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Traditionsbåret er vi nogle gange – risikovillige andre gange ☺  
....i dag holder jeg traditionerne, når jeg starter denne beretning med 
de hedengangene ord:  
 
Så gik endnu et fantastisk løbeår i vores dejlige løbeklub. 
 
Og traditionerne fortsætter: 
Vi har også i 2018 et par DM-titler, og med de traditionelle navne 
Annie og Anna, som fik DM-guld i hhv halvmarton og lang trail. 
 
Stafet for Livet – en lørdag-søndag i juni måned – er efterhånden 
blevet en hyggelig løbefest for nordtrimmere, der lige snitter nogle km 
i en god sags tjeneste. I 2018 slog vi os sammen med Team Tvilling, 
og det er nu blevet en tradition!  
En af årsagerne til, at SfL nu ligger fast i Nordtrim-kalenderen, er at 
Liselejeløbet er lukket ned efter i rigtig mange år at have været fast på 
listen over Nordtrims klubløb.  
Desværre den skæbne, mange af de små traditionsrige løb lider i disse 
tider, hvor store kommercielle løb dukker op; men også et udtryk for 
at publikum vil have udfordring og fornyelse for at komme igen og 
igen. 
 
Derfor er det rart at følge udviklingen i 
vores eget lille hyggeløb, Dirty8, som er 
blevet lidt af en skøn tradition – dog en 
tradition, som vi hvert år videreudvikler 
på og giver en fed kant.  

 
I 2018 
bespiste vi deltagerne med lækker 
hjemme-lavet chili con carne og 
hjemmebrygget øl.  
Det gav - i kombi med voldsom blæst og 
regnbyger – en oplevelse for de knapt 200 
deltagere, som de sent glemmer.  

.....og som vi i øvrigt fik en del roser for efterfølgende. 
 
Nordtrim er en aktiv klub; vi har masser af dejlige medlemmer, 
masser af traditioner og masser af nye initiativer og tiltag – nogle år er 
aktivitetsniveauet højere end andre, og nogle år bliver man helt 
forpustet over alle de oplevelser, man skal vælge imellem.  
Og også i 2018 var der mange skønne tiltag: 
 
Vi fik et nyt samlingssted – Høbjerghytten i Høbjerg hegn. En oase af 
muligheder åbnede sig for os, og det blev vel modtaget af vores 
medlemmer – uden at vi dog fik udnyttet faciliteterne optimalt.  
Huset, omgivelserne og beliggenheden indeholder så mange 
potentielle fælles oplevelser, at man kun kan glæde sig til at vi får 
startet op på at indløse dem. Forestil dig, at vi tænder op i bålhytten 
inden vi løber ud, og at vi så rister lidt pølser eller kød efter løbeturen 
eller at vi tager en after-run vand eller øl, mens vi drøfter ruten eller 
næste weekend’s konkurrence.... Det bliver vi bedre til i 2019... 
 
Og så har vi for andet år i træk slået deltagerrekord til årets 
julefrokost. O-løb, fantasifulde dommersmøringsmetoder og ølsmag-
ning er helt sikkert faste traditioner lige inden jul i lang tid fremover. 
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Ca 40 nordtrimmere var sammen med en masse boot camp’ere fra GymHelsinge afsted på vores store 
efterårstur til La Santa.  
Det er anden gang, vi har sportsgale nordtrimmere afsted til La Santa, og måske bliver det ikke sidste? 
En potentiel tradition er på vej.... 
 
