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Årligt Medlemskontingent: 
Familie – 400 kr. 
Enkelt medlem – 300 kr. 
Unge under 25 år – 200 kr. 
Passivt medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2017 – 
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Medlemsblad: 
Udkommer 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  
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Anna Uhrenholt 
Formand 
Mobil: 23739250 
Mail: anna.uhrenholt@gmail.com 
 
Anders Lind Knudsen 
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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@godmail.dk 
 
Camilla Pollas 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 60776321 
Mail: pollas@os.dk 
 
Jesper Pedersen 
Suppleant 
Mobil: 25371083 
Mail: jesperp65@hotmail.dk 
 
Kasper Hvitved 
Suppleant 
Mobil: 28595822 
Mail: kasper.hvitved@gmail.com  

Formanden har ordet 
 

En lidt forsinket bladudgivelse betyder bare, at der er endnu flere varme 
nyheder og dejligt læsestof i dit blad – skrevet af medlemmer til 
medlemmer i Nordtrim. 
  
2018 er ikke brugt op endnu, men alligevel har året budt på en 
perlerække af gode oplevelser, nyheder og tiltag – ja, man kan blive helt 
forpustet af at tænke tilbage på bare nogle af dem….. 
 
Vi har taget hul på vores nye mødested, Høbjerghytten, der ligger dejligt 
med det ene bagben i Høbjerg hegn, hvorved vi pludselig fik øjnene op for 
endnu et fantastisk løbeområde i Helsinges omegn. Vi har endnu til gode 
at få en god rytme omkring anvendelsen af selve huset i forbindelse med 
træningsaftnerne; men det er dog blevet til enkelte gode initiativer. Feks. 
har vi haft køleskabet fyldt op med øl og vand – til gratis afbenyttelse i 
2018  - og vi har også afholdt en hyggelig fællesspisning efter en 
torsdagstræning. En aften, hvor snakken fik frit spil, fordi der ikke kom 
noget mad at putte i munden…. Vi afholder to arrangementer mere i år, 
nemlig vores Julefrokost (den 24.11.18) og vores Julehyggeaften 
(18.12.18) – så du kan endnu nå at få udbytte af hytten i år. 
Ca 1. april flytter vi igen træningen til hytten, og det markerer vi med 
fællesspisning – mere om det, når vi nærmer os. 
 
Vi har i uge 43 haft et rekordstort hold afsted til Club LaSanta. Lidt over 
30 nordtrimmere var sammen med et tilsvarende antal fra GymHelsinge 
afsted på årets klubtur. Der var dømt massiv træning både dag og aften – 
og ikke mindre hygge og dans. Se stemningsbilleder fra turen inde i 
bladet. 
 
Dirty8 har holdt 3 års fødselsdag, og bliver større og federe for hvert år 
der går. Denne gang var vejret lige ved at ødelægge den planlagte 
afterrun-hygge – hård storm og regnbyger var udfordrende for de plads- 
og madansvarlige, men det gik og deltagerne var overvældende glade for 
arrangementet – chili con carne og DirtyAle var også flere M-stjerner 
værdigt! At også stormen blev rost af de seje løbere kom mere som en 
overraskelse for os, men det viser jo bare at vores kunder er gjort af det 
rigtige stof   Læs mere om Dirty8 inde i bladet. 
 
Nyt fra din klub til dig…..  kunne man passende kalde de mange tilbud og 
gratis muligheder, vi som medlemmer i Nordtrim kan opnå. Jeg vil lige 
benytte lejligheden til her at opsummere nogle af de kendte og ikke 
mindst præsentere nogle nye tilbud… 
 
Lån af Nordtrim-grej 
Vi har efterhånden investeret i en del anvendeligt materiel – til fest og 
hygge. Telte, borde, stole, musik og meget mere står i containeren klar til 
at blive brugt. Lån af tingene bookes via hjemmesiden og er gratis for 
nordtrimmere. 
 
Maratontræning 
I 2019 udbyder vi en maratonpakke for nye nordtrimmere. Pakken består 
af tøj og startnummer til Københavns maraton plus træning specielt 
tilrettelagt frem imod løbet. I tillæg til træningen er det planen, at Lasse 
Suhr tilknyttes maratonholdet for med sin sædvanlige høje kompetence at 
øge succesraten for maratonløberne i Nordtrim. 
Alle nordtrimmere er velkomne til at følge træningsplan og Lasses 
coaching og tage med ind til Københavns maraton den 19. maj 2019 –  
vores umiddelbare forventning er, at Nordtrimholdet bliver stort. Læs 
mere om maratontræningen inde i bladet. 
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Klubløb og klubture 
Nordtrim har en tradition for at udvælge et antal motionsløb, typisk i nærområdet, som vi støtter og 
opfordrer medlemmerne til at deltage i – både fordi det er hyggeligt at være sammen afsted, men også 
fordi det er i klubbens ånd at understøtte fællesskabet. Ud over udvalgte løb støtter klubben også, hvis 
medlemmerne ønsker at tage på en tur med en eller flere overnatninger, f.eks. i forbindelse med et 
motionsarrangement i udlandet eller bare i Jylland   
Både løb og ture er traditionelt utroligt hyggelige – masser af god forplejning, snak og hep! 
Med afsæt i jeres mange gode svar vedr. klubløb og klubture har vi fastlagt løb og ture med støtte i 
2019, se mere inde i bladet.  
 
Foredrag 
Både Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget har lagt hovederne i blød for at finde på gode, interessante og 
relevante temaer og indlægsholdere, så vi kan få tilført viden om- og få inspiration til vores sport, vores 
formåen, vores præstation - og i det hele taget blive underholdt. 
Vi har udpeget nogle hovedområder, som vi lige nu er ved at lede efter indlægsholdere til… 

 Naturen og skovene – vores legepladser 
 Grej og nørderi 
 Inspiration til positivitet og gode grin 
 Løbsberetninger 
 Løbeteknik, bakketræning – praktik i sporet 

Ligger du inde med en ide eller har du overværet et foredrag, som vi bare MÅ have til Nordtrim, så 
henvend dig til Camilla Pollas. Vi kan aldrig få nok viden   
 
I ønskes alle en god og hyggelig vinter med masser af grundtræning på gader og veje i Helsinge, og ikke 
mindst søndag formiddag i Tisvilde hegn.  
 
 
 

Fra hjemmesidens arkiv 

Hall of Fame: 
Ingen ændringer, 
se blad 81 side 26 
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8 timers løb i Rebild Bakker. 
 

v/ Bjarne Hogrefe 
 

Når man siger Rebild bakker, så tænker de fleste nok; at det er stedet en 
masse amerikanere mødes d. 4. juli. 
 
Men, men det er også meget andet bl.a. noget der hedder 8 timers trail 
challenge. En rute på ca. 6.5 km skal gennemløbes så mange gange som 
muligt på 8 timer af sololøber, par, tre- eller firemandsgrupper, for øvrigt 
godt 218 højdemeter pr. omgang. Det var det min nevø Ulrik en for ca. et 
halvt år siden ringede og foreslog: Han mente at han, Anna + Julie (hans 
løbemakker) og jeg kunne danne et hold og så løbe den sidste dag i juni. 
Hvad skal man så have med til sådan en dag? 1 bil med plads til 4 + 
bagage, sådan en købte Julie til dagen (eller næsten, måske hun også 
skal bruge til nogle heste..), 4 stole, dem fandt vi i Jysk, et campingbord, 
min kones afdøde fasters næsten antikt m. blomster køletaske til 
madpakker og drikkelse, 
liggeunderlag, et 
pavillontelt fra Harald 
Nyborg til næsten ingen 

penge, det viste sig så siden, at det var et engangstelt, 
da det ved et vindpust begyndte at lette og derved fik 
en knækket stang. 
Løbet starter kl. 10:00, hvilket er lidt sent på dagen når 
man har været oppe siden kl. 3:45. 

 
 
Julie kom afsted 
som den første, 
Anna som nr. 2, 
jeg som nummer 
3 og Ulrik til 
sidst. Hold da op, fra nu af skriver jeg stort B når jeg skriver 
Rebild Bakker. 
 
 
Hvordan føles det når man har givet fuld gas i ca. 40 min. Og så 
hvile i ca. 2x40 min, for så at give fuld gas igen (en af mine 
pauser blev kun på 40 min, da vi byttede om på rækkefølgen) det 
var hård kost, og nu hvor jeg siger kost, det kan næsten ikke lade 
sig gøre at spise noget i løbet af dagen, med undtagelse af en lille 
smule frugt, men vi fik drukket en masse vand, det var varm 
solskinsdag med lidt vind. 
 
 
 
 

Ulrik havde selvfølgelig lavet et skilt, hvor vi noterede vores 
omgangstider og placering efterhånden som løbet skred frem, det gik 
lige fra 17. pladsen til 9. pladsen og sluttede på 11. pladsen af af 40 
mix hold, godkendt! 
 
 
 
Om aftenen tjekkede vi ind på et Hotel for at blive skrubbet og få lidt 
fast føde, der var også helt fint, bortset fra, at benene blev ved med 
at løbe og jeg blev nødt til at stå op nogle gange for at pleje nogle 
kramper jeg fik når jeg lagde mig til at sove. 
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Næste dag var vi blevet enige om at løbe ruten igennem, for 
det første skulle Anna som forberedelse til Mont Blank turen 
prøve hvordan det er at løbe på andendagen og for det andet 
kunne det være sjovt at se hvor vi havde løbet dagen før, 
hvor vi ikke havde set så meget andet end det område lige 
foran snuden på en (det var ægte trail, med singeltracks, 
trapper, ingen trapper, vandløb, får og græs) det viste sig 
faktisk at være et enormt flot område vi havde suset rundt i 
dagen før. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonusinfo: 
Madpakkerne, i fasters taske, blev aldrig spist. 
Der var ca. 800 løbere i alt, ca. en 5 dobling fra året før. 
Vi løb over Rebilds højeste punkt ca. 102 meter. 
Anna løb en bonusrunde med Ulrik 
Anna spiser gerne brunsviger før løb 
Efter min anden tur var jeg vist lidt flad, jeg kunne næsten ikke finde teltet. 
Sengetøjet på hotellet har et navn, Verdi, siger Anna 
Julie arbejder på foderstoffen i Helsinge og er også O-løber 
Ulrik har været Stenløses bedste bowlingspiller. 
Ulrik havde styr på alt vedr. løbet. 
 

 
 

- Spørgsmål: Fang mig i sporet og spørg løs  
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Sommerløb i Gran Alicante 
 

v/ Camilla Pollas 
 

I august var vi på ferie i Gran Alicante. Som alle andre steder i 
Europa denne sommer, var det meget varmt, så vi skulle tidligt 
op, hvis vi skulle nå at løbe, inden solen begyndte at brænde i 
gennem. 

Vi adopterede meget hurtigt den spanske levestil med sen 
aftensmad og sengetider, så det var svært at komme op tidligt, 
men det lykkedes dog for os at komme afsted nogle gange, mens 
ungerne sov. 

Vi havde flere muligheder for løbeture. Vores første tur gik ned til 
promenaden i den lille by. Der løb vi med vandet på den ene side 
og store lejlighedskomplekser på den anden. Halvvejs var der en 

masse trapper, så vi kunne få pulsen op at ringe. Ned af trapperne igen og ned for enden af 
promenaden, hvor der var en lang træbro over sandet ned til vandet. Disse broer var der mange af. De 
er bygget for at beskytte naturen mod slid og affald. På stranden var der vandposter, så man kunne 
skylle sandet af fødderne, inden stranden blev forladt. 

En anden tur gik af en lille klippesti gennem plantager og andre små trælunde. Vi kunne ikke altid se 
stien, så det var lidt trail-agtigt. Faktisk tror jeg godt, at man kunne gennemføre et Dirty8 i det terræn. 
På turen tilbage, løb vi langs med vandet i den stille morgen med smuk udsigt. 

Uanset hvor vi løb, var vi ledsaget af en koncert af cikader, der højlydt spillede deres musik. 

 

Vores lejlighed lå for foden af et lille bjerg. 
Andre seje løbere har taget løbeturen op ad 
bjerget og videre ud til en lille smuk udsigtsbro. 
Den lå ved siden af et smukt hvidt fyr. 

