden af hegnet, stod 
en pind i jorden som lignede dem der var 
brugt til de øvrige poster, og der blev derfor snakket om at posten måske var blevet fjernet. En enkelt 
deltager ringede til løbsledelsen for at høre om posten evt. kunne være blevet fjernet, men beskeden var 
at posten skulle være der.  Vi fortsatte eftersøgningen nu nede fra foden af skrænterne, stadig uden 
resultat. Flere af de andre hold var ved at give op og vi blev enige om at gøre det samme, vi havde snart 
brugt 50 min siden post 22 og mørket var ved at falde på. Pludselig slog det os: "Var det det forkerte 
hegn vi havde fulgt?" Vi blev enige om at gøre et sidste forsøg. Så vi løb tilbage til der hvor vi havde 
krydset marken.  Der var to hegn (men kun et på kortet) Vi fulgte det andet hegn og nåede til et 90 
graders knæk, Vi løb lidt videre og ind i buskadset, hvor posten i givet fald så skulle være, og Bingo efter 
få minutters søgen var den der. "Yes !  Fedt!  Sådan!" råbte vi i munden på hinanden. Men desværre et 
hurtigt tjek af kontrolnummeret (alle poster er forsynet med et kontrolnummer der skal stemme overens 
med nummeret i den udleverede road book) viste at det var den forkerte post. Dette nummer stod ikke 
på dagens road book, så vi havde sandsynligvis fundet en post til dag to. F……. også. Vi gav op. Det var 
stort set mørkt nu så vi måtte videre mod post 24.  Vi fandt pandelamperne frem men det var den lille 
model vi begge havde valgt at tage med, og de var stort set ubrugelige. Vi havnede hurtigt i et sumpet 
område med en masse brombærkrat, ikke fedt i mørke og med dårligt lys. For første gang på turen fik vi 
våde fødder. Vi fandt post 24 længst nede i et dødishul godt hjulpet af flakkende lys fra andre hold.  Vi 
fik hurtigt tastet koordinater ind til post 25 og fortsatte ud i mørket. Vi havde opgivet at løbe efter kort 
og fulgte udelukkende GPS en. Det var bælgravende mørkt og vi havde ingen ide om hvor vi var. Da vi 
nærmede os posten, som lå på en høj ku' vi se lys fra et par andre hold. Det ene hold havde 

tilsyneladende tastet forkerte koordinater ind og de spurgte 
om de måtte koble sig på os. Selvfølgelig, man hjælper 
hinanden til VUMB. Efter kort tid fandt vi i fællesskab posten. 
Nu var der kun 3 poster tilbage, og vi ku’ se på kortet at de to 
sidste lå tæt på hinanden, lige i nærheden af lejren hvor vi 
skulle overnatte. Den næste post nr. 26 lå i området ved 
Molslaboratoriet hvor vi havde startet med prologen i morges. 
Det område kendte vi, så det burde være "Piece of cake ".  
Men det var langt fra ovre endnu.  Vi havde nu været i gang i 
ca. 9 timer og var ved at være godt møre. Ufatteligt så meget 
man kan glæde sig til et koldt telt og en kold sovepose. Da vi 
nærmede os det skovområde hvor posten var placeret valgte 
vi at løbe direkte på via GPS 'en i øvrigt sammen med holdet 
fra post 25. Vi kom dog ikke særligt langt væk fra vejen før vi 
måtte give op pga. brombærkrat. Det var simpelthen umuligt 
at komme igennem. Vi var begyndt at hade brombærbuske.  
Tilbage til vejen og en ny strategi. Vi valgte at løbe ad vejen 
ned bag det lille skovområde. På kortet var der en lille sti der 
førte op mod posten. Det viste sig dog at være et virvar af 
stier der førte ind i tæt bevoksning med…  Ja rigtig gættet 
brombærbuske. Vores små pandelamper gav rigtig dårligt lys, 
så det var umuligt at se om det var en sti eller en blindgyde 
man var havnet i.   