Og endelig fik vi i starten af 2018 taget hul på endnu en fast Nordtrim-tradition, nemlig deltagelse i 
Hammer trail vinter edition. Det er en indikation af den tendens, vi oplever i Nordtrim – og i den øvrige 
løbeverden.... langt, hårdt og smukt er nogle af de kodeord, som mange efterhånden sætter på deres 
ønske for den unikke løbeoplevelse – og som vi heldigvis har rige muligheder for her i Tisvilde hegn ☺  
 
I den forbindelse kommer man ikke udenom at nævne vores hovedattraktion, Helvede i Nord, som blev 
gennemført for 17. gang i 2018. Løbet er indbegrebet af tradition, 
og har været udsolgt på kort tid de sidste 10-12 år. Men intet 
kommer af sig selv så i 2018 måtte vi helt hen til 3 uger inden 
løbsstart, inden vi kunne sælge det sidste startnummer. Det har 
fået os til at forsøge en mild renovering af løbet, hvor vi bl.a. har 
sat et natløb op for dem, der ikke har mulighed for at deltage i selve 
løbet, 2. påskedag. Det bliver meget spændende at følge løbets 
udvikling (som i parentes bemærket ikke skal gå samme vej som 
Liselejeløbet!), og vi kan ikke gentage nok, hvor vigtigt det er at 
reklamere for Helvede i Nord overalt, hvor I befinder jer! 
Løbsoplevelser sælges og købes af glade og engagerede 
ambassadører! 
 
Allerede nu ligger planen for 2019 mere eller mindre klar, og det byder på flere spændende tiltag – men 
også traditioner, der må lade livet: 
 
Vi har besluttet ikke at starte et Nyløberhold i 2019; vi holder pause på ubestemt tid.  
Det betyder ikke, at vi ikke kan tage vare på nye løbere, for det kan vores store spredning i fartholdene 
sagtens absorbere. Det handler blot om, at vi ikke vil bruge en masse energi på etablerede hold og 
forløb, når der – som de sidste par år – kun kommer 2-4 nye løbere, som endda ikke har holdt stabilt 
ved.  
 
Vi ønsker også i 2019 at fastholde kontingentets størrelse. Men vi ønsker også lidt forenkling, så vi 
foreslår at droppe ungdom som selvstændigt kontingent. Det betyder – for de 2-4 ungdomsmedlemmer, 
vi har – at det årlige kontingent vil stige fra 220kr til 300kr. 
 
Årsplanen er klar.... I klubbladet kan du læse mere om de enkelte arrangementer, som vi tilbyder i første 
halvår af 2019.  
Men her vil jeg lige fremhæve et par af de fede: 
 
Vi byder på store oplevelsesberetninger fra steder i 
Verden, som de færreste i Nordtrim har besteget.... 

 
 
Vi indbyder til løb og hygge i 
den svenske ødemark. 
 
 
Vi inviterer til et anderledes klubmesterskab – midt i København, med garanti 
for hård konkurrence, festlig stemning og 
superhyggelig klubsommerfest bagefter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Og så fortsætter vi naturligvis samarbejdet med Lasse Suhr – vores favoritcoach. 
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Ja, Nordtrim er en aktiv klub, men ingen aktiv klub uden aktive medlemmer.... 
 
Vi har gennem de sidste 4-5 år forsøgt at fremhæve og understøtte frivilligheden i klubben – med unikke 
tilbud til medlemmer, med gaver og/eller specielle oplevelser. 
 
2015 udnævnte vi til ”Hjælperåret”. Her indkøbte vi lækre dunjakker fra Salomon og forærede til 75 
nordtrimmere, som alle havde givet en hånd og en times fritid eller mere. Dette tiltag kostede klubben 
100.000kr, og det gav et unikt fællesskab, når man lige løb ind i en ”fælle” inde i Kvickly eller i 
Fælledparken. 
 
I 2016 fik alle vores flittige trænere en dejlig taske fra Salomon med lidt ekstra godt i – den investering 
beløb sig til 20.000kr 
 
I 2017 valgte vi at give alle frivillige et startnummer til Royal Run, Kronprinsens fødselsdagsløb i maj 
2018. Det blev en dejlig dag med rigtig mange nordtrimmere på startlisten, men arrangementet var 
desværre lidt for stort til at vi fik den helt blå Nordtrimånd op og flyve. 
 
I 2018 har vi så valgt at give alle mulighed for at få en lækker dunjakke, idet vi har givet et massivt 
tilskud til købsprisen – et samlet bidrag fra klubben på 35.000kr. 
 