Broen gik ud over klippekanten og svajede lidt, 
så det gav en gyngende fornemmelse at stå der 
og kigge ud over vandet. Det var en smuk tur, 
som vi nøjedes med at spadsere med indlagt is 
pause på tilbagevejen 

 

 

 

Et skønt sted vi varmt kan anbefale både til ferie og løbeture. 
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Etape Bornholm uge 30 2018 
 

v/ Niels og Helle Coff Ganes  
 
Skal, skal ikke tilmelde sig, løbe HVER dag, i FEM dage ?? 
Marathon distancen gennemføres over 5 dage, 5 forskellige steder på Bornholm med forskellige 
udfordringer på hver enkelt distance ! 
Hasle 10 km (Flad rute),  Dueodde 5,8 km (Sand & klitter), Almindingen 7,8 km (lange, seje 
bakker),  Hammeren 8,6 km (Kongeetapen, kuperet og ”Alpe d’Huez”-stigning 800 m før mål 
!) og endelig ; Rønne 10 km (flad rute gennem byen med publikum hele vejen og fedt opløb på 
stadion !). 
 
Der er dog osse mulighed for at vælge 3 distancer, så der kun skulle løbes mandag, onsdag og fredag. 
Lyder hårdt, ikke særlig sjovt, sundt eller på nogen måde godt for noget som helst men…………...det var 
den BEDSTE måde at holde klubtur, ferie med kæresten, nyde naturen og samtidig mærke at kroppen 
rent faktisk også kunne holde til udfordringen ! 
Det startede selvfølgelig med, om det overhovedet var muligt at få højsæsons-ferie-ugen fri men da det 
var på plads, var der kun at booke færge, overnatning OG holde træningen ved lige!  
Og så snart der var ”pralet” med det på Facebook, blev det pludselig en Nordtrim klubtur, da der var 
andre der havde fået samme idé og flere efterfølgende kom til ! 
Så vi endte med at blive 11 Nordtrim’ere, 9 der skulle løbe og 2 på ”restitutions-ferie”. 
Vejret var jo det bedste i mands minde, det var bare ekstra 
krydderi på alle løbsdage!                                                         
25~28 grader ved start alle dage klokken 18.00, gav ordet ”passiv 
opvarmning” en helt ny betydning! 
 
Der blev afhentet startnumre lørdag, hvor TV2 Bornholm straks 
spottede hr. Bjerre, som kameravant stillede op til liveinterview og 
blev landskendt………....på Bornholm !  
 
 
Overnatningsstederne blev fundet, Kirsten, Jens, Githa, Brian, Jesper, Karin, Jesper Vieth og Jesper 
Jørgensen boede forskellige steder i bakkede Gudhjem, Vivian og Kenneth med smuk udsigt over 
Hammer Havn og Helle & Niels i et ”Dukkehus” midt i Almindingen!  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Weekenden blev brugt til hygge, mental og fysisk klargøring og 
så vente på det blev: Mandag! 
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1. løbsdag med start i Hasle ; En forholdsvis flad rute på 10 km. Temperaturen var som alle andre steder 
i Danmark........HØJ, så der blev fyldt godt på med væske. 
Smuk tur, god fart i skoene og alle kom i godt i mål, i tider fra 53 minutter op til 1.08. 
Efterfølgende skulle der hurtigt fyldes restitutions-mad og væske på og det foregik på Hasle Havn med 
den smukkeste solnedgang som storslået maleri i horisonten!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 2, en lille strandpromenade i Dueodde; Ikke nogen lang tur men i det MEGET fine sand, kunne 
skoene slet ikke få afsæt men gled bagud for hvert skridt og fyldte skoene op. Den korte tur sluttede 
med klitter – hårde klitter, hvor ét skridt frem og to tilbage var dækkende!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kenneth var en ægte 
Gentleman og lånte Vivian 
sine sandaler, da hun havde 
glemt sine løbesko! En flot 
tid på 38,48 min. – trods 
sandaler!  
 
 
 
Dag 3, Almindingen. Flot 
skov, flot rute og ”flotte” 
stigninger. Højt humør hos 
alle og kun go’e ben – klar 
til start!  
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Alle kom godt i mål, der var flot udsigt mange steder på ruten og masser af publikum -  sikke en 
opbakning ! Herefter pizza-kalas hos Helle & Niels i ”Dukkehuset” tæt på mål. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. dag; Konge-etapen med den ”Alpe d’Huez”-lignende stigning 800 m før mål !                                                      
En helt igennem fantastisk rute med start fra Hammer Havn direkte op ad vejen, rundt om et nedlagt 
granitbrud, ned mod Hammer Havn igen med et sving ned langs Hammersø mod Sandvig, hvorefter der 
løbes ned mod kysten og så ; OP ! Stejlt og ubønhørligt går ruten op mod Hammerknudens Fyr, hvor 
publikum i bedste Tour de France-stil, råber, skriger og pifter for at løberne får kæmpet sig op til mål ! 
Fedes ! Lungerne sættes på plads og vi går alle laaangsomt tilbage til bilerne 2 km derfra.  
 
Aftensmaden blev, efter en dukkert, indtaget på havnen med endnu en fantastisk solnedgang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 5, Sidste dag og 10 km igen. Benene holder stadig, varmen har nok gjort at diverse muskler hele 
tiden har været varme og klar til at yde deres bedste! 
Starten går denne aften først klokken 18.10, da alle løberne ellers ville kollidere med Bornholmer-
færgens af- og pålæsning! De har sgu’ tænkt på alt! 
 

God flad rute med opbakning HELE vejen på alle 10 km, klasse opbakning!  
 
Og så ; MÅL, MEDALJE og AFSLAPNING !  
 

 
 
 
 
 
 
Alle dage før løb blev der selvfølgelig holdt ferie med alt hvad det indebar; Kolde fadøl, god mad, is, 
badeture fra klipper, strande og badebroer. Og dermed osse klargøring (=restitution til at blive klar til 
aftenens løb!).  
 
Selv undervands-jagt klokken 02.00, var der plads til. 
Så ville vi gentage Etape Bornholm? Ja da – og nu er rejsen endda blevet endnu billigere og vejret; Det 
er som det er og bli’r som det bli’r ! 
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Ambitionstruppen, hvad giver det? 
 

v/ Lennarth og Thomas (red. Ea) 
 
Eliteholdet blev i år til Ambitionstruppen, navneskiftets formål: At lokke flere til, at 
knytte an til sprængning af personlige grænser. 
 
Et par deltagere i truppen er blevet bedt udtale sig, med inspirationsspørgsmålene:  
-Hvad har navneændringen gjort for truppen? 
-Hvad har dit personlige benefit været? 
-En detalje du via Lasse har fået øjnene op for... 
-Noget I har lært af hinanden i truppen?  
-Noget tredje… 
 
Til det svarer Lennarth: 
Selve navnet er for mig ikke så vigtigt, jeg tænker det er vigtigt, at navnet 
henvender sig til dem, der ønsker noget ekstra med deres træning. Elite skræmmer måske nogle væk, 
selvom jeg syntes godt om begrebet “elitemotionister”.  
 
For mig er det vigtig at dem det melder sig til, er dem der er villige til at yde noget ekstra til træningen, 
så vidt muligt deltager til alle træninger incl. møder. Jeg tror vi havde et frafald på 50% sidste år. Jeg 
har det fint med at vi ikke er mange på holdet, men det er ikke fedt når træneren (Lasse) tror der 
kommer 20 og vi så kun er 8. Hvis man melder sig til holdet, er det for at deltage hele vejen, også når 
der står test på programmet.  
Jeg mener alle skal være velkommen, men kun hvis man reelt har tænkt sig at yde den ekstra indsats. 
 
Lasse som træner har været en kæmpe oplevelse, sjældent har jeg mødt en så forberedt, engageret og 
motiverende træner. Jeg har været meget glad for ham som træner, hvilket også er med til at man yder 
det ekstra der skal til for at nå sit mål. Flere i truppen mener det skal være en træner udefra, det er jeg 
enig i. 
 
Personligt har jeg brugt Lasse mest omkring kost og væske før og under løb, og med stor succes.  
 
Fremtiden med Lasse: Jeg kunne godt tænke mig, vi fik lavet nogle personlige 
styrketræningsprogrammer sammen med Lasse. Da jeg tror det ville kunne hjælpe mig til nogle hurtigere 
tider.  
 
Thomas har også tænkt tanker om truppen: 
Om navnet er Elitetrup eller Ambitionstrup er for så vidt lige meget. Muligheden skal tilbydes alle i 
klubben, men jeg synes også at der skal sættes en form for krav, hvis man vil deltage. Der bliver trods 
alt postet nogle penge i truppen og det har ikke været alle der har virket lige engageret. 
 
Det jeg får ud af at være med i truppen er, at man er sammen med andre som også dedikerer sig til et 
eller andet mål. Jeg har fået en masse god undervisning/sparring fra Lasse, som er en super dedikeret 
person, han er god til at formidle og har en masse gode ideer og anvisninger til, hvordan man kan blive 
en bedre løber.  
Derudover synes jeg det har været rigtig rart at man har fået et program, som man har kunnet træne 
efter. 
Det gode ved at deltage for mig: Jeg har mærket fremgang ved at følge Lasses kostråd og 
træningsprogrammet. 
For mig virker det bedre at have en ekstern person til at følge en, da det gør at jeg dedikerer mig mere 
til det end hvis det f.eks. var en af trænerne i klubben. 
Hvis der er noget jeg har lært både af truppen og i selve klubben så er det nok at klubben har 2 slags 
medlemmer. Der er dem der gerne vil være "elitemotionister", løber for at blive bedre, hurtigere osv. Og 
så er der en rigtig stor dejlig gruppe, som er "hygge-motionister”, som løber for det sociale. 
 
Jeg håber at man vil fastholde et lignende projekt i klubben. Måske med lidt færre deltagere end sidst, 
primære deltagere "elitemotionister", gerne lidt flere besøg af Lasse. En fed ting kunne være, hvis man 
kunne få ham til at deltage i nogle søndagsture, hvor man så kunne lave en lidt anderledes træning end 
det vi normalt gør. 

Træner Lasse 
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Intervalløb blandt Zombier   
v/ Ea Andersen  

  
Søndag middag, det blæser bilen er fyldt op med glade drenge, 
GPS’en er indstillet til slutmål: Vallensbæk Mose. Det er vist 5. gang 
vi deltager i Zombieløbet. Et løb, der er meget andet end løb. Det er: 
Adrenalin, leg, trailløb, mudder, vandgang, grin, skrig og også 
intervalløb.  
Vigtig del af vores setup er også: Kage, kaffe, kakao og snik-snak før 
og efter. Hjemme hos os er det faktuelt, at skal jeg være behagelig 
at være sammen med, er det at foretrække, at jeg får løbet nok i 
løbet af ugen. Jeg plager fra tid til anden drengene om at løbe med, 
bare en lille tur… nogen gange finder vi rytmen og hygger os med at 
løbe en tur i skoven… men ét er sikkert; Zombieløbet kan trække 
drengene fra deres PC’ere. Som Aske konstaterer: Det er et løb, hvor 
man kan tage sine ikke-løbende venner med. 

Vi giver igen i år Zombieløbet 5 af 5 slaskede hjerner. 

Hvad er Zombieløbet så?  
Fysisk er Vallensbæk mose lavet om til et 
farefuldt område, hvor et utal af uhyggelige 
zombier bevæger sig rundt.  

En velafmærket rundstrækning på 5 km.  
Zombier sendes en vej rundt og løbere sendes 
modsat. Løbere har, i dagens anledning, 3 liv (3 
minestrimler, der hænges i bukselinningen). 
Løbere må, som navnet antyder, løbe. 
Zombierne, der møder os vejen rundt, må kun gå 
langsom og zombieagtigt. Zombierne vil have 
vores liv, de kaster sig efter os og vores ”liv” når 
vi møder dem på ruten. Det lyder bananalt, men 
når du er på en smal trailsti og møder en uhyggeligt udseende zombie, er du 

alligevel pludselig klar til at springe i åen, i brændenællerne eller det der værre…  

Flere zombier har slået sig sammen i familier, og har lavet livagtige 
tableauer, zombiefiskere med hjerner i net, borde fyldt med afrevne lemmer 
og blod. I år var et helt cirkus sat op, hvor vi skulle igennem med hjertet 
langt oppe i halsen.  