Frost, sol, vind og stadig højt humør 
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VUMB is much more than running: 
You give out smiles and hugs and positive karma, and is one of the only place I 
know, where it is legit to hug complete strangers, just as long as they also wear 
Lycra. 
You help and get help from other teams. You strip naked in a large tent filled with 
strangers because you need to change into dry and warm cloth ASAP, and 
everybody thinks that completely normal behavior. 
You develop expert “foot prints in snow” reading skills, which helps you decide 
whether or not, a specific trail is likely to be a good choice (obviously only works, if 
you are back of the pack). 
You can spot the best technique for crossing an electric fences from far away 
(over, under, in between) and learn to appreciate the gate, once the stiff legs set 
in. 
You learn to hate bramble bushes. I mean really really hate them. But also learn to 
see the difference between the very mean ones and the not so mean ones. 
You can watch your friend defreeze her drinking tube in her team mates coffee, 
and he finds that completely natural and acceptable. 

Vi måtte flere gange vende om og finde en ny vej ind, og der blev vist bandet en hel del. Endelig efter i 
alt 35 minutter fandt vi post 26 placeret i et område med tætte buske.   Nu var det bare ned af bakken 
og så de to sidste poster hvoraf den sidste lå lige ved teltlejren. Vi var fuldstændig drænet for energi, 
men alligevel blev den sidste km en af de hurtigste kilometertider på turen. Vi sku bare hjem hurtigst 
muligt.  Da vi nåede i mål havde vi løbet 55.5 km og brugt 9 timer og 48 min.  Det er vist det man kalder 
en lang dag i Mols Bjerge.  Efter at havde fået et kop varm suppe fra VUMB teamet, kastede vi os over 
vores medbragte kager og slik, der var hårdt brug for kulhydrater.  Men humøret var på nulpunktet.  Vi 
var fuldstændig udmattede og vi vidste at der ventede samme omgang igen dagen efter, det virkede 
fuldstændig uoverskueligt.  Men der var gode nyheder på vej. Efter at have spist lidt rigtig mad, hørte vi 
fra et par andre løbere at løbsledelsen havde valgt at ligge 60 % af distancen på dag 1 og de sidste 40 % 
på dag 2.  Med lidt hurtig hovedregning ku’ vi regne ud, at hvis vi var heldige/gode kunne vi nøjes med 
35 km om søndagen. Trods alt bedre end 55 km. Så steg humøret igen et par grader.  
 

Vi har været hæslige at dele telt med, kom sent 
ind om aftenen, fordi vi bare var så længe om alt. 
Og så stod vi gu’ hjælpe mig også op klokken 
”meget tidligt”, først Ea mod et toilet kl. 3.30 og 
så Kasper, der ikke kunne sove og stod op kl. 
3.50. Vi var da også første hold i spiseteltet kl. 
4.15. Kaffen var god, men det der tørkost, der 
skulle ligne frugtgrød… adrrr…  
 
Dag to, blev koldere end første dag, der var 
isterninger i min tube fra drikkeblæren, så det 
gjaldt om at holde flow i væskeindtaget. 
 
Strategi på dag 2: Hvis det hele blev for meget 
ville vi korte ruten af og løbe ”hjem”. Det kom 
dog slet ikke på tale, da ”triptælleren” endte på 

bare 35 km. Da vi var klar over at vi nåede i mål til at nå færgen hjem til Sjælland følte vi os vist begge 
temmelig ovenpå. 
Kaspers familie, kunne følge os via telefonens signal, de havde vist været ret urolige for os dag et, hvor 
vi blev ved med at fimse i ring længe efter det var blevet mørkt.  
Det nu en uge siden vi fjumrede rundt i Mols Bjerge, personligt er jeg stadig ikke helt færdig med at 
forstå alle elementerne fra turen. 
Når arrangørerne skriver, at de lover en naturoplevelse med udfordringer både mentalt og fysisk, så har 
de 100 % ret. 
 