Vores 2018-tiltag skal ses i lyset af, at vi i Bestyrelsen nogle gange sidder med et lille fjollet smil på 
læberne... fordi det er en fantastisk skøn opgave at lede en klub, hvor så mange medlemmer er Med(!)  
 
Med på den givende, positive, proaktive og glade måde.  
 
Med til at tegne en klub, hvor der sker så meget 
inspirerende og hyggeligt – simpelt hen fordi medlemmer 
byder sig til, vil deltage, arrangere og tage ansvar.... ☺ ☺  
 
Derfor har vi ikke en Årets Nordtrimmer eller andre titler at 
udnævne i dag – for det er I alle! 
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Mit femte maraton: Et helvede på jord! 
 

v/ Egon Jensen  

I 2009 var jeg tilmeldt mit 5. maraton i Køln i 2009, men kort forinden døde min kone, Hanna, så der blev 
ikke trænet, og den maraton blev lavet om til en halv. På ønskelisten havde længe stået denne 5. maraton. 
Så en aften tilbage i 2018 sad jeg med løbevennerne og drak en øl efter en kort løbetur. Jeg foreslog, om 
det ikke var på tide at få genoptaget vore løberejser f.eks. med en tur til Dublin, hvortil de svarede, at hvis 
jeg ville til Dublin, kunne jeg bare selv tage af sted. Jeg svarede: Så gør jeg det!  
 
Forberedelserne 
En dag under forberedelser var jeg en tur på golfbanen. Det var her helvede på jord begyndte. En dame 
havde glemt et golfjern på den forrige green. Hvad gør man ikke for en sød dame? Så jeg løb lige over 
efter det. Men efter ca. 50 meters løb i golfsko, får jeg så stærke smerter i mit venstre knæ, at jeg humper 
rundt resten af dagen. 
Men jeg var jo i gang med at løbetræne, så næste dag på med et knæbind og ud at løbe en 10 km. Det 
foregik ikke helt uden smerter, men endorfinerne var mange gange tidligere blevet kaldt til hjælp under 
en løbetur.  
Ugen efter går jeg igen efter en 10 km, men allerede efter 4 km kom en stærk smerte i venstre lægmuskel, 
der gjorde, at jeg må humpe tilbage til bilen – og der bliver dømt løbepause. 
Dette gentog sig i alt 7 gange i sommeren, hvor jeg ind imellem kunne løbe 10 – 12 km uden problemer. 
 
Den videre træningsforberedelse var med megen forsigtighed og en evig angst for, at musklen igen ville 
sætte en stopper for løbet. Et forsigtigt Erimitageløb, som viste sig at være ok, gav nu en større forhåbning. 
Så nu var det af sted til Dublin, og så var det, at helvede på jord eksploderede – ikke rent løbemæssigt, 
men helt andre årsager. 
 
Igennem 25 år har jeg haft problemer med at holde på vandet. Lægerne har gennem årene givet mig 
forskelligt medicin, men det har ikke løst mine problemer. Turen i Dublin begyndte en fredag aften med et 
besøg på Guiness, og efter rundturen endte vi øverst oppe med en fadøl. Da vi forlod øverste etage og 
fadøllen, sagde jeg, at jeg tog elevatoren ned, for jeg ville på toilettet, før vi tog videre. Men den forbandede 
elevator stoppede ved samtlige etager, og jeg nåede ikke helt ned uden at blive lidt våd i underbukserne