Broerne er særligt uhyggelige, der er man nødt 
til at komme tæt på Zombierne. Malthe valgte i 
år at kravle udenpå en bro, da zombierne bare 
var for tæt på… 
At løbe alene rundt ville nok være kedeligt, det 
sjove er at passe på hinanden, skrige sammen, 
lægge taktik for at komme udenom zombierne 
mm.  

Tiden er ikke relevant, det er ens liv, der tæller. 
Vi var næsten en time om at komme gennem de 5 km. Det er max underholdning og alle aldre har en 
fest. Dog skal man være et meget robust barn, hvis man kan klare uhyggen som løber under 8 år. 

Anbefaling til en sjov eftermiddag i sep. 2019. 
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Vejen mod målet 
 

v/ Lone Rosager 
 

16 september 2018, hvilken berusende lykkefølelse…………… 
 
For omkring 12 år siden trak jeg for første gang i et par løbesko med den intension at de 
skulle bruges til løb. 
De første år bølgede frem og tilbage mellem hurtigt at nå op på, at kunne løbe 5 km og 
deltagelse i DHL stafetten efterfulgt af mange måneder uden løb pga. overbelastning og 
så forfra igen. 
 
Først da det blev opdaget, at jeg stort set ingen lårmuskel havde (efter et benbrud i 
1992) og den blev genoptrænet lykkedes det over 12 uger, at kunne løbe 5 km uden 
overbelastning. Efterfølgende opstod de længere pauser pga. kedsomhed under 
løbeturene og jeg måtte flere gange igen langsomt træne mig op. 
 
Camilla Pollas i Nordtrim forsøgte gentagende gange at overbevise mig om at jeg skulle 
løbe med klubben, men jeg synes det var svært at gøre det som ene mor med 3 børn og 
løb lige midt i aftenmads tiden, og desuden kunne jeg langt fra løbe de 10 km, som jeg 
forstod var det typiske der blev løbet. 

 
Skridtet til at starte i Nordtrim kom efter jeg en periode havde gået til TRX på et hold som Pia Rydahl 
havde og hvor vi varmede op med fælles løbeture i forskellig variationer. Her fandt jeg ud af, hvor meget 
lettere og sjovere det er at løbe med andre. 
 
Efter opstart i Nordtrim kom jeg op på at kunne løbe 10 km og på egne løbeture nåede jeg for vel ca. 6 
år siden op på at kunne løbe 15 km. 
Jeg mindes jeg havde den tanke, at jeg mente jeg sagtens fysisk ville kunne træne mig op til en halv 
marathon, men samtidigt gad jeg ikke, når jeg nåede de 15 km blev det kedeligt - nu havde jeg tænkt de 
tanker jeg havde brug for og mente at så ville det blive dræbende kedelige km herefter. 
 
I starten af året (2018), så jeg pludseligt flere reklamer for kronprinsens Royal Run løb, mine børn var 
alle tre begyndt at løbetræne (den mindste også lidt i Nordtrim) og vi besluttede alle at tilmelde os 10 km 
ruten i Kbh. 
Og sikke en fest og fantastisk oplevelse det var……. 
Jeg var helt høj af det i flere uger og svor igen at jeg ville løbe flere løb. 
 
Måske det’ sammenholdt med en form for panik alder (bliver 50 år til december) kom igen drømmen om 
at gennemføre en halv Marathon. Jeg satte mig derfor det mål, at skulle det blive til noget var det nu, før 
det runde hjørne. Jeg tilmeldte mig løbet 4 mdr. før startskudet. 
 
Shit, det var grænseoverskridende og måske en anelse angst provokerende, nu blev jeg jo nød til at føre 
det ud i livet. 
I flere måneder frygtede jeg at min ryg måske ville stoppe mig i at nå drømmen, da min kiropraktor en 
gang havde sagt at jeg nok aldrig burde løbe mere end 10 km. 
Da beslutningen var truffet om det kommende løb måtte jeg hanke betydeligt op i min træning, det gik 
nok ikke kun at løbe to gange om ugen (tirsdage og torsdage med klubben). 
 
Jeg løb aldrig med om søndagen, da jeg havde voldsom aversion mod 
bakker, hvilket jeg huskede stort set var det eneste der var ved 
Bækkebro/Tisvilde løb. Dette fik jeg nævnt for Camilla Pollas, og hendes 
kommentar var: “Lone det sidder mellem ørerne på dig, du skal bare 
arbejde med din psyke og bruge bakke løbeteknik”. 
“Øh, bakke teknik??” Sagde jeg -  “Ja op på tæerne og træk med armene” 
var svaret. 
Og ved I hvad???? Allerede, da jeg prøvede det første gang op af Birkely 
bakken, mærkede jeg en voldsom forandring, det kunne jo lykkes at nå op 
uden at være fuldstændig smadret og med en oplevelse af at gå i stå 
midtvejs fordi jeg løb på hælene. 
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Nå, tilbage til mængden af træningsdage/km der måtte udvides. 
Med Camillas ord i baghovedet hver gang jeg nærmede mig en bakke gik det nu generelt meget lettere, 
og jeg tog mod til mig og deltog i en søndags trail tur i Tisvilde med mine flere år gamle og stort set 
aldrig anvendte trailsko - det blev en fantastisk oplevelse og selv om jeg fortsat ikke elsker bakker, så 
frygter jeg dem dog ikke længere, jeg skal bare huske lige inden opstigningen at tænke: Camilla, op på 
tæerne og træk med armene! 
 
Henover sommeren deltog jeg så ofte mit arbejde tillod det, træning med klubben 3 gange om ugen, og 
hvis ikke arbejdet tillod det, løb jeg selv, når det passede ind. 
Desuden, de sidste par måneder, hvor der skulle længere ture i benene og hvis jeg ikke kunne løbe langt 
i klubtiden, var det fantastisk med de skønne klub veninder, at der altid var mindst en af dem, der var 
villig til at tage en længere tur sammen med mig. 
 
På disse ture blev der altid sludret om løst og fast og også om forskellige løbestrategier - en’ som virkelig 
hjalp mig meget i forhold til lange løbeture, var den Lene Gransgård lærte mig. Hvor jeg altid tidligere 
tænkte i km/m og løb og lavede små regnestykker hvor mange dele var der nu tilbage og hvor mange 
var tilbagelagt, lærte hun mig at hun altid tænkte i kendte løbeture – f.eks hvis der var 10 km tilbage 
tænkte hun det som kirketuren, som jo bare var en lille hyggelig tur. 
Dette tog jeg til mig på samtlige løbeture herefter, hvilket gjorde det langt lettere at have km foran mig, 
og helt sikkert en strategi jeg vil anvende fremadrettet. 
 
Var der så slet ingen rigtige udfordringer eller bump på vejen frem mod målet? 
Åh jo, desværre var der det og i perioder var jeg rimeligt desperat, frustreret, smerteforpint og tæt på at 
droppe projektet, men nu er jeg ikke lige typen, der kaster håndklædet i ringen, når jeg for alvor har sat 
mig et mål, så tænderne blev bidt sammen og jeg behandlede problemet på bedste vis. 
 

Problemet bestod i to ting. 
Fra januar havde jeg bøvlet med achillessene 
smerter i det ene ben - dette lærte jeg bare at leve 
med og ignorere, da jeg opdagede at når jeg havde 
løbet ca. 4-5 km aftog smerten, og lidt ondt i 
hverdagen kan jeg fint håndtere. 
Den største udfordring var mine tæer - med fødder 
der ikke er helt lige store kan det være en 
udfordring at finde sko, der virker på begge fødder 
- har gennem årene prøvet forskellige typer sko 
uden at få løst problemet. 
Med øget antal km havde jeg konstant mindst 2 blå 

negle, manglende negle eller vabler/blodvabler og flere gange, hvor der gik betændelse i disse. 
Jeg havde dage, hvor jeg seriøst havde lyst til at amputere disse tæer - måske jeg havde gjort det, hvis 
jeg ikke var klar over at jeg så ikke ville kunne holde balancen. 
Lykken var dog at det var hedebølge sommer og jeg derfor uden for løbeturene kunne gå i sandaler😃😃 
3 uger før den store dag fortæller Lene Gransgård om en vabelplaster stift jeg gerne må få af hende og 
prøve af. 
Og hvordan smører man så tæer ind i dette når de er store kratere og med halve, hele eller ingen 
negle??? 
I første omgang satte det sig i kager - disse smurte jeg så ud rundt om de berørte tæer og kunne 
sammen med den ene type kompressions strømper jeg bruger øjeblikkeligt mærke at friktionen blev 
noget nedsat. 
Problemet med nye vabler blev ikke løst, men dog betydeligt nedsat, så det først var efter ca. 12 -13 km 
løb jeg kunne mærke nye vabler. Og nu var jeg også blevet hurtigere til at sætte ind med antibiotika 
salve inden infektionerne blev for smertefulde, og troen på jeg nok skulle nå målet begyndte at vende 
tilbage igen. 
 
Tre uger før løbet, vil jeg gerne ud på en ca. 16 km tur, og som altid er der en sød klubveninde der slår 
til og løber med. Turen ender på 17,5 km og for første gang siden jeg tilmeldte mig CPH half tror jeg selv 
100 % på at jeg nok skal kunne gennemføre løbet (andre havde i flere måneder gentagende gange sagt 
til mig at jeg sagtens ville kunne, men jeg som person er nok noget pessimistisk anlagt og skulle være 
meget tæt på målet før min egen tro kom). 
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Som løbs optakt havde jeg tilmeldt mig Knuthenborg safaripark løb 14 km. 
Dette løb af stablen 15 dage før den store dag. Det var en rigtig god og en 
overgang lidt for spændende oplevelse, da to bissende tyre løb lige 
gennem feltet kun 10-20 meter foran mig (den ene ramte en løber en 
smule, hun kom heldigvis ikke alvorligt til skade).  
Dette løb havde jeg tænkt skulle foregå i meget roligt tempo, så jeg kunne 
vende mig til det inden jeg skulle ud på 21 km. Jeg kom dog til at falde i 
perfekt løbetråd med en anden kvinde - vi havde fuldstændig samme 

skridtlængde og hastighed, og løbet blev derfor gennemført ca. 30 sek. hurtigere pr km end jeg havde 
regnet med. 
Vel over målstregen tænkte jeg at jeg godt kunne have løbet længere, men jeg mente slet ikke jeg ville 
kunne holde samme hastighed 7 km mere. 
 
De sidste to uger frem til løbet skruer jeg betydeligt ned for km’erne og den sidste tirsdag er jeg lige ved 
at miste modet igen, da jeg vågner op totalt sat til i forkølelse og feber. Angsten for at jeg nu mister 
muligheden for at gennemføre målet sætter ind, da jeg mister en løbetur og frygter forkølelsen fortsætter 
helt til weekenden.  
Igen er det løbe vennerne, der reder mig - “løb endeligt ikke Lone, hvis du er syg, du er klar på søndag 
uanset hvad” er budskabet. 
Jeg affinder mig med forkølelsen og ingen løbetur og vågner heldigvis næste morgen og er frisk igen og 
troen på gennemførelse vender tilbage. 
 
Lørdag - dagen før dagen - bruges til en tur til Expoen, en lille gå tur, bage muffins til klubvenner og 
familier samt finde “udstyret” til løbet frem. 
Desuden drikker jeg rigeligt med vand og indtager franske kartofler før sengetid - dejlig måde at sikre 
væske/elektrolyt balancen på😉😉 
 
Søndag morgen, strålende solskin, godt morgenmåltid indtages incl en banan og 
godt med vand igen.  
Turen til Kbh foregår med Githa og Brian, der endda har disket op med lækker 
smoothie til mig. Snakken går lystigt og jeg glæder mig helt vildt til løbet. 
Fantastisk stemning med det samme bilen er parkeret, kun glade mennesker alle 
vegne og mængden af folk tager hastigt til. 
Ved klubteltet indtager jeg endnu et par bananer og drikker igen vand - toilet besøg 
nr…. mange bliver klaret, nummer påsættes blusen og jeg er klar til at bevæge mig 
mod startfeltet med andre fra klubben. Under sidste toiletbesøg afsynges national 
melodien og jeg mærker nu for alvor gyset og føler mig så klar jeg kan være.  
Efter gode råd/vejledninger tager jeg opstilling i en gruppe som er langt hurtigere 
end den jeg havde tilmeldt mig (jeg fik ikke ændret det i tide, da jeg jo tvivlede på 
om jeg overhovedet kunne gennemføre), og også hurtigere end jeg forventer at 
komme i mål. 
 