Vores placering behøver vi ikke tale ret meget om, men der er plads til forbedring  
 
En deltager har lavet en ret fin stemningsbeskrivelse på facebook: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om vi skal tilbage? Ved det ik’, men kan vel overtales, tager I med?  
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Kender du din skov # 11 
 

v/ Søren T Grande 
 
Den ultimative bakke/oplevelses tur – prøv den! 
I Nordtrim er vi berygtet for at være bakkeædere – og når nyløbere ankommer til klubben, og måske er 
vant til at udføre 5 km fladløb på gang- eller cykelsti i Helsinge, så får de lidt af et realitetschok. Men 
naturoplevelser kræver bakker, for de leverer udsigter. Begge dele finder man i Tibirke, så derfor foreslår 
jeg følgende tur, som slår det meste. 
Erfarne kan løbe, uerfarne gå, og dem midt imellem kan kombinere løb og gang. Jeg synes vi skal starte 
ved Tibirke Kirke, eller at klubben for en gang skyld starter her (som den gjorde i de rigtig gamle dage). 
Her er det også nemt at parkere. 
 
Fra Kirken løber vi ad grusvejen (Toftebrovej) indtil Sporlaugets sidst anlagte MB-trailspor krydser 
vor vej. Følg det venstregående spor, og kom så på en rutsjebanetur der siger spar2. Vi er dårligt varme, 
så tag det roligt, men udfordrende og sjovt er det. 
Når vi kan øjne det åbne landskab, skimtes den smukke ”engelske cottage”, og vi forlader trailsporet 
(som er meget længere og bør prøves i sin fulde længde en anden dag). Ud forbi cottagen og fortsæt 
forbi det krumbuede rødstenshus med den vejrtagende udsigt til Tibirke Bakker, et slags privat-reservat 
dog med offentlig adgang og nødvendige restriktioner – betagende smukt – og i sin storhed viser os et 
typisk istidsskabt moræne landskab, der strækker sig ind i Tisvilde Hegn, bl.a. ved Hjortebjerg (der hvor 
den gule skovfogedbolig, Hjortebjerghus,ligger). Efter at sletteområdet blev ryddet for nogle år siden, 
kan man nu se de store bløde bakker fortsætte i bølgedale i samme stil som dem i Tibirke. Landskabet 
har sandsynligvis været en del mere dramatisk før sandflugten, hvor det lykkedes sandet at ”blødgøre” 
skarptskårne fald og slugter. 
 
Næste stop Silkebjerg. Efter at have; passeret det buebyggede rødstenshus kommer vi til en lille 
trekant, hvor den venstreførende sti går fra højdepunktet, Silkebjerg. Nyd fra toppen det smukke vue 
ved det lille hvide hus med de blå skodder. Et hus fra en svunden tid (absolut bevaringsværdigt – det 
burde fredes!), for det repræsenterer et af de få, sjældne sommerhuse fra dengang man kunne nøjes 
med lidt plads i forhold til i dag, hvor prestigehusene har fået vokseværk. Er vi heldige kan vi se et par 
shetlands ponyer inde t.h. i haven. 
 Inden du begiver dig nedad forbi det smukke rødpudsede hus fra TV-serien ”Krøniken”, så nyd udsigten 
øverst på Silkebjerg (56 m o.h.) Grundene i Tibirke Bakker er på ½-1/1 tønde land og må ikke 
underudstykkes, så man får lov at betale en klækkelig ejendomsskat. 
 
 I bund til diget. Fortsæt helt ned til det gamle sanddige, Rumpen, som kommer på tværs. Løb t.h. 
langs diget hen til Langetravs. Så går det opad, hen over to fæ-riste, fordi fritgående får ofte løber 
omkring, og nu kommer lungerne på overarbejde. I gamle dage, før Tibirke Bakker, på foranledning af 
forfatteren Johannes V. Jensen, blev opkøbt og udlagt til privat sommerhus beboelse, 
bestod bakkeområderne primært af marker. Det højeste punkt hed Ravnebjerg (57 m 
o.h.) men er i dag omdøbt til det mere turistvenlige navn ”Udsigten”. Men vi skal ikke 
helt op. For lige før toppen skal vi t.v. gennem en låge og følge en gangsti nedad til 
en dalsænkning – igen en vejrtagende udsigt! Vi skal til højre igennem dalen, 
gennem en ny låge, og så kommer vi til grusvejen, Bakkedalen. Så går det opad igen 
– helt op – dog ikke til Udsigten (den kender klubben rigelig godt), men forbi den 
hvide gård på v. hånd. Følg skiltningen til skoven og t.h. ved stengærdet. Tag ikke 
den første stiåbning til skoven, men den næste hvor alle forbuds- og 
anvisningsskiltene for god opførsel i de privatejede velhaverbakker står. Vi er nu 
kommet ind i en statsskov for den brede og jævne befolkning. Stien fører os nu til 
Brantebjergslinie, der går fra Tibirke Bakker til Kattegat. 
 