Selve løbsdagen 
En omelet, 1 kop kaffe og et lille glas juice. Tisset var gult som farven på en rutebil, men jeg turde ikke 
drikke. 
Jeg havde en halv liter vand med mig, hvor jeg for øvrigt stadig bar på halvdelen længe efter, at vi havde 
passeret den første vandpost under løbet. 
Jeg tror ikke, at mit væskeindtag før og under løbet nåede op på en hel liter. 
Der var en del toiletvogne placeret langs kanalen på vejen op til, hvor vi skulle aflevere vores bagage. Men 
der var forbandet lang vej og en meget længere vej at gå, end der var vist på de papirer, vi havde fået 
udleveret. Så da jeg havde gået en strækning, hvor jeg mente, at jeg snart måtte være i Belfast, var det 
tid at tisse igen. 
Kom forbi et toilet der stod inde bag en afspærring, men blev nægtet at anvende det. Pressede mig gennem 
menneskemylderet, fik afleveret min bag og skyndte mig op til rækken af toiletvogne, hvor jeg med mit 
nummer 17.666 stod sammen med alle de andre deltagere. 
Jeg måtte, medens jeg klemte om stumpen, spørge om lov til at gå først i køen. Så var den klaret, og nu 
var det af sted mod startområdet. 
Men så var det, at der stod en kontrollør, der absolut skulle have os til at gå en bestemt vej, og det var 
den forkerte. Igen måtte jeg tage den lange vej mod Belfast og skulle igen tisse, da jeg nåede det 
indespærrede toilet og selv om jeg diskuterede vildt og voldsomt, kunne jeg ikke få lov at bruge det. 
Toilettet var forbeholdt samaritterne! Så jeg måtte igen presse mig gennem

afleveret og op til enden, hvor jeg endnu en gang næsten lidt for sent fik lov at gå forrest i køen 
til toilettet. 
Det var for mig en gåde, at jeg skulle tisse hele tiden med det minimale væskeindtag. 
Så nu var det igen af sted mod startområdet, og denne gang var der ingen problem. Vi blev sgu vist den 
rigtige vej. Der var bare det lille problem, at vi ifølge papirerne havde fået anvist nogle bestemte farver, 
for hvilke ballonbærer vi kunne følge i henhold til vor forventede tid. 
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Men disse balloner var i kampens hede blevet fejlfarvet. Men jeg fandt 5 timers ballonerne, hvilke var dem, 
jeg ville prøve at følge, og endelig gik starten. 
 
Under løbet 
Efterhånden var jeg blevet tissetrængende igen, men der var ikke opsat toiletvogne de første mange km. 
Så det blev et stykke inde i Phønix Park, før jeg kom fri af hegn og menneskemylder og kunne komme om 
bag et træ. Nu var 5 timers ballonerne bare helt ude af syne, og jeg tænkte, så må jeg bare løbe mit eget 
løb. 
Efterhånden, som jeg kom derudad, fik jeg dem igen i syne og langsomt – meget langsomt - kom jeg 
nærmere og nærmere og efter adskillige km, og hvor det gik lidt ned ad bakke havde jeg kontakt og kom 
også foran dem. Jeg havde kun koncentreret mig om at løbe og holde øje med min puls og havde ikke 
holdt øje med evt. km skilte. 
Da jeg synes, vi havde løbet det halve Dublin rundt og efter en bakke, som jeg mente at huske fra sidst, 
skulle vi bare rundt om næste hjørne, så var vi på vej mod mål. Det så bare godt ud det her! Vi var på vej 
mod mål - men så var det de havde hængt et banner tværs over vejen, hvorpå de med store bogstaver 
havde skrevet: HALVVEJS!  Jeg havde det som at blive slået i hovedet med en stor hammer, og nu kunne 
den 5 timers ballonbærer bare løbe ad helvede til.  
Nå, men motivationen var forsvundet, og nu kunne det hele bare være lige meget. 
Jeg havde jo på forhånd besluttet, at jeg bare skulle tage det stille og roligt og undgå at blive skadet. 
Indimellem fik jeg taget mig sammen til at løbe lidt, men det var nemt at beslutte sig for, at det var 
behageligere at gå. 
Som jeg nærmede mig målet, begyndte min lægmuskel igen at snakke med , hvilket skete 5 – 6 gange, 
men hver gang slap den sit tag igen, når jeg stoppede op. Der var ikke meget løb over det, for benene var 
nu så trætte, at det var svært at få pulsen meget højere end hvilepuls. 
Men mål og medalje kom i hus. Efter et hvil på hotellet var tid til den velfortjente festmiddag. 
 