Over højtalerne hører vi starten går - der er ufattelig god stemning, alle er glade og siger god tur til 
kendte og ukendte mennesker. Hjertet pumper og feltet begynder at bevæge sig støt frem ad og da vi 
når startstregen er vi i løb - nu er der ingen vej tilbage, godt 21 km ligger forude……… 
 
Det blev et fantastisk løb, der var super stemning blandt løbere og tilskuere hele vejen rundt, smerter i 
achillessenen mærkede jeg slet ikke, og underligt nok mærkede jeg stort set heller ikke noget til mine 
tæer. 
Som besluttet på forhånd gav jeg mig selv tid til at drikke et par mundfulde vand ved hvert depot og 
energidrik ved de tre af dem. 
Pludseligt at opdage familie, venner, kolleger og bekendte stå blandt tilskuerne og heppe når de spotter 
en’, gav mig et kæmpe boost og løft i at holde modet og stemningen i top. 
 
Hastigheden - tja, jeg lod bare min krop bestemme og løb og løb og løb og håbede på at jeg ikke ville 
møde den mur, som så mange i klubben har fortalt om, og som jeg også må indrømme at jo tættere på 
målet jeg var jo flere af dem så jeg rundt omkring. 
Jeg brugte flere gange mine indlærte strategier: ved 10 km tænkte jeg, det er jo bare kirketuren jeg 
mangler og så er jeg sikker på jeg smilede stort. Da vi skulle op over jernbane broen var min første 
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når startstregen er vi i løb - nu er der ingen vej tilbage, godt 21 km ligger forude……… 
 
Det blev et fantastisk løb, der var super stemning blandt løbere og tilskuere hele vejen rundt, smerter i 
achillessenen mærkede jeg slet ikke, og underligt nok mærkede jeg stort set heller ikke noget til mine 
tæer. 
Som besluttet på forhånd gav jeg mig selv tid til at drikke et par mundfulde vand ved hvert depot og 
energidrik ved de tre af dem. 
Pludseligt at opdage familie, venner, kolleger og bekendte stå blandt tilskuerne og heppe når de spotter 
en’, gav mig et kæmpe boost og løft i at holde modet og stemningen i top. 
 
Hastigheden - tja, jeg lod bare min krop bestemme og løb og løb og løb og håbede på at jeg ikke ville 
møde den mur, som så mange i klubben har fortalt om, og som jeg også må indrømme at jo tættere på 
målet jeg var jo flere af dem så jeg rundt omkring. 
Jeg brugte flere gange mine indlærte strategier: ved 10 km tænkte jeg, det er jo bare kirketuren jeg 
mangler og så er jeg sikker på jeg smilede stort. Da vi skulle op over jernbane broen var min første 

En km før mål kommer der en ambulance drønende med udrykning og 20 meter fremme ligger en løber 
omgivet af redningsfolk og drop - jeg husker min tanke: åh, den stakkel så tæt på målet og så gå 
fuldstændigt ned - gad vide om det var pga for højt tempo i starten overspringning af væskedepoterne 
eller glemt morgenmad? 
Jeg undgik muren og holdt faktisk mit tempo ret stabilt hele vejen rundt (blev ca 1-2 sek hurtigere pr 5 
km) og havde endda overskud til at skrue op for tempoet den sidste km. 
 
Og så kom opløbsstrækningen, mållinien kunne ses, alle prøvede at give ekstra gas, nogle dog uden 
held, en lavede armbøjninger lige før mållinien og jeg - ja jeg gav den fuld gas og løb over målstregen 
med armene over hovedet og var fyldt af en lykkefølelse næsten på højde med de 3 gange jeg havde 
født. 
Jeg kom ind i tiden 2.04.23 langt hurtigere end jeg havde turdet håbe på og lidt hurtigere end den 
gruppe jeg startede i - jeg havde satset på blot at komme under 2.15.00 
 
At få medaljen om halsen var stort, at hamstre energibarer og det jeg troede var kanelgifler (var 
desværre med æble) og guffe dem i mig og give mig selv lov til at “skide på” min beslutning om nul 
sukker var intet mindre end fantastisk, at vende tilbage til klubteltet og dele min lykkefølelse med 
løbevenner og senere søn og svigerdatter var fedt. 
Jeg var kort sagt totalt høj. Jeg havde ingen smerter overhovedet og tænkte: “den her fest må jeg prøve 
igen” 
 
Vel hjemme igen og fortsat med masser af adrenalin i kroppen måtte sko og strømper af, spændt på 
hvordan fødderne så ud. 
Takket være vabel plaster stiften, var de betydeligt mindre skadet end forventet, lille vabel på en tå og 
en større på en anden og ingen nye blå negle. 
 
Sidst på aftenen begyndte jeg at mærke min krop og i løbet af natten vandrede min varmepude rundt på 
stort set hele kroppen. 
Mandag følte jeg mig kørt over af en damptromle og en tanke om det nu også havde været det værd 
meldte sig. 
Tirsdag lidt mindre smerte og bestemt igen en fornemmelse af at det hele var værd at stå igennem for at 
deltage i løbefesten. 
 
Fredag første løbetur efter løbefesten - efteråret havde sat ind med megen blæst, der føles som orkan i 
løbeskoene på landet, men de 5 km blev gennemført i bedste tid dette år og hurtigste 1 km og med en 
tanke der sagde, det er jo bare en lille bitte løbetur - måske fordi turen blev gennemført i den for første 
gang iførte t-shirt fra CPH - half😉😉 
Tænk hvad psyken kan gøre for ens oplevelse. 
 
Eftertankerne sætter nu ind og jeg tænker flere gange at var det ikke for mit medlemskab i Nordtrim og 
den opbakning jeg har fået de sidste 4 måneder tror jeg faktisk aldrig jeg havde sat mig målet om at 
gennemføre en halv marathon, og jeg havde helt sikkert aldrig nået at fuldføre det. 
 
En anden eftertanke der så småt banker på er: gør jeg det igen??? 
Jeg ved det ikke, men jeg vil bestemt ikke udelukke at muligheden foreligger. 
 

 
 
Til slut en kæmpe tak til alle jer kvinder og mænd, der med 
fælles løbeture, opmuntrende skulderklap og bemærkninger 
har bakket mig op - I er de bedste og en stor del af grunden 
til jeg klarede det - AF HJERTET TAK❤ 
 
 
 



Kender du din skov # 12 
 

v/ Søren T Grande 
 
Jeg har tidligere i bladet skrevet om Blå Dal og de to store sandmiler på Fynbolinien, der har 
vandret vest/nordvest i retning mod øst/sydøst og efterladt to sandtunge bakker i landskabet – dog uden 
navne – så derfor synes jeg det er nærliggende at kalde dem Fynbobakkerne 1 & 2. Jeg skrev også om 
”Tyrens Røvhul”, hvor Fynbolinien har endestation, nemlig ved den gamle grusgrav, som måske engang 
har været en sø, for tæt ved ligger Store Søhøj – en bronzealderhøj - der stritter 21 meter op i vejret. 
Det lyder ikke af meget, men vi ved faktisk ikke hvor langt ned disse høje stikker. Fx ved Skovhøj tæt på 
skovens højeste punkt, Frøbakke, 62 m o.h., kan vi iagttage udgravninger af op til flere gravhøje. De 
blev foretaget omkring 1848 v/kong Frederik 7, men hvorvidt man fandt interessante ting i gravhøjene, 
må stå hen i det uvisse (måske ligger grav-relikvierne på Nationalmuseet?). Dog er én ting åbenlys: 2-3 
bronzealderhøje er gravet i bund, og der er efterladt et område som betegnes ”grusgraven” eller måske 
endda ”Tyvehullet”. Her kan man vurdere højenes dybdemål. Tyrens Røvhul er i dag omdøbt til 
”Vandkalven”, og fungerer som en alt andet end latrinær legeplads og shelter / overnatningssted for 
børn, unge, lærere og forældre. Det er også et populært børnefødselsdags træffested.  
 
 
Frederik 7 var en nysgerrig arkæolog som begejstret forsøgte at udforske Danmarks fortid. I 
1830'erne under Frederik 6's regeringsperiode havde en skovrider fundet to hestesko under en stenbro, 
hvor man mente at resterne af Asserbo Slot befandt sig et stykke under flyvesandet. De blev sendt til 
Nationalmuseet, som dog ikke lod sig medrive af det, for ca 40 år tidligere (under den sindssyge kong 
Christian 7) havde nogle private personer gravet lidt i området og stukket en jernstang ned hist og pist i 
forsøg på at finde bygningsrester og evt. fundamenter. Man røg igennem til et hulrum, måske en kælder, 
men kunne ikke finde stikhullet igen pga. de store sandmængder. Før omtalte stenbro var en brolægning 
omgivet af flere rækker kampesten på skovfogedmarken vest for slotsruinen, som lå begravet i sand.  
 
 
Disse historiske annaler fra slutningen af 1700-tallet kom Frederik 7 i besiddelse af. Det var i 1849 
efter underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning (Grundloven), at kongen i 7 uger – imens slaget 
ved Fredericia delvist afsluttede 3-årskrigen mod prøjserne - begravede sig i projekt ”Asserbo Slots 
Ruin”. Majestæten havde givet afkald på sin status som ”enevolds konge” og var ikke tilgængelig med 
følgende undskyldning: ”Majestæten gravede ud”. Mere end 500 danske soldater mistede livet for 
Danmarks sag samtidig med at slotskælderen under vestre fløj kom til syne. Og hvad indeholdt den så af 
interessante ting og sager – måske endda værdifuldt danefæ fra Middelalderen?  
Skidt, skrammel og værdiløse efterladenskaber undtagen måske et par stigbøjler og så en sølvmønt fra 
kong Hans' tid. Det forlød samtidig fra de kongelige gemakker, at det for majestæten havde været en 
behagelig forfriskning at vende sindet mod den fædrelandske oldtid (midt i en krisetid) - alt imens 
regeringen varetog de vanskelige våbenhvile aftaler og det diplomatiske spil frem mod afslutningen på 
Den første slesvigske Krig 1848-51!   
 
 
Nu skal det retfærdigvis siges, at 
Frederik 7 fik en turbulent opvækst, idet 
han blev betragtet som lidt af en ugleset 
bastard-unge, fordi hans mor blev 
forstødt som dronning pga. utroskab 
med sin schweiziske musiklærer. Pudsigt 
nok gentager historien sig, for der gik 
rygter om, at hans far (Chr. 8) var 
blevet til v.hj.a farens adjudant von 
Blücher. Det blev dog aldrig bevisført, 
men ligheden og robustheden var 
slående – og det gav fornyet blod til den 
indavlede kongerække af undersætsige 
og kromosom defekte ynglinge pga. 
arrangerede fætter/kusine ægteskaber 
gennem flere slægtsled af blåblodede 
adelige.  

Louisehøj til ære for Grevinde Danner 
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Frederik 7 voksede derfor op som en slags mandlig Askepot med den onde stedmor, den nye 
dronning Caroline Amalie (barnebarn af Caroline Mathilde & Struensee). Hun blev mere og mere bitter 
fordi ægteskabet forblev barnløst på trods af gemalen (Chr. 8's) udbredte virilitet, dameglæde og mange 
illegitime børn. Nogen skulle det jo gå ud over, så lille Frederik fik til forskel for sin far en meget lidt 
sammenhængende opdragelse med sandsynligvis masser af korporlig afstraffelse og deraf følgende lav 
selvfølelse. Om han var ordblind skal være usagt, men boglig lærdom fangede ikke hans interesse. Hele 
livet igennem lå hans kundskaber under middel. Han var uligevægtig og præget af fysik degeneration. Til 
gengæld havde han det meste af sit liv to passioner: Historisk arkæologi og Louise Rasmussen – den 
senere lensgrevinde Danner, som han i 1850 blev gift med til venstre hånd (under megen skandale og 
hofsladder fordi hun var borgerlig). Hun kunne ikke få titel af dronning, men måtte nøjes med baronesse. 
 