Passér Galgebjerg. Man skelner mellem bakker, bjerge og høje i Tisvilde Hegn. Som tommelfingerregel 
kan man kort sige, at bjergene er istidsskabte, højene er historiske efterladenskaber fra vores 
oldtidskultur (primært fra bronzealderen) og bakkerne er vandreklitter skabt under 1500-tallets sandflugt 
og fremefter. Vi diagonalkrydser en grusvej (Hjortebjergvej), og et stykke tid efter kan vi se et 
højdepunkt på v. hånd. Her har skarpretteren eller bødlen engang haft kronede dage. Stedet blev kaldt 
Galgebjerg eller Galgebakken, dog senere omdøbt til Frederikshøj (57 m o.h.) af kong Frederik 7. Højen 
er imidlertid ingen bronzealderhøj, dertil er den for stor. Kigger vi lidt på slugtdannelsen og bakkefaldet 
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omkring højen, kan man tydeligt se at den er istidsskabt. Selvfølgelig har sandflugten hvirvlet rundt om 
stedet, men mest højre om højen på den sti vi følger.  
 
To vandreklitter møder hinanden. Så kommer vi til sandkrydset, hvor Fynbolinie kommer på tværs af 
Brantebjergslinie. Her har der engang været sandflugt for alle pengene – en slags kamp om hvilken 
vandreklit der kunne opdæmme mest sand i stil med ”min far er stærkere end din far!”. Et kig til venstre 
viser hvor den ene vandreklit kom fra. Vi fortsætter lige over og ned ad den anden vandreklits 
sandbakkefald. Lad os glæde os over, at det går nedad, for terrænet er pulsprovokerende, især opad. Nu 
kommer vi til en ny grusvej, Nørrevej, hvor der lidt misvisende på vejstenen står ”Bækkebrovejen”. 
Forvirret? Frederiksværk står der t.v., og måske Bækkebrovej t.h. Så bliver det helt galt! Vejen t.h. fører 
til Runde Elle og Toftebrovej – så det må siges at være en ”ommer!” 
 
 Ny sandbakke truer. Vi skal krydse 
grusvejen, og foran os ser vi nu en ny 
sandmile, som dog ikke er navngivet. 
Den vi lige kom ned fra har heller ikke 
noget navn. Der har været så meget 
sandflugt lige i det her område, at 
fantasien ikke har slået til. Ned ad 
sandbakken og en ny grusvej 
(Tisvildevejen) kommer på tværs. 
Brantebjergslinien bliver nu til en 
grusvej den næste kilometer, og så er 
det tid til at komme lidt mere i 
omdrejninger. Men inden vi 
temposætter et lille 500 meter 
interval, er der noget vi lige skal 
dvæle ved, nemlig Lars Anders; Linie, 
Kongen af skovens brandlinjer. Den 
krydser vor vej, men er lang, idet den 
starter og slutter ved sommerhusene i 
hhv. Tisvilde og Asserbo.  
 