Dagen efter løbet  
Mandag tog jeg en heldags bustur til Cliffs of Moher. Et barsk og øde område med høje lodrette 
klippeformationer ned mod havet. Stedet var på denne dag fyldt med turister, idet det var helligdag. Det 
var blæsende og med en lettere regn, men det synes ikke at anfægte irerne. 
Det blev også en tur til Doolin, hvorfra vi sejlede på høje bølger hen og så klippeformationerne fra 
vandsiden. Og når man nu var i Dublin, ville jeg ikke snyde mig selv for et besøg på Temple Bar. Det blev 
ikke til en fadøl i mit tilfælde, men en Whisky, en dobbelt Jameson. 

Tilbage i Dublin efter 13 år. Og med 10 år siden jeg sidst havde 
løbet maraton, fik jeg løbet mit nr. 5.  
Undervejs var der flere tilskuere der råbte: ”Well Done!”  Jeg 
tænkte: Er det virkelig så tydeligt, at jeg midt i mit 75. år er 
kommet dertil! Men efter 5 timer 43 min og 24 sek. var det jo nok ikke helt forkert, at jeg var GODT 
GENNEMSTEGT. Selv om jeg egentlig ikke følte det sådan – for det var skide koldt! 
Se det er en historie fra det virkelige liv! 
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Juleløbet 2018 
 

v/ Anders Lind Knudsen 
 
  
Nu er der kun ¾ år til I skal til juleløb igen!  Det er ikke længe, så vi håber I er i fuld gang med 
forberedelserne. Vi vil som vanligt gøre vores yderste for, at det bliver spektakulært og uforglemmeligt og 
ikke mindst for – som vi altid gør os store anstrengelser for -  på helt retfærdig vis, at finde de helt rigtige 
prisvindere i de kategorier, som der vil være til juleløbet i 2019.  
  
Af gode grunde, bl.a. fordi vi ikke kender alle deltagerne endnu, kan vi ikke komme ind på 2019 
priskategorierne. MEN det bliver spændende! 
  
Men for de af jer, som ikke husker alle detaljerne i 2018’s legendariske løb, vil vi genopfriske nogle af dem 
her. 
  
Rasmus, Lennarth, Thomas E og Kenneth løb med prisen ”Årets vinder” 
Men de skuffede også som nogle af Jer kan huske ved IKKE at skuffe som de plejer (det gjaldt i hvert fald 
Rasmus og Thomas), så derfor løb de IGEN IGEN med prisen ”Årets skuffelse” 
  
Jesper V, Peter W, Bjarne H og Jørgen F blev nummer 2. Dette udløste ingen priser. Det har vi noteret os. 
Og helt særlig var der heller ingen præmie for ”Bedste udklædning”. Det skulle i så fald være givet til 
Peter W for hans helt fantastiske julemandsbukser. Og Peters vedholdne bestikkelsesanstrengelser blev 
HELLER IKKE belønnet. Vi må bare sige at Peter har opbygget en helt særlig og enormt stor goodwill hos 
os. Det bliver spændende at se, om det får nogen betydning til juleløbet i 2019! 
  
Mette E og Annette V blev nr. 3 og vandt ”Talentprisen”. Det var fordi, vi var så imponeret over den 
placering. Det må betyde noget større næste gang! 
  
Kæmpeholdet bestående af Niels P, Camilla P, Casper H, Githa, Brian, Anita, Jeppe og Vivian blev nr. 4 og 
vandt ”Fedterøvsprisen”. De var, hævet over enhver tvivl, dem der var bedst til at lefle for dommerne. 
  
Helt overraskende gik 5. pladsen og årets ”Dårlighedspris” til 2 normalt meget dygtige løbere nemlig 
Thomas B og Kenneth N. De havde misforstået instruktionen og troede at det gjaldt om at bruge præcis 1 
time frem for at komme først i mål. De havde heller ikke fundet alle posterne i ”eget” område. Til gengæld 
havde de fundet hele 9 poster i ”andres” områder. 
  