 
Først skulle han dog tvangsgiftes (dynastisk betinget) med sin halvtante (Frederik 6's yngste datter), 
Vilhelmine. Dette ægteskab varede i ni ulykkelige år efterfulgt af skilsmisse.  

Hans svigerfar var Frederik 6, så det 
var ikke populært. Derfor blev han 
forvist til Jægerspris Slot og senere 
sendt på rundtur længst væk fra 
hoffet, bl.a Færøerne og Island, for 
derefter at få henvist bolig i 
Fredericia. Hans far blev konge i 1839, 
men var heller ikke begejstret for den 
træge søn. Dog fik kronprinsen 
overdraget sin fars hverv som 
guvernør på Fyn. Måske er det derfor, 
at så mange slutkonsonanter er 
droppet på øen? 
 
 
To år senere udsættes han for et 
nyt tvangsægteskab med en tysk 
hertugdatter. Det holdt kun i fem år, 
og det kom der heller ingen tronarving 
ud af. Ægteskabet opløstes, så hun 
vendte tilbage til Mecklenburg-

Strelitzt. Kronprinsen opfattedes som en umulius, men nu kunne han engagere sig full-time med sin store 
kærlighed af borgerlig herkomst – balletdanserinden og modehandleren, fr. Rasmussen. 
 
  
I Louise Rasmussen fandt han den omsorgsfulde og forstående/overbærende moderskikkelse han 
aldrig havde haft. Hun forstod hans gode og mindre gode sider. I 1848 dør hans far, og så er fanden løs i 
Laksegade. Kongetitlen – og endda enevældig – huede ikke den jævne, let begavede kronprins. Faktisk 
ville han ikke være konge og havde året før faderens død fremkommet med et forslag til en fælles fri 
forfatning for hele monarkiet, dvs indskrænkning af kongemagten. Vi var altså lige på randen til et royalt 
farvel med en kongesøn, der ikke kunne producere tronarvinger, uden lyst til tronen og årsag til det 
oldenborgske kongehus' uddøen. To måneder efter sin tiltræden udnævnte han det liberale 
”Martsministerium”. Husk på, der var optakt til krig, og så abdicerer en konge ikke! (selv om man hellere 
vil grave i fortidens kongegrave).  
 
 
I 1861, to år før sin død, leder Frederik 7 
udgravningen af Sydhøjen i Jelling, hvor de to kongesten, 
Gorm & Thyra samt Harald Blåtand monumenterne står med 
indhuggede runer. Muligvis har det finere adels- eller 
borgerskab peger fingre ad kongen (bag hans ryg) – han 
fremstod primitiv og lidt enfoldig – men Frederik 7 var jævn 
og ligetil, og det kan folket jo godt li'. Hans fremfærd og 
omgang med den borgerlige Louise forargede de adelige 
hofsnobber. Kongen blev da også kaldt ”Frederik Folkekær”. 
I 1874 rejste lokalbefolkningen omkring Asserbo Slots 
levninger en mindesten, som faktisk er en højkantstillet Frederikshøj v. foden 

Bænk på Frederikshøj 
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dæksten fra en gravhøj med flg inskription:”Til minde om kong Frederik d VII. Fædrelands Værge, 
Friheds-Volder, Folke-Ven, rejste egnens mænd og Quinder denne sten”.  
 
 
Frederik 7 var glad for Tisvilde Hegn – men muligvis den første kongelige ”gravskænder”? Det ses 
bl.a. på Skovhøj, hvor ét af oldtidsminderne er blevet omdannet fra en høj til et hul i jorden (som omtalt 
andet steds). Først omkring 1900 blev Asserbo Slotsruin fredet og i 1930 fulgte de fleste af gravhøjene. 
Louisehøj, 44 m o.h., er opkaldt efter Grevinde Danner, Louise Rasmussen. Hun insisterede på – i 
ligeberettigelsens navn - at få en høj opkaldt efter sig, når nu hendes folkelige gemal havde fået Frederik 
vides ikke, men hun fik sin egen høj!  
Kongens valgsprog lød: ”Folkets Kærlighed – Min Styrke”, og han afskaffede da også diktaturet i 
Danmark. Statsmandskab og statsstyre kedede ham bravt. Han var ingen autoritær person, snarere 
konfliktsky, så han ville hellere gå og pusle med jordnære og sekundære ting. Det passede ham fint at 
slippe tøjlerne. På sine mange rejser rundt til landets forhistoriske udgravninger, mødte han mange 
jævne mennesker med venlighed, men når beruselsen tog ham, blev han noget af en vildbasse.  
 
 
Frederik 7 var på forkant med udviklingen mht. nutidens sejrsritualer, når han ved selskabelige 
lejligheder klukkende oversprøjtede de fine adelige gæster med en flaske champagne. Lidt af en 
spradebasse var han, og det morede ham strålende, men mut som et forurettet barn blev han, hvis 
gæsterne ikke syntes det var sjovt, snarere pinligt.  
 
 
Grevinde Danner overlevede kongen med 11 år. Den nye dronning (Chr. 9's hustru), som også hed 
Louise, kunne ikke udstå ”grevinden”, som valgte at residere sine sidste år på Jægerspris Slot. I 1873 
indrettede hun – for egne penge – i Jægerspris et børnehjem for unge piger og i hovedstaden en stiftelse 
for fattige kvinder. I dag bruges huset i Københavns centrum til modtagelse af voldsramte kvinder. Hun 
døde 1874 under et ophold i Genova og ligger begravet i parken ved Jægerspris.  .  
 
 
Og så lige til sidst et lille pip fra Bautastenen ved 
Hvide Høje. For jeg er blevet spurgt om jeg har kendskab til 
nogle historiske detaljer om denne opretstående obelisk på 
ca 2 x 1 meter. Det har jeg ikke, men vil da gerne prøve at 
undersøge det nærmere. Den står blandt ca. 5 gravhøje af 
varierende størrelser. De store er fra bronzealderen, og 
måske er de mindre fra jernalderen (samtidig med Asterix 
og romerne 400 f.kr – 600 e.kr), hvor kulturen med 
obelisker eller mere korrekt - megalitter - var 
fremherskende. De gæve gallere havde deres kampe mod 
stormagten Rom li'som danerne i 1864 måtte kæmpe mod 
det store prøjsiske kejserrige. Og tænkes kan det da, at 
den folkekære monark Frederik 7 driver gæk med os. Ham 
og hans gravfæller har fundet stenen et andet sted i 
skoven, måske i forbindelse med en udgravning, og sat den 
på højkant? Husk på - den barnlige konge var lidt af en 
spøgefugl. Tænk lidt over det – måske er det bedrag, men 
derfor må du aldrig passere bautastenen uden at berøre 
den, for den tilfører os fysisk styrke og løbeoverskud. Tænk 
lige på Obelix som faldt i gryden som barn! Og som løbere 
har man vel ikke det hele i benene – men snarere i 
hovedet?  
 
 
 

Frederik d. 7. Mindesten 
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De Binnegale - Pinsetur 
 

v/ Camilla Pollas 
 
De Binnegale er en klub med det primære formål at dyrke motion, hygge og drikke øl i et fællesskab 
(ikke nødvendigt vis i prioriteret rækkefølge ) 
Der er forskellige arrangementer i løbet af året, en eftertragtet event er pinseturen til Hundested. I år var 
det lørdag d. 19. maj. 
 
Da det er en social klub, kan alle deltage på eget niveau. Hvis man ikke kan løbe, kan man cykle turen i 
stedet for. De sejeste løber fra Vestergade i Helsinge til havnen i Hundested. En tur på ca. 27 km. 
Undervejs er der udlagt depoter med frugt og vand. 1. depot var ved Bækkebro. Her sluttede endnu et 
par seje løbere sig til.  
 

Jeg døjede med ømme achillessener, så jeg var på 
cykelholdet i år. Vi var 10-15 cyklister, blandet børn 
og voksne og ca. 10 løbere. Vi startede samlet i 
strålende solskin fra Vestergade kl. 12.00. Vi kom 
hurtigt ud af byen, videre til Ramløse og Bækkebro. 
Vi var lidt foran løberne, så vi fordrev tiden med 
forskellige lege i bedste DGI stil. Det var sjovt, og vi 
fik brugt mange kræfter og lattermusklerne  
Da vi og løberne havde fået tanket op, gik det videre 
gennem skoven til Stængehus. Der holdt vi igen en 
lille pause. Der blev drukket vand og tisset af. 
Ungerne legede i skoven, til vi igen blev indhentet af 
de seje løbere. 
 

Op på cyklen og afsted igen. 
Vi kørte til Liseleje Strand, hvor belønning, i form af is, ventede.  
Løberne blev sendt i forvejen, mens vi guffede is i os. 
Et cykeldæk eksploderede med at højt brag og kunne ikke repareres på stedet. Vi måtte efterlade cyklen, 
og Tue tog resten af turen løbende alene i sandaler!!! Det var sgu ret sejt. 
Så gik det, videre mod Hundested. Vi cyklede af rute 720. Det er en smuk tur gennem 
sommerhuskvarterer (95 % af alle sommerhuse er sorte kan jeg orientere om)  
Løberne tog næsten 4 km af turen på stranden, så vi ventede på dem for enden af trappen, da de kom 
op derfra til et tiltrængt vanddepot. De var ved at være mærkede af varmen, sandet og de efterhånden 
mange km, men de var ved godt mod. 
Turen gik videre mod det gamle fyr. Os cyklister kørte lidt frem og tilbage mellem de trætte løbere og 
opmuntrede dem med tilråb og tog dejlige sommerbilleder. Et par stykker overvejede lidt at give op og 
blive hentet i bil, sammen med Sandal Tue, men da det gjaldt, strammede de op og løb i mål alle mand. 
Sådan. 
For et par stykker var det debut på så lang en distance. 
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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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Dirty8 - et løb i rivende udvikling 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Nordtrims darling-lillebror til Helvede i Nord er gået hen og blevet en 
sand perle af kreative indslag og en robust leverance af gode oplevelser 
for de deltagere, der finder vej til Tisvilde hegn lørdag i uge 38. 
 
Vi er en lille flok, som gennem de sidste 2-3 år har hygget os med at 
give løbet det indhold og den kant, som skaber gengangere – og det 
ser vi nu efter at have afviklet det 3. løb. 
 
Vores første skøre tanker om at trække det bedste ud af legendariske 
løb, krydre det med Tisvildes 78 skovhøje og tilføje et skvæt hygge 
efter skrabadserne er blevet videreudviklet, forfinet og tvistet….. og 
kringlede hjerner stopper aldrig med at hitte på, så de sidste 
anderledes og sjove elementer er helt sikkert ikke med endnu. 
 
Men der er andet end nye påhit og indslag i det at være løbsarrangør: 
 
Vi har drøftet ruteudlægning, tilpasset og snittet efter henvisninger fra Naturstyrelsen – kæmpet om 
retten til at vise de fedeste steder frem og vundet mange af de kampe. Gudskelov har vi Jesper V og 
Anders, som ikke giver op i modvind! 
 
 

Vi har mødtes utallige tirsdage, løbet en tur, flyttet 
grene og spist pizzaer bagefter.  
 
Vi har diskuteret konceptets detaljer og klippet lidt til 
hist og her. Og vi har fundet ind i hver vores 
ekspertområde – afstemt efter vores personlige og 
faglige kompetencer.  
 
Når talen falder på praktikken omkring løbsdagen og 
Brødrene Pedersen f.eks. fortæller, hvordan det skal 
foregå, ja så lytter vi alle – og roen falder på. For der 
er styr på sagerne!  
 
Og når Mads så lige krydrer snakken og løbsdagen med 
sine papkort, hvor svarene på alle spørgsmål fra 
hjælpere og deltagere står opført….  
 
Ja, så er det som Formand bare at læne sig tilbage og 
nyde alle de gode impulser    
 

 
Men der skal jo deltagere til et løb for at det kan blive rigtig godt….. og de skal gøres interesserede, de 
skal teases og holdes varme.  
 
De gode historier skal ud over rampen og ind i øjenhøjde hos de potentielle kunder. Mads og Anna har 
ved hvert møde en snak om medier, kanaler og timing…. De er som regel ikke enige, men lander altid på 
en metode og aftale om hvem der gør hvad – og alle målinger viser, at vi er nået meget langt ud i årets 
kommunikation.  
 