Navnløs bakke forude. Næste grusvej (Lejevejen) kommer nu på tværs, men foran os åbenbarer der 
sig et lille bjerg af en bakke (igen uden navn). På toppen af denne bakke kan vi t.v. kigge ind til et par 
bronzealdergrave kaldet Ranglehøje. Men det skal blive meget værre, for næste brandlinje på tværs 
hedder Nordhuslinie. Kigger vi til højre kan vi se op til et omdøbt bjerg, hvor Sorte Høje gravkomplekset 
ligger. Frederik 7 døbte dette bjerg Louisehøj for at ære Grevinde Danner med det solide borgerlige navn 
Louise Rasmussen. Heldigvis skal vi ikke bestige grevindens himmelstræbende attribut. Nordhusliniens 
venstregående sandspor fører til bronzealdergravene Harehøje, og inde bag dem ligger Hvidehøjene med 
bautastenen. 
 
Birkehøj og Brantebjerg. Vi kan nu næsten høre eller dufte havet. Brantebjergslinie ender ved 
klitterne, men først skal vi lige forbi Birkehøj (21 m o.h.), endnu en gravhøj fra bronzealder tiden. Nu 
deler stien sig, men vi vælger den højregående og ender ved Brantebjerg (26 m o.h.)med den flotte 
udsigt – i klart vejr til Hyllingebjerg (Liseleje), Hundested klinterne, Rørvigs ”Korshage”. Og i klart vejr 
måske helt til Gniben (Sjællands Odde)? 
 
Skansehøjene er sidste stop. Find trappen ned til grusvejen, Strandvejen, hvor prøveskydnings 
kanonerne tilbage mod slutningen af 18-hundredtallet var opstillet (det er en anden historie). Find 
fortsættelsen af Brantebjergslinien på den anden side af Strandvejen, og nyd det smukke areal, der 
åbner sig ud mod klitterne og havet. Der stod en ”vegetations”bænk, så man kunne få sig et tiltrængt 
hvil efter en lang løbe- eller gåtur. Den har havet imidlertid taget. Herfra er der knap 2 km til 
Strandparkeringen, men temmelig langt til Tibirke Kirke. Jeg kan anbefale, at man evt. kører i to biler og 
sætter den ene ved Strandparkeringen eller evt. en cykel eller to?! 
 
Flere udfordringer? Har man ikke fået det fysiske overskud brændt af, så er det tilbage op ad 
Brantebjergstrappen igen, og så er der mulighed for at forcere alle 20 trapper på Kystvagtstien gennem 
kløfterne langs den gamle klint fra Brantebjerg mod Tisvildeleje i øst. Der er ca. 500 trin. 
God fornøjelse. 
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Bjarne i Canada 
 

v/ Bjarne Hogrefe & Ea Andersen 
 
Sommeren 2017, vi er i sporet, tankerne om næste Nordtrimblad begynder at banke på, Anna løber op 
på siden af mig, siger: ”Bladet, -prøv lige at sige ”Canada” til Bjarne, det kunne godt blive til en artikel”. 
Jeg prøver; og Bjarne fortæller energifyldt om hans planlagte tur til Canada med løb og Kajak. Vil du ikke 
skrive om det når du kommer hjem? Jo, da.. 
 

 
Deadline er nær på efterårsblad, da Bjarne rammer 
Danmark igen. Vi taler sammen og Bjarne siger, 
”jamen, der ikke så meget at skrive, billederne taler 
jo for sig selv, jeg kan nærmest kun skrive: -og så 
sejlede vi en tur…” og ”hvaler ca. 15 meter fra 
kajakkerne, det kan man jo slet ikke beskrive…” 
 
Hmm.. – så nemt slipper man da ikke fra at dele en 
fantastik oplevelse. 
Bjarne har siden fortalt om Canada og der har været 
mange blikke på en masse fede billeder. 
 
Udbyttet finder I på de næste sider. 

 
 
Turen fra Danmark til Udgangspunktet, beliggende: 
”In the middle of nowhere” midt Canada tog lang tid, 
som i rigtig lang tid, dog i bevægelse med tiden.  
 
Startstedet for kajaksejladsen ses her, udsigt fra et 
lodge placeret i en stor og smuk skærgård.  
 

Smuk natur, er noget af det man absolut ikke går 
glip af på en tur som denne.  
 