Pia og Grethe blev nr. 6 og vandt prisen ”Det bedste billede”. Det var for det det så kaldte ”danger-
billede”, der hvor Grethe er i færd med en livsfarlig passage over en meget farlig ”flod”. 
  
Gæt så engang, hvem der vandt ”Simon-prisen”. Den gik selvfølgelig til Simon fordi han som den eneste 
løb alene og ikke blev væk, havde flest minuspoint men alligevel ikke blev sidst. 
  
Sidst og uden pris kom Jacob, Erik og Jesper T. Også her har vi noteret os at der ikke var nogen pris. Men 
vi har store forventninger til deres præstation til næste juleløb. 
  
Mange typer priser har været i spil i det foregående år. F.eks. Point-prisen, Bestikkelses-prisen, 
Kreativitets-prisen, Forkerte poster-prisen, Udstyrs-prisen, Indebrændtheds-prisen, Vinder-prisen, 
Mangfoldigheds-prisen, Aspiranter til årets skuffelse-prisen.  
  
Det bliver vanvittig spændende at se hvilke priser der er i spil til næste juleløb. 
  
Fra dommerbordet vil vi i hvert fald hermed endnu engang takke for det store fremmøde og Jeres store 
engagement i 2018. Det gør det sjovt at arrangere. 
  
Dorthe, (Mads) og Anders. 
  
PS.: Mads er i () fordi har ikke var med på selve dagen, men deltog aktivt i forberedelserne. Og så har han 
lovet at sætte kryds i kalenderen til løbet i år, som er 23/11-19. Husk I alle at gøre det samme 😊😊 
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Maratontræning 2019 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Nordtrims maratontræning blev skudt i gang i november 2018, hvor vi holdt intro-aften for nordtrimmere 
og nye medlemmer som havde lyst til at begive sig ud på 42 km 195 m til Københavns Maraton den 19. 
maj 2019. 
Som noget nyt ønskede vi at tilbyde en 4. træningsdag, og efter godkendelse hos vores træner/fartholder 
blev vi enige om at tilbyde en god LSD-løbetur om lørdagen frem til maraton løbet i Kbh. Vi besluttede 
samtidig at indgå et samarbejde med Sparta, som gerne ville støtte vores træning. De har leveret tøj til 
trænergruppen, startnumre, energidrik mod træningen blev åbnet op for alle – altså også for løbere, som 
ikke er medlem af Nordtrim. 
Vi startede op for nordtrimmere med løb hver 2. lørdag fra november til februar og 20-25 løbere er siden 
mødt frem og har fået en masse hygge og km på kontoen. Det har betydet at hver enkelt er godt rustet til 
de hårde uger som kommer i foråret, hvor vi nu løber hver lørdag frem til Københavns Maraton. Vi har 
etableret et samarbejde med vores dygtige løbecoach Lasse Suhr, som har været med de andre år, og 
tilført en masse motivation, inspiration og viden. I år er Kasper Kjeldsen også tilknyttet, og sammen vil de 
i foråret møde frem og dele ud af deres viden til alle nordtrimmere. Kig med i kalenderen – alle er 
velkommen når Lasse og Kasper deler ud af deres viden. 
Vi løber i 4 fartgrupper 5.00, 5.30, 6.00 og 6.30 og der er træner/fartholder på hvert hold. Alle er 
velkommen til træningen om lørdagen, hvis man kan indgå på nævnte farthold. Er distancen lige i 
overkanten (20-24 km), så kan turen afkortes og vi anviser en vej hjem! Vi løber i Helsinge, så det er 
kendte ruter for de fleste. Træningen de øvrige dage er tilpasset Nordtrims træningsprogram, med et lille 
ekstra tillæg for maratonløberne.  
  
Kig med på kalenderen, her bliver al træning lagt op!  
 