 
Men der er også blevet gået til den med massive opdateringer på FB, ny Instagramprofil og heftig dialog 
på mailen med deltagere. 
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Sponsorer skal der til…. Gevinster og præmier – ja, men der er også meget andet, man har behov for, 
når et løb skal stables på benene. 
Med Dirty8 har vi fået kontakt til en håndfuld lokale sponsorer, som Nordtrim aldrig har været i stald med 
tidligere. Vi har fået kontakt med en leverandør af byggematerialer og brændsel, to der har bidraget til 
køb af opmærkningsflag, en der giver massive rabatter på hverdagsindkøb, en der låner os bil til 
transport i skoven og en der leverer brød til maden….  
 
Men hvad er også et løb uden gevinster og gaver fra sponsorer? Ja, det er sikkert et godt-nok løb vil 
nogen sige. Men ved at bruge sponsorgaver på en inkluderende måde har vi opnået at få deltagerne til at 
blive ”lidt længere”.  
For hvem synes ikke, det er spændende og givende at blive til udtrækning af præmier – sæt nu at man 
vandt…. Og hvem synes ikke det er fedt at hylde dem, der har løbet rigtig hurtigt - uden at de dermed er 
noget specielt (ud over at være hurtige….). 
 
Men den allerbedste og allermest givende måde at få deltagerne til at hygge og blive lidt længere – og til 
at komme igen år efter år – er at få skabt et lækkert after-run miljø, som man synes det er rart og 
givende at hænge ud i efter løbet. Og også her har Dirty8 gennem de sidste par år skabt sit eget 
varemærke, som vi udvikler på år for år. Denne gang ved at udskifte grillpølser med chili con carne og 
ved at brygge vores egen øl til maden.  
 
Endnu et område, hvor klubbens mangfoldighed er en fælles styrke! Vivians orkestrering af, hvordan 5 
forskellige Nordtrim-kokke laver 100 % ens chili con carne til 40 mennesker hver, er uovertruffen. 
Opskriften udsendt på mail dagen inden maden skulle laves. Råvarer i afmålte mængder sendt med 
”bud”, da Kenneth på bestilling stod udenfor med 3 bæreposer. Opvarmning og servering på løbsdagen 
stod de to også for.  
 
 
 

Bjarnes hjemmebryg holder en meget høj standard – og det nyder 
Dirty8-deltagerne godt af. Årets DirtyAle var en lys ale med en 
himmelsk smag! 
 
Og så er der alle de andre brave Nordtrimmere, der gør dagen til en 
speciel og god oplevelse for deltagerne. Opmærkerne, morgenløberne, 
dem der hjælper på pladsen, dem der rydder op bagefter og ikke 
mindst dem der sikrer registrering af deltagerne før og efter løbet. Det 
er deres fortjeneste, at vi nu står med et robust og skridsikkert 
koncept, som selv ikke en næsten-orkan og styrtregn på et kritisk 
tidspunkt kan rokke ved.  

 
Igen i 2018 så vi lutter glade ansigter – trætte og glade   
 
Vi fortsætter;  
vi fastholder de rigtige elementer,  
vi udvikler,  
udbygger,  
omkonstruerer,  
omdefinerer  
og vi forbedrer……  
 
Det er godt for vores deltagere, og det er godt for Nordtrim at have vores eget lille løb i den store 
løbsverden, hvor traditionelle koncepter er presset og der bliver flere og flere specialiserede tilbud.  
 
Vores lillebror-Helvede i Nord er kommet for at blive. Og det gør slet ikke noget, at det er en lillebror, for 
så er der plads til hygge og dynamik!  
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FAKTA OM ÅRETS LØB 
Dirty8 2018 
Vejrmeldingen lovede storm og regnbyger, og det holdt stort set stik. 
 
Blæsten gjorde det umuligt at opsætte telte eller på anden måde overdække området, så alle bad en 
stille bøn om at regnen ville blive væk, hvilket også næsten lykkedes. Vi fik kun een rigtig ruskebyge på 
4-5 mm ved 13.30-tiden. 
 
Blive væk gjorde imidlertid 49 af de 162 tilmeldte – heldigvis fik vi 15 tilmeldinger på dagen, så det 
samlede antal løbere blev på 128, fordelt på 67 på 10km, 43 på 23km og 18 på 38km. 
 
Vi havde et meget stort gavebord, der skulle fordeles – bl.a. fordi Linda Jørgensen havde fået sin 
arbejdsplads, Rosendahl, til at donere en masse lækre sager, og fordi Kaisersport vanen tro havde sendt 
en fed kasse op til os.  
 
Så selv om de 3 første på hver distance jo skulle have lidt med hjem, blev det næsten som juleaften for 
alle. 
 
Gaveregnen havde faktisk to peaks:  

Nordtrim havde smidt to gavekort til Københavns 
Marathon i 2019 i puljen, og de blev vundet af Linda 
Kofoed og Lisette Ekvall – to Nordtrim-piger, der meget 
sjældent lufter løbeskoene, men så til gengæld lufter en 
masse andre sportssko ;-) Der bliver lidt løbetræning at 
catche up for tøserne! 
 

 
Da Kaisersports store 
præmie, et Suunto-ur 

til 2.500kr skulle 
trækkes, blev der 
næsten tavshed i 

forsamlingen… Og 
vinderen var heldigvis 

ægte glad   
 
 
 

 
 
 
 
Deltagerne hyggede med chili con carne og DirtyAle, sludrede og fortalte løgnehsitorier – lige indtil de 
blev for kolde og glade kørte hjemad. 
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Moments fra dagen – og bagefter 
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Chili con Carne for de vilde - by Vivian Nebel    (8-10 pers) 
 

Chili pasta 
- 1 tsk flydende honning 
- 2 tsk paprika 
- 2 tsk oregano 
- 3 tsk spidskommen 
- 3 tsk chili flager/chili pulver 
- 1 tsk cayennepeber 
- 2 tsk kakaopulver 
- 1 tsk grovkornet sennep 
- 1 tsk koriander 
- 2 spsk gin eller vodka 

Bland sammen, gerne 6 timer før brug, mindre kan gøre 
det… 

Øvrige ingredienser 
- 150 g bacon 
- 150 g hak svinekød 
- 700 g hak oksekød 
- 3 store finthakkede løg 
- 2 stilke fintsnittet bladselleri 
- 5 fed hvidløg 
- 4 dl grøntsagsboullion (1 terning) 
- 1 dåse tomatpure 
- 1 dåse hakkede tomater 
- 2 dåser bønner i chilisovs 
- 1 gul peber skåret i tern 
- 2 røde peberfrugt skåret i tern 
- 1 stor dåse majs 

 
Fremgangsmåde 

1. Svits bacon og tag det af varmen 
2. Svits svinekød i baconfedt og tag det af varmen 
3. Svits oksekød og tag det af varmen 
4. Svits løg, bladselleri og hvidløg 
5. Hvis du synes der mangler fedtstof til at svitse i, så tilsæt efter behov 
6. Opløs 1 grøntsagsboullion i 4 dl kogende vand og tilsæt chilipasta. Rør godt til pastaen er opløst 
7. Hæld alle de svitsede ingredienser i en gryde, tilsæt boullion og pasta 
8. Tilsæt tomatpure og hakkede tomater, få det hele i kog 
9. Tilsæt de 2 dåser bønner i chilisovs samt de hakkede peberfrugter, få retten i kog 
10. Til sidst tilsættes majs og retten bringes i kog, hvorefter den er fiks og færdig 

 

 

 
 
Nydes, mens I 

taler om Dirty8, 
om Tisvilde 

hegn og om alle 
jeres skønne 

løbeoplevelser 
med Nordtrim. 
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Nydes, mens I 

taler om Dirty8, 
om Tisvilde 

hegn og om alle 
jeres skønne 

løbeoplevelser 
med Nordtrim. 

 
 
 

 

Vintertræning/maratontræning 
 

v/ Jens Bjerre 
 

Så er træningsstart flyttet til Helsinge Hallen, og gensyn med 
kendte stier. Det er den kolde, mørke tid, men snart går det 
mod lysere tider… Vi er er klar til en masse løb og hygge, så 
mød frem og få nogle gode timer sammen med dine 
løbekammerater. 
 
Som noget nyt i år har vi lavet en maratonpakke som et 
tilbud til nye medlemmer, og maratontræning i samarbejde 
med Sparta.  
Det betyder at vi indfører en 4. træningsdag – lørdag kl. 
09:00 fra Helsinge hallen.  
Vi starter den 10. november og så hver 2. lørdag frem til 1. 
februar. Her vil vi løbe ture i Helsinge og omegn. Vi starter 
med ture på 10-12 km, og senere vil det blive længere.  

 
Træningen er indført for at øge mængden af kilometer for vores maratonløbere, men træningen er for 
alle Nordtrimmere, så har du tid og lyst, så mød op og få en god løbetur! Der vil være 
træner/fartholder på, men tanken er også at vi hjælpes ad - der kan være lørdage hvor løbegruppen er 
lille, og det måske bliver dig som hjælper et par andre løbere rundt!  
 
Vi glæder os til at sætte gang i projektet, som til foråret bliver udvidet med åben lørdagstræning for 
løbere udenfor Nordtrim i et tæt samarbejde med Sparta. Antallet af lørdagstræninger vil blive forøget, 
og de lange ture (20-25 km) vil ligge her. 
 
Som et tillæg til maratontræningen håber vi at kunne tilknytte vores coach Lasse Suhr, som med succes 
tidligere har hjulpet løbere i klubben. Vi forestiller os noget foredrag, hvor vi alle i klubben får noget input 
til træning, kost mv., og når det så spidser til i foråret, kan han hjælpe på det personlige plan for at få 
det sidste på plads til maraton den 19. maj 2019. 
 
Ved at fokusere på en ekstra træningsdag, kan vi bibeholde vores koncept på de øvrige dage, hvor 
løbefællesskab og plads til os alle er i højsædet.  
Vi skal hygge os med lidt tempotræning om tirsdagen, de hårde men fede intervaller om torsdagen, hvor 
netop muligheden for at løbe sammen er muligt – nogen kommer bare lidt længere eller hurtigere frem 
og tilbage! Men i pauserne er vi alle det samme sted. Så mød frem til intervaltræning, og løb om kap 
med dine løbekammerater…. 
Om søndagen skal vi rundt i Tisvilde Hegn, hvor vi løber til vandet, Frøbakken, Råbjerg eller andre fede 
steder. Vi løber på tid, så vi som udgangspunkt løber ud sammen og er tilbage samtidig.  
 
Vi vil holde kaffemøde efter løb på udvalgte dage, så vi lige kan snakke dagens tur igennem. 
 
Til januar løber vi på HIN ruterne, som vi plejer – her er en ny rute som skal vises frem og læres, da 10 
km er blevet til 12 km. 
 
Al træning er lagt på kalenderen – mødested og dagens træning. Så kig på 
hjemmesiden – kalender- så du er forberedt. Vi ses i sporet………………. 
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Rundt om MontBlanc 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
For to år siden løb Ea og jeg MontBlanc Marathon – et løb i de mest fantastiske 
omgivelser, jeg nogensinde har oplevet. Og osse det hårdeste løb, jeg har prøvet… 
 
Det løb har aldrig rigtig forladt min krop og hjerne, som derfor hele tiden har kværnet for at 
finde en måde at ”komme tilbage” – og det helst på en måde, så jeg både kunne gennem-
føre og samtidig få en menneskelig og god oplevelse undervejs.  
Heldigvis så jeg i oktober 2017 opslaget fra Løberejser.dk om et gennemløb af UTMB på 
5,5 dage – og det endda i ugen op imod afholdelsen af selve det ikoniske løb, så man ville 
få mulighed for at overvære start, løb og opløb i Chamonix.  
 
Jeg tilmeldte mig, og startede planlægningen med det samme….. Jeg forventede, at 30-40 
km og ca 2.000 højdemeter dagligt i 6 dage ville kræve en del af min fysik, så jeg anlagde 
en 2018-papkalender, hvorpå jeg plottede B-mål til den store guldmedalje   
 
Undervejs anlagde jeg desværre en ny hobby: Jeg begyndte at falde, når jeg løb i 
terrænet. Og hver gang gik det ud over venstre knæ, som til sidst var så medtaget, at jeg 
blev alvorligt bekymret for mit bjergmål. Men med en kombi mellem pause, kortisol (dope, 
som Rasmus vil sige) og en ændring af vanerne, så jeg holdt op med at falde ;-) ja, så 
lykkedes det at blive nogenlunde klar til den store dag. 
 