Efter en dag i kajakken, kan det være en udfordring 
at finde en god og egnet lejrplads til en halvstor 
gruppe mennesker, de bedste pladser blev da også 
besøgt både ud og hjem. 
 
 
 

 
 
Når lejren er sat op, er det bare skønt at nyde en kop kaffe 
midt mellem bjerge vand og ingen motorstøj. 
 
Fakta: Højeste bjerg i området ca. 1700 m. De højeste toppe 
genkendes som dem med sne på toppen. 
 
 



Vand er godt og nødvendigt, men drikkevand er 
ikke nødvendigvis nemt at finde, når området 
har været uden seriøs regn i 2 måneder. 
Holdet her, oplevede også kun en enkelt dag 
med regn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stille kajakker kommer helt tæt på ”de 
indfødte”. 
 
Mødte hvaler flere gange, så tæt som 15 meter 
fra kajakfolket… 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Naturfænomen: ”Hole in the Wall”: 
Vandet presses gennem den smalle passage på 
billedet, forskellen på flod/ebbe gør at 
vandpresset når 20 knob eller ca. 36 km/t, det 
jo temmelig imponerende. 
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Alt i alt må billederne tale deres eget sprog: En temperatur mellem 4 -18 grader, giver smuk tågedis 
mellem træer og over vand om morgen, smukke skovsøer nås ved gåture, man kan kun blive lykkelig på 
en sådan tur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Og selvfølgelig: Et billede med ”Nordtrim i 
Vancover”, hvortil vi fløj til og fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23



Ambitionstruppen 
 

v/ Anna Uhrenholt og Ea Andersen 
 
Sidste år entrerede Nordtrim med en ekstern træner til en gruppe, der gik under navnet: Elitetruppen. 
Navnet og formen er ændret til Ambitionstruppen. Der er i år afholdt indledende møde, sat mål og lavet 
træningsplaner, ambitionerne lever og deltagerne nærmer sig med forskellig fart deres individuelle mål. 
 
Der har været udfordringer med at indfange den/de rette trænere, men nu er der kommet en glad mail 
fra formand Anna: 
 
Det er mig en glæde at kunne fortælle, at vi nu er lykkes med at tilknytte en yderst kvalificeret coach til 
vores Ambitionstrup. 
Lasse Suhr, en meget kompetent træner, var vores første bud, han ville gerne lige en tur rundt om 
Jorden, inden han meldte sig klar hos os ;-)   
 
NU er han tilbage! 
 
Forløbet med Lasse starter den 22.03 i forbindelse med torsdagstræningen. 
 
Forløbet omfatter  

- individuelle træningsprogrammer op imod jeres valgte mål for 2018 
- tilbud om Qualisis-analyse hos Kaisersport med efterfølgende fysioterapeutisk bistand og 

træningsprogram 
- foredrag med emner udvalgt af jer. Tilbydes alle i Nordtrim 

 
 
For Ambitionsgruppens medlemmer tilbyder Lasse individuel coaching, man skal selv være opsøgende, 
arbejdende og nysgerrig, - er man det får man helt sikkert noget igen.  
 
Personlig kommentar fra redaktør: Lasses input var medvirkende til at jeg brød min personlige ”lydmur” 
og mere end indfriede mit mål for tid på marathondistancen sidste år. 
 
Formandens opfordring:  
 
Brug ham!! Han er god, og gør helt sikkert en forskel for netop dig! 
 
 
 

Foredrag for alle i Nordtrim: 
 
18.03.18 efter morgenmadsløb  v/  Nete Dehlendorff 
Mentaltræning er din vigtigste allierede i kampen for at udleve dit potentiale. Den store udfordring er 
hvordan man træner sin hjerne til at fastholde motivation og drive over tid. 

Du får redskaber til: 
 At finde dine mentale styrker frem 
 At præstere og træne under pres 
 At kunne præcisere din målsætning 
 At arbejde med dit talent, så du kan udleve dit potentiale. 