 

 
Lørdagstræning med gæsteinstruktør, Kasper Kjeldsen 
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Fra løbebånd til maraton 
 

v/ Grethe Terkelsen 
 
Hvorfor jeg løber, er et godt spørgsmål. Jeg kommer ikke ligefrem fra en familie, der har dyrket nogen 
form for idræt. Jeg har altid godt kunne lide at røre mig, først som badmintonspiller, men da min modspiller 
sjældent kom, foreslog min kloge mor, holdsport. Det blev starten på min håndboldkarriere, jeg var 12 år. 
Det var lige mig, med træning flere gange om ugen. Her løb man og fik sved på panden. Op gennem mine 
teenageår trænede jeg 3 gange om ugen, og trænerne krævede løb og styrketræning. Jeg fandt allerede 
her, ud af, at jeg ikke havde noget imod at løbe, også langt. (5 km er langt for en teenager, der skal i 
hallen og træne 2 timer bagefter.) 
 
Senere hen supplerede jeg min håndboldtræning og løb med aerobic, som var et stort hit i 90´erne. Jeg 
blev gift og fik børn og flyttede på landet. Herefter måtte sporten vige, men jeg fandt hurtigt en 
håndboldklub, spillede badminton, mens børnene gik til gymnastik. Det handler om planlægning, så kunne 
en travl mor også komme afsted til sport. Jeg begyndte at løbe, da der nu var mere natur omkring mig i 
først omgang små ture, mellem lygtepæle, udfordrede hele tiden mig selv, og løbeturene blev længere.   
 
Vi flyttede til Hillerød, hvor jeg i første omgang løb mest på løbebånd. Jeg var ny i byen og bange for at 
blive væk, jeg øgede mit tempo og distancen. Jeg blev mere modig og bevægede mig ud i byen, hvor jeg 
løb rundt i slotsparken. Jeg havde ikke løbe ur med, det var jo bare små ture på 5 km troede jeg. En dag 
målte jeg dog ruten på Iforms Rutemåler. Turen var 9,6 km, kan jeg huske, at jeg tænkte, ”wow jeg kan 
løbe 10 km.”  
Dette satte mig i gang med at planlægge mit første halvmarathon. Jeg talte med en træner i fitnesscenteret, 
der fortalte mig, at jeg bare skulle kunne løbe 15 km for at gennemføre. Det var jo bare 5 km mere, så 
det det kunne jeg godt. Jeg løb og løb på løbebåndet, mens jeg så film og serier. Jeg mente ikke, jeg kunne 
løbe et halvmarathon uden at have rundet de 21 km, så jeg løb optil flere på løbebåndet før jeg skulle løbe 
mit første rigtige halvmaraton, BT. Jeg husker, at det gik godt.  
 
Det var i 2010. Dette år flyttede vi også til Helsinge, hvor Pia Rydahl, min søde kollega, foreslog, at jeg 
meldte mig ind i Nordtrim til Marathon træning, hvilket jeg gjorde. Jeg var meget usikker på, om jeg 
nogensinde skulle kunne løbe et maraton, men søde mennesker i klubben og god træning gjorde, at jeg 
løb mit første maraton i 2011. 

 
Jeg har nu løbet 12 maraton og 
en masse andre løb. Jeg var en 
håndboldspiller, der løb, men 
er nu en løber, der spiller 
håndbold. Selvom jeg er en 
kvinde i min bedste alder, så 
har jeg fundet sporten, hvor 
jeg får kommet af med mit 
krudt samtidig med, at jeg 
nyder naturen og de skiftende 
årstider.  
Nogle vil sige at jeg er 
løbetosset, når jeg fortæller, at 
jeg løber 5-6 gange om ugen 
Ca. 70 km, men jeg nyder det 
og får stresset af. Jeg har ikke 
haft en sygedag i flere år. Jeg 
har været heldig at undgå 
større skader, hvilket tror jeg 
også skyldes min kombination 
af styrketræning i form af TRX 
og håndbolden, hvor jeg også 
skal bruge min fysik. 