Med kufferten propfyldt af ting, som jeg helt sikkert ville få brug for undervejs plus en 
masse andet som jeg måske ville få brug for (og som aldrig kom frem….) gik det mod 
lufthavnen, hvor jeg mødte de andre deltagere. 
 
Vi startede fra Chamonix søndag eftermiddag og landede samme sted fredagen efter. 
Turen rundt kan ikke beskrives med ord – derfor vedhæfter jeg lidt foto i stedet…. 
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Vi havde 2,5 dag i Chamonix efter 
vores eget løb, og blev injiceret med 
den suverænt lækreste og magiske 
ultratrailstemning.  
Vi overværede naturligvis 
afsendelsen af de 2.700 løbere, der 
skulle ud på 170 km og 10.000 hm; 
og med musik og speak blev vi 
vidne til en iscenesættelse på meget 
højt niveau – man kunne nærmest 
mærke løbernes gåsehud og 
adrenalin helt ud på 
tilskuerrækkerne.  
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UTMB var kulminationen på en uge, hvor der næsten dagligt var startet løb op – et eller 
andet sted på rundstrækningen omkring MontBlanc. Der var i alt 6 løb med forskellig 
distance, som blev afviklet i dagene, hvor vi var i området. 
 

 
I Chamonix var der TV-skærme 
overalt og lokal-TV’et kørte live 
med UTMB-løberne hele natten og 
den næste dag, så vi kunne følge 
med – som i Tour de France.  
De pårørende til løberne sum-
mede rundt på gaderne, klappede 
og hujede hver eneste løber i 
mål…. Og så – efter ca 20 timer 
kom den første UTMB’er….. Eufori 
er alt for lavt et ord om den hype, 
som hele byen gik i….  

 
 
Det var kort sagt totalt fedt at være midt i, osse 
selv om man ikke havde en kammerat i felten…. 
Men det havde jeg sgu - viste det sig. Søndag 
formiddag løb jeg en lille tur opad igen, løb imod 
feltet af smadrede UTMB’ere, der var på vej de 
sidste km mod mål. Og pludselig kom en 
bekendt imod mig – ja, han nærmest sprintede 
ned af bjerget for at ”nå under 40 timer”…..  
Jeg vendte rundt og fulgte med nedad så godt 
jeg kunne, mens vi småsludrede. Han havde 
sindssygt meget overskud – og trods et tempo 
på noget under 4 min/km på den sidste km 
gennem byen (efter 40 timer i bjergene!!!!) , ja så 
lykkedes det ham desværre kun at få en samlet 
tid på 40 timer og 3 minutter    
 
Jeg kan roligt fastslå, at det ikke er sidste gang, jeg løber rundt i Alperne!  
Og næste gang bliver det måske med nummer på. For ud over UTMB på 170 km og 
10.000 hm (som er alt for stor en mundfuld for mig), så er der 6 andre løb (forskellige, men 
kortere distancer) i samme uge, og mon ikke et af dem på et tidspunkt får besøg af mig? 
 
 

Per Egon i 
slutspurt 
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Teenager i overhalingsbanen, ny løber i Nordtrim 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 

”Jeg hedder Josephine og jeg er 16 år gammel, snart 17 år. Jeg elsker 
at løbe og har sporten som min passion og hobby…….”  
Sådan en mail pirrer min nysgerrighed, for det ikke hver dag man 
møder en ung pige, som tænder på det, vi halvgamle nisser løber 
rundt og dyrker på vej og i skov.… og når hun så ydermere tilføjer, at 
hun gerne vil løbe hurtigere end vores røde hold, ja så var min 
nysgerrighed vakt    
 
 
Josephine har nu løbet med os i Nordtrim et par måneder, og 
fremtvinger til træning en naturlig respekt med sit lette antrit og høje 
fart.  
Men hvem er hun egentlig, og hvorfor lige noget så usexet som løb?? 
Jeg talte med hende på vejen hjem fra en klubaften hos Kaisersport. 
 
 
Josephine er en del af en sportsglad familie – ski, heste, 
konkurrencer, gymnastik og crossfit har fyldt hverdagene så længe 
Josephine kan huske. Hun startede som gymnast (vi er jo i Helsinge, 
forstås!), men fik en overbelastningsskade i knæet, så hun røg ud en 
periode og havde svært ved at komme tilbage uden at blive skadet på 
ny. Derfor skiftede hun sportsgren og begyndte at løbe med ponyer 
(en disciplin, hvor man løber efter pony, som man har i en lang line); 
men en dag opdagede Josephine, at det faktisk var rigtig lækkert at 

løbe uden heste….. at løbe alene i skoven, at løbe hurtigt, at have et frirum i løbet    
 
 
Det gjorde Josephine så i knapt 2 år, inden hun i august tog kontakt til Nordtrim – for ”at udleve sin 
passion sammen med ligesindede”, og ”træne dedikeret” (citater fra Josephines egen mail). 
 
 
Josephine fortæller selv, at hun som gymnastikbarn stræbte efter at være den bedste – ja, så meget at 
hun overtrænede og blev skadet; men at hun nu som teenager er blevet en livsnyder, der elsker naturen 
og bare det at være i gang – at dyrke bevægelsen og oplevelserne fra naturen og omgivelserne. Og at 
hun nærmest er blevet afhængig af det kick og humørløft, som løbet og naturoplevelserne giver hende. 
 
 
Vi har i Nordtrim jo ikke de store erfaringer med så unge og 
determinerede medlemmer, der opsøger klubben af egen vilje – og 
vi har slet ikke erfaring med at træne og vejlede teenagere i 
progressiv fysisk udvikling, under hensyn til deres fysiologiske 
udvikling.  
Der er mange hensyn og vilkår, som skal indarbejdes i 
træningsplaner og målsætning for at undgå negativ påvirkning af 
kroppens sidste udviklingsår og undgå unødig tidlig slidtage – og det 
ligger ikke indenfor trænergruppens spidskompetence. Vi har derfor 
planer om at tage kontakt til en klub, som har bedre erfaring på 
dette område. Det er umiddelbart en spændende udfordring for os, 
og vi ser frem til at blive klogere på området, så vi kan hjælpe 
Josephine frem imod hendes mål – bl.a. at gennemføre et maraton 
under 3 timer og løbe en hurtig 10 km. 
 
 
Tag godt imod Josephine i sporet, det bliver spændende at følge hendes udvikling. Skulle ambitionen 
ændre sig mod hygge fremfor konkurrence, så er der også altid plads og rum til det i Nordtrim. 
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Mit forsømte løbeforår… 
 

v/ Søren T Grande 
 
De sidste par år har jeg følt en fysisk deroute, som naturligvis også påvirker psyken og lysten til at 
løbe – ikke mindst at stille op til konkurrencer. 
Måske overvurderede jeg mig selv allerede i 2015, hvor jeg løb to halvmaratons inden for samme 
måned: New York og Helvede i Nord, ovenikøbet i halvdårlige tider. Liselejeløbets 10 km ligeså, så jeg 
halvskadet måtte nøjes med Gribskovløbets 7,5 km. Som plaster på såret sluttede jeg 2015 med en 
tilfredsstillende præstation, hvor jeg ”tandemløb” Skovmarathonens 10 km rute sammen med Torben 
Hermansen – vi støttede hinanden hele vejen med skiftende føringer i lige under 5 min/km – en metode 
der for øvrigt kan anbefales.  
 
Næste forår stod for døren, og Helvede i Nord havde 15 års jubilæum. Jeg fik løbet op at stå i 2002 og 
måtte bare deltage, dog kun på en 10'er (måske mangler løbet en 15 km distance?). 3½ minut under 1 
time var acceptabelt, og til Liselejeløbet et par måneder senere nøjedes jeg med en 5'er og var flyvende 
med en slutspurt over målstregen, hvor Søren Hansen kun kom et mulehår før mig ( vi to halvgamle og 
halvskadede løbetosser kom ind i samme tid, 24:48). men ak og ve – den flyvende følelse holdt kun kort. 
En klubtur til Aabenraa fulgte kort efter. Jeg sku' da prøve Bjergmaratonen på den halve distance (kun 
Anni G åd sig gennem hele distancen). Det gik fint 2:03 og blev nr. 1 i aldersklassen, men knæet 
begyndte at sige fra.   
 

Maratondistancen har jeg aldrig udfordret. Måske fordi jeg 
startede min ”løbekarriere” sent, ca som 53-årig i Nordtrim, 
hvor jeg syntes at 12 og 15 km måtte være rigeligt at træne, 
blev det aldrig til mere end halve maratons (som jeg har løbet 
rigtig mange af). Men men men – en ”skalp” jeg manglede var 
at komme rundt om Esrum Sø. De 27 km blev så gennemført i 
2016 i slæbegear – det blev hårdt - og jeg var fortsat 
småskadet. 2:50, gennemført uden at gå, men 27 km er 
laaangt, især med slidte knæ & fødder.  
 
DM i København på halvmaraton distancen fulgte i 
september - alt for tæt efter mine 27 km i Fredensborg. Men 
måske for første gang i klubbens historie kunne jeg stille op 
med tre andre mænd til holdkonkurrencen i klassen Mænd 70-
74 år. Det sku' da bare prøves. Vi var Preben, Leif P, Egon og 
jeg. Ingen af os var rigtig fit-for-fight, men 1:50, 1:53, 2:16 og 
2:19 rakte til en guldmedalje. Vi var i samlet tid 19 minutter 
hurtigere end Atletica Horsens og mindst 40 minutter hurtigere 
end Sparta – hva'ba'! Blot synd at fjerdemanden, Egon, ingen 
medalje fik. Året efter var Leif rykket til 75+ klassen, Egon og 
jeg var begge småskadede og fik kun trænet smådistancer. 
2016 sluttede med Gribskovløbets 12 km og Skovmaratonens 
10 km i hhv. 5:15 og 5:09 min/km. Acceptabelt men langt fra 
tidligere tiders præstationer. I øvrigt styrtede regnen ned til 
løbet i St.Dyrehave i november – en kold og klam oplevelse. 

 
2017 blev for alvor mit skadesår. Jeg blev langtidsskadet i højre knæ og måtte renoncere på antal 
konkurrenceløb. Det blev kun til Farum Sø Løbs 6 km, hvor jeg dog blev klassevinder (M70-99) med 
tiden 32:35 og Esrum Sø Løbs 10 km  i 57:14 (nr.3 i klassen). Året sluttede med 12 km Gribskovløb i ca. 
5:30 min/km, dvs. ca. 11 km/t i konkurrence. Jeg sku' nok ikke ha' stillet op, men point skulle jo skrabes 
sammen til Klubmesterskabet, hvor jeg gennem nogle år har været ”den evige 4'er”.   
 