 
19.04.18 kl. 19.15  v/ Lasse Kristian Suhr 
Kost - op til træningspas: Hvordan opnår man størst udbytte af træningen ved hjælp af den rette kost i 
forbindelse med træning. 
Kost - op til konkurrence: Hvordan loader man optimalt. Info om kost og væske i forhold til forskellige 
distancer og ambitionsniveau. 
Fedtprocent og i forhold til at opnå optimalt udbytte af kroppen - hvordan skal kroppen være 
"komponeret" i forhold til forskellige konkurrencetyper (f.eks. en 5km contra et ultraløb) og kan man 
være for tynd? 

24



Ambitionstruppen 
 

v/ Anna Uhrenholt og Ea Andersen 
 
Sidste år entrerede Nordtrim med en ekstern træner til en gruppe, der gik under navnet: Elitetruppen. 
Navnet og formen er ændret til Ambitionstruppen. Der er i år afholdt indledende møde, sat mål og lavet 
træningsplaner, ambitionerne lever og deltagerne nærmer sig med forskellig fart deres individuelle mål. 
 
Der har været udfordringer med at indfange den/de rette trænere, men nu er der kommet en glad mail 
fra formand Anna: 
 
Det er mig en glæde at kunne fortælle, at vi nu er lykkes med at tilknytte en yderst kvalificeret coach til 
vores Ambitionstrup. 
Lasse Suhr, en meget kompetent træner, var vores første bud, han ville gerne lige en tur rundt om 
Jorden, inden han meldte sig klar hos os ;-)   
 
NU er han tilbage! 
 
Forløbet med Lasse starter den 22.03 i forbindelse med torsdagstræningen. 
 
Forløbet omfatter  

- individuelle træningsprogrammer op imod jeres valgte mål for 2018 
- tilbud om Qualisis-analyse hos Kaisersport med efterfølgende fysioterapeutisk bistand og 

træningsprogram 
- foredrag med emner udvalgt af jer. Tilbydes alle i Nordtrim 

 
 
For Ambitionsgruppens medlemmer tilbyder Lasse individuel coaching, man skal selv være opsøgende, 
arbejdende og nysgerrig, - er man det får man helt sikkert noget igen.  
 
Personlig kommentar fra redaktør: Lasses input var medvirkende til at jeg brød min personlige ”lydmur” 
og mere end indfriede mit mål for tid på marathondistancen sidste år. 
 
Formandens opfordring:  
 
Brug ham!! Han er god, og gør helt sikkert en forskel for netop dig! 
 
 
 

Foredrag for alle i Nordtrim: 
 
18.03.18 efter morgenmadsløb  v/  Nete Dehlendorff 
Mentaltræning er din vigtigste allierede i kampen for at udleve dit potentiale. Den store udfordring er 
hvordan man træner sin hjerne til at fastholde motivation og drive over tid. 

Du får redskaber til: 
 At finde dine mentale styrker frem 
 At præstere og træne under pres 
 At kunne præcisere din målsætning 
 At arbejde med dit talent, så du kan udleve dit potentiale. 

 
19.04.18 kl. 19.15  v/ Lasse Kristian Suhr 
Kost - op til træningspas: Hvordan opnår man størst udbytte af træningen ved hjælp af den rette kost i 
forbindelse med træning. 
Kost - op til konkurrence: Hvordan loader man optimalt. Info om kost og væske i forhold til forskellige 
distancer og ambitionsniveau. 
Fedtprocent og i forhold til at opnå optimalt udbytte af kroppen - hvordan skal kroppen være 
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Sure gamle mænd og så Elly  

v/ Ea Andersen 

Hvad stiller op med sin tid, når man rammer efterlønsalderen?  

Man samler da en gruppe af ligesindede og løber hver tirsdag formiddag fra Bækkebro. 

Det er om ikke andet faktum for en gruppe af trofaste Nordtrimmere, der omtaler det der ”trail-løbs-
begreb” som noget fjolleri: ”Er det ikke bare noget smart ord, for det vi har gjort hele tiden? Altså at løbe 
på de små stier?”  

Jeg tror ikke, man behøver at svare. 

De efterlønnere, der startede op med at mødes tirsdag formiddag er blevet til pensionister, de løber ikke 
alle sammen hver gang, der indfinder sig skader osv., men hver eneste tirsdag er der liv kl. 9.00 på 
Bækkebro P-plads. 

I oktorber 2017, havde drengene løbet sammen i 10 år, det skulle da fejres, så der var lagkage med i 
skuret efter løbeturen. 

Jeg synes det fedt, at klubben rummer så bredt, og lækkert at initiativer lever deres eget liv. Jeg ville 
gerne have ”De sure mænd” til at skrive lidt… det gad de ikke, men der var stor imødekommenhed, da 
jeg troppede op på P-pladsen ugen efter deres jubilæum. 

Der var også en fødselsdag, der skulle fejres så efter 1 ½ times løb, blev der budt på kage og kaffe i 
skuret, - jeg ved det ikke med sikkerhed, men det lader til at de dygtige til både løb og hygge  

De hygger og snakker, men når man nu har kendt hinanden så længe, behøver man jo heller ikke sige 
unødigt meget. F.eks. ved man jo hvem der kan finde hjem selv, og hvem der absolut ikke må efterlades 
alene i skoven. Da jeg løb afsted med en lille gruppe, blev jeg urolig ved at vi ikke kunne se Holger, ”det 
skal du ikke være, han finder selv hjem”.  

De der er skadet, tager måske en cykeltur og kommer så til kaffen efter, jokes skifter ejermand og der 
spørges ind til sidste nyt. 

Endnu et bud på en underfraktion i vores dejlige klub, der bare vokser og giver glæde. 

Og navnet, det er altså ikke mig, der siger det. Sådan siger de selv, en flok mænd, der også giver plads 
til Elly 
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Nordtrims Hall of Fame 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
 
Siden sidste klubblad, hvor vi introducerede Hall of Fame, er listen blevet korrigeret på flere poster. 
Nogle af vores ”gamle” løbere har været rigtig hurtige, og derfor skubbet nogen af nutidens medlemmer 
ud af listen. 
Men det skærper jo bare konkurrencegenet hos de hurtige ben   Vi holder listen ajour, så bare kom 
afsted ;-)  
 
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 3:17:00 Connie Storm CPH Maraton 1994 

 
Distance Herrer 

 Tid Navn Løb År 
5 km 16:56 Lennarth Østergaard CPH Men’s race 2017  
10 km 34:44 Rune Knudsen Champagnegaloppen 2015 
15 km 55:10 Leif E. Larsen Asserboløbet 1988 

21,1 km 1:17:12 Leif E. Larsen BT Halvmaraton 1990 
30 km 1:53:07 Leif E. Larsen Helsingør DM 1983 

42,2 km 2:38:27 Leif E. Larsen Køge SM 1989 
 
Senest rettet 30.10.17 / AUH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… om bladet du sidder med: 
 
 
Skal du og dine løbevenner kunne læse om fede oplevelser med løb, skal bladet fodres. 
 
Skriv og send billeder til Ea (ea.andersen5@gmail.com), skub din løbemakker til at 
skrive (eller få hjælp til det), - så bladet fortsat kan emme af saft og kraft,  
-så vi også i sofaen kan nyde og inspireres af hinandens gode oplevelser i sporet… 
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skrive (eller få hjælp til det), - så bladet fortsat kan emme af saft og kraft,  
-så vi også i sofaen kan nyde og inspireres af hinandens gode oplevelser i sporet… 

15 nye medlemmer siden sidst  
 

v/Ea Andersen 
 

 
Velkommen til Jer alle 

 
Vi glæder os til at møde Jer i sporet. 

 
 
 
 

Christel Stejlborg 
Birgitte Frost Mathiesen 

Severin Berg 
Karina Larsen 

Ann Taggatz-Paulsen 
Maria Falck Stigsby 

Jørgen Forsberg 
Kennet Pedersen 

Anne Eriksen Bøgesvang 
Trine Vig Tamstorf 

Lotte Søborg 
Sarah Springstrup 

Alex Gorgan 
Viktoria Rosager Hansen 

Kirsten Mikkelsen Ravnbøl 
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