Ny træningsmetode blev nødvendig. Løbetræningen gennem 2017 vedligeholdt, men kortere distance 
og lavere hastighed 1-2 gange om ugen som senere blev øget til tre gange. Styrketræning og spinning to 
gange ugentligt. Træningsfri 2 gange ugentlig som blev til én gang om ugen i løbet af 2018. Helvede i 
Nord skulle prøves. Havde plan om 10km, men Søren Junker (my running-mate) havde også været på 
fysisk deroute (et ”kønt” par krykhusarer), så han ønskede et ambitiøst mål at træne henimod. Fint, 
sagde jeg – go' idé – vi stiller op på 10'eren. Næ nej, svarede han, havde faktisk tænkt mig ”den lange”! 
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Ok, sagde jeg, så skal der trænes struktureret med gradvis progression. ”Km i benene”, så at sige... 
Måske kan de færreste huske vinteren 2017/18? Denne sommer har li'som fortrængt de trælse sne- og 
isspor i Tisvilde Hegn. Vi fik ikke trænet optimalt. Føret var bare ikke til det. Alligevel stillede vi begge op. 
Har man indgået en aftale, så holder man den! Træningsforholdene taget i betragtning kom jeg glad i 
mål. Tiden 2:17 i året 2018. Det er da til at huske. Junker kæmpede sig gennem strabadserne og 
gennemførte uden at gå, men måtte erkende at sovende kommer man ikke til de opløftende resultater. 
Det kræver vedholdende træning efter en plan: kontinuitet – progression – restitution (omtanke dvs 
undgå overtræning/overbelastningsskader) – variation (undgå ensidig træning). For hvad er løbeglæde? 
Det er når kroppen responderer positivt på det du byder den. Kort sagt: Når du ser en bakke forude, så 
si'er du ikke ”åh, nej – nu må jeg ned at gå”, men derimod ”yes, en bakke – det er x-tra kvalitet i min 
træning – jeg holder tempo, og lad os få nogen flere af dem!”. Det gi'r luft under vingerne. Man kan sige 
det samme til sig selv, når man skal løbe på sandet underlag. Også det skal trænes (og er man 
asfaltløber i Helsinge, så kan Tisvilde Hegns sandstier virke som kviksand!). Løbeglæde er naturligvis 
også at komme rundt i vores fantastiske løbehegn i Tisvilde. Fysisk såvel som psykisk overskud, men 
hvornår bli'r man i stand til at løbe med fysisk overskud? Der skal gå mindst 16 uger til de små distancer 
og 16 måneder til de lange (expl.vis maraton). Så tålmodighed, kære løbevenner... for mig tog det ca. 7 
år før jeg fysisk peakede i klubben. Da var jeg 60-61 år, og så var kvoten li'som opbrugt – slidt i bund. 
Så er der nogle af klubbens tidligere ”stjerner” der siger til sig selv: ”Kan jeg ikke løbe så stærkt mere, 
foretrækker jeg helt at holde op”, fx går de over til at cykle – racer eller MT-bike, evt. spinning. Nogle af 
klubbens ”steady-freddies” fortsætter. Nu løber vi så at sige på renommeet – der var engang, hvor vi ku' 
trykke a'! (læs klubbens 40-års jubilæums skrift). Min løbeglæde er ikke længere hurtighed men derimod 
naturoplevelse. Derfor er jeg blevet begejstret udforsknings stifinder på så mange trail spor som 
overhovedet muligt i Tisvilde Hegn. Jeg bor 1 km fra skoven, og undgår helst grus- og asfalt veje, som 
jeg mener slider mere end de blødere og svungne småstier – ikke mindst når man har slidgigt.     
 
At kæmpe sig tilbage til løberobusthed trods skade. Træningspause og løbe afholdenhed har for 
mig været et no-go! Nu klinger min 1½-års skade forhåbentlig snart a'. Ihvertfald går det fremad med 
3xugentlig løb i nedsat tempo og gradvis km-stigning. En grusskade pådrog jeg mig dog i 2018 på 
Liselejeløbets 10 km. Jeg kæmpede og kæmpede for at holde tempo (5.23 min/km) med det resultat, at 
jeg har haft ondt i højre lyske lige siden. Derfor måtte jeg nøjes med 5 km til dette års Esrum Sø Løb, 
hvor jeg fik presset mig lige under 5:00 min/km. Det holdt hårdt, men jeg vandt æren ved at blive vinder 
i klassen M70-74 år – og det kun fordi Preben valgte at stille op på 10 km distancen, tak for det – og vi 
havde ikke lavet en ”lokumsaftale” i porten inden løbet! 
 
Afslutningen må lyde som følger: Det havde været flot 
hvis vi gamle ”super-veteraner” kunne ha'  
vundet hold-guld tre år i træk til DM i halvmaraton på 
stenbroen i København som vi gjorde i 2016. Ærgerligt for 
klubben og synd for Preben. I år havde vi ingen tredje 
mand, så heldigvis blev jeg fri for at sku' løbe 21 km på 
asfalt og  brosten. Vi kunne ikke overtale hverken Joel, Leif 
J eller Mogens Borchorst – og Leif E er for ung til ”70-er 
klassen” - og nok også temmelig mæt på guldmedaljer. 
Paul Bøgh er ikke mere medlem af klubben – sådan 
strandede det... Til næste år rykker Preben til 75+ og kan 
løbe på hold med Leif P. De må vente to år på mig. Holder 
fysikken til det, kan vi måske stille op sammen ét år. 
Kommer tid – kommer råd, som man siger.  
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Hvad motiverer mig for at løbe? 
 

v/ Pia Rydahl 
 
Et lille udvalg af klubbens løbere har i efteråret udtalt sig til Pia Rydahl om deres motivation for at løbe. 
Tag dig tiden og læs de små, skønne beretninger.  

 
”Jeg løber for motionens skyld. Jeg bliver aldrig 
konkurrenceløber. Jeg bryder mig ikke om at løbe stævner, 
men jeg elsker at træne. Så jeg er motionsløber. Og er der 
de der fantastiske ture i Tisvilde Hegn. Jeg elsker dem. Det 
er medicin for min sjæl. Jeg bliver så glad i låget. ” 
–  Anette Vandal Hansen 
 
 
”Jeg løber dels for motionen og for fællesskabet. Det sociale 
er meget vigtigt. Derudover skal jeg løbe halvmaraton i 
Berlin. Så jeg skal ud på lidt distancer. Det er tredje 
halvmaraton. Jeg synes, det er fedt med de store byløb.” 
- Jesper Jørgensen 
 

 
”Jeg løber for motionens skyld og for hyggen. Jeg er fuldstændig lige glad med officielle løb. Så det er 
ikke det der konkurrence, der gør noget for mig. Jeg tror, at Mick sagde til mig en dag, at jeg var en 
komfortløber. Hvis det bliver for hårdt, så bliver det øv. Det skal holdes nede på et ok niveau, men 
samtidig vil man jo gerne rykke sig. Og så er det så dejligt bagefter. Man bliver både stolt og godt 
tilfreds.” 
– Mette Egesø 

 
 
”For at Christian kunne komme ud at løbe, (han har så lange arbejdstider), så snakkede vi om at melde 
os ind i en løbeklub. Jeg (Anne) arbejder ikke så meget, så jeg kan sagtens løbe på andre tidspunkter 
end kl. 18.00, men så havde han lige pludselig meldt os til en dag. Og så tænkte jeg, at det er det, vi 
gør. Og det er super fedt. Dels for at få noget motion, og så kommer vi afsted de tre gange om ugen, for 
det med en overspringshandling er enorm nem. Men dårligt vejr er der ikke noget, der hedder mere. Og 
så havde vi meldt os til halvmaratonen i København og Eremitageløbet. Så vi havde nogle mål. Og så har 
vi talt om maraton til næste år. Nu ser vi lige.” 
- Anne Kühne & Christian Starling 
 
 
”Jeg har løbet i mange år. Og jeg løber sådan set for at stresse af og holde mig i god kondition. Og så er 
det for det sociale. Det er for samværet med alle dem, man kender. ” 
- Kenneth Karlsen 
 
 
”Jeg løber for at blive hurtigere og for det sociale. Det er derfor!” 
- Thomas Egesø  
 
 
”Jeg løber for at holde mig i god form og for at holde knoppen klar. Jeg kan godt lide trailløbet og 
naturoplevelsen. Det, synes jeg, er fedt.” 
- Kasper Larsen 
 
 
”Jeg løber for at få motion og frisk luft. For at nyde naturen året rundt. Det er især oppe i Tisvilde, hvor 
man har lugten og lyset. Det er næsten forskelligt fra uge til uge. Om det er frostvejr, regn eller når 
solen står ned mellem træstammerne, så er det skønt.  Samtidig er det hyggeligt, når man møder nogle 
Nordtrimmere oppe i byen. Det er det med fællesskabet. Der er altid en eller anden, der står og venter 
på en til træning. Man snyder ikke.” 
- Birthe Jørgensen 



Klubtur til Club LaSanta 
v/ Anna Uhrenholt 
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Det var bare en fed tur     
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Klubløb og klubture i 2019 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Rigtig mange nordtrimmere har svaret på den survey, som vi udsendte i september måned – så vi i 
bestyrelsen kunne få hjælp til udvælgelsen af næste års klubløb og klubture. Mange tak for bidragene! 
Desværre har arrangørerne af en af vores topscorere, Liselejeløbet, lige meddelt at de ikke længere 
afvikler dette løb. 
 

Klubløb 
Et klubløb er et motionsløb, som flere nordtrimmere deltager i. Et løb, hvor klubben typisk ”topper op” 
med tilskud til transport, forplejning eller andet, der kan være katalysator for at den fælles oplevelse 
bliver optimal.  
Formålet med at have et antal klubløb i løbet af året er at de nordtrimmere, der deltager, får glæde af 
fællesskabet omkring en aktivitet – der heppes, støttes, nørdes og måske lides der også…. Alt sammen 
kollektivt, så man rigtig får fornøjelse af at være i en klub, hvor vi dyrker vores store interesse sammen! 
 
Nordtrim yder et økonomisk tilskud til startnummeret ved et klubløb. Dette tilskud kan oppebæres, når 
man har været medlem af Nordtrim i mere end et år, og lyder på max 200kr. Tilskuddet søges via en 
formular på klubbens hjemmeside. 
 
I 2019 har vi følgende klubløb 
LØB STED og DATO BEMÆRKNING 
Vikingesporet – 10km og halv 
maraton (trail) 

Roskilde, 14. eller 28. april Boserup skov 

Stafet for Livet  Ramløse, 15.+16. juni 20 timers ”stafetløb” til glæde for 
Kræftens Bekæmpelse 

Copenhagen Wo/Mens race – 5 
og 10 km (byløb) 

Fælledparken, 22.06.19 Musik og spas – NT-sommerhygge 
bagefter som en slags sommerfest 

Esrum sø rundt – 10 og 27 km 
(asfalt+grus) 

Fredensborg, 25.08.19  

CPH Half – halv maraton 
(byløb) 

København, 15.09.19  

Gribskovløbet – 7 og 12 km 
(trail) 

Gribskov (Kagerupvejen), 
20.10.19 

 

 

Klubture 
En klubtur er en samling af nordtrimmere, der beslutter sig for en tur med mindst 1 overnatning. Turen 
kan have til formål at stille op i et løb, men det er ikke et must for at opnå tilskud til turen. 
Vi har udvalgt to ture, der er ”udnævnt” som klubture i 2019, men i princippet kan alle der arrangerer en 
tur med flere nordtrimmere søge om tilskud fra klubben – i regi af ”klubtur”. 
Tilskuddet udgør 500 kr på deltager, dog max svarende til dækning af turens samlede udgifter. 
 
I 2019 har vi følgende klubture, der udbydes i samtlige medlemmer, og som oppebærer et tilskud på 500 
kr pr deltager. 
TUR STED og DATO BEMÆRKNING 
Weekend i Anders’ sommerhus 
– en ødegård i Blekinge 

27.04.19 eller 04.05.19 Datoen afgøres en måned inden turen 
afvikles. Afhænger af flest tilmeldte. 

Hammertrail på Bornholm 26. januar og 11. maj  
 
Vi ser frem til stor tilslutning til vores klubløb og klubture. Der er sådanne oplevelser, der kitter os 
sammen i et dejligt fællesskab. 
 
Allerede nu har vi besluttet klubbens helt store tur i 2020, som er deltagelse i Hamburg den sidste 
weekend i april. Der er både maraton og halvmaraton og tillige mulighed for at bide distancerne op i 
hold, så man fex kan nøjes med at løbe 5 km – så der er noget for enhver smag og løbesko. Sæt x i 
kalenderen, vi håber på at kunne fylde en eller flere busser til turen sydpå!  
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Vi ses til træning 

 

Nye medlemmer siden februar 2018 
 

v/ Ea Andersen 
 

 
Kære alle 29 nye medlemmer: Velkommen i Nordtrim! 

 
 

Natasja Jørgensen 

Karin Hamborg 

Henrik Skovegaard 

Nikolaj Skovgaard 

Agnete Skovgaard 

Christian Starlig 

Anne Kühne 

Jesper Neilmann 

Jeanet Hvarness 

Josephine Reiche 

Vibeke Dalsberg 

Rose Glad 

Christina Frommelt 

Casper Frommelt 

Mathias Frommelt 

 

Oliver Frommelt 

Hanne Boesgaard 

Ole Mellergaard 

Peter Cronberg 

Pernille Jensen 

Morten Jensen 

Emmely Jensen 

Emil Jensen 

Nilas Hansen 

Camilla Hansen 

Liva Hansen 

Elias Hansen 

Bent Lorentzen 

Susanne Grøn 
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