 
Så, hvorfor løber Grethe? Simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er afhængig! Tosset måske, men 
min form er god og humøret i top. Det er jo gevinsten ved løb. 
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ANNONCE – Tur til Anders´ødegård i Blekinge  
d. 3. – 5. maj 2019 

 
v/ Anders Lind Knudsen 

Gå ikke glip dette enestående tilbud. 
Vores hus er smukt beliggende i en rydning i skoven 8-9 km fra Olufström. 

 

Olufström er en by på størrelse med Helsinge. Her er fine indkøbsmuligheder. 
Huset er omgivet af de flotteste skove og jeg tror man kan løbe helt til Nordkap herfra, uden at komme ud 
af skoven – så vi kan få løbet alle de kilometer som vi lyster 😊😊 i den fedeste natur. 
Huset ligger også i det kendte fiskeområde Kronofiske Harasjömåla. 
Her er der masser af fiskesøer og en fantastisk flot fluestrøm, hvor der kan fanges de flotteste lakseørreder. 

 
Fra Malmø er der ca. 170 km eller ca. 2 timers 
kørsel til huset. 

I hovedhuset findes 9 faste sengepladser og 4 
fold-ud-senge. Skulle vi blive flere end der er plads 
til i hovedhuset (det håber jeg virkelig) er der 
ubegrænset plads stenladen lige ved siden af.  

Der installeret en brændeovn i stueetagen og på 
første sal og på 1. sal er der super hyggeligt og 
fint at sove på en luftmadras. 

Der er 2 bad/toiletter, et i stueplan og et på 1. sal. 

 

Huset og de tilhørende bygninger er i et åbent område, hvor der er et par bålpladser og masser af bræn-
de til fri afbenyttelse. 

I kan se lidt mere om huset på dette link: fritid-fisk.dk 
I nærområdet er der masser af seværdigheder. 
Ved Lønsboda f.eks., som ligger 10-15 km væk findes bl.a. et granitbrud, hvor der brydes sort diabas. 
Granitten er helt ren sort. Granitten er blandt de tungeste granitter, der findes. 
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Stedet hedder Svarta Bergen og der ligger et museum umiddelbart ved siden af det aktive åbne brud.  

  
Det er klart et besøg værd. I 
Lønsboda findes en lille butik, hvor 
en stenhugger sælger fantastisk 
flotte ting lavet af granitten fra dette 
brud. 
Mørrum ligger 15-20 km fra 
ødegården i modsatte retning af 
Lønsboda. Her løber Mørrum elven 
igennem, kendt som et af verdens 
bedste laksefiskevande. 

 
Valhalla er et spektakulært 
udsigtspunkt tæt ved Olufström højt 
over søen Orlunden. 
 

 
 
 
 
Alt i alt en tur I ikke kan gå glip af. 
Planen er at køre til Olufström fredag 
ved kl. 15. Man kan også køre lidt 
senere,  hvis det passer bedre. 
Retur fra Olufstöm til DK søndag efter 
frokosten. 
I skal kun selv betale for mad, drikke og 
benzin.  
Og vi skal jo ha lidt godt at spise og 
”noget hygge”, så jeg tænker at finde et 
par frivillige, som kan være med til at 
lave maden til fredag aften samt hjælpe 
med indkøbene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding til anders@nordkranen.dk senest 15. april 2019.  
Men skriv bare nu - der er ingen grund til at vente. 
  
  
 

12



Historien om maratonløbet 
 

v/ Kasper Hvitved 
 
Som alle andre gæve nordtrimmere løber jeg nogle gange rundt og tænke lidt over maraton, dels min lyst 
til at gennemføre endnu flere, samt løbets oprindelse og navn. Mange har sikkert hørt historien om, at 
maratonløbet har sin oprindelse i det gamle Grækenland og er opkaldt efter en græsk kurer.  
 
Maratonløbets historie har sine rødder i en græsk fortælling fra Slaget ved Marathon, som fandt sted i 490 
f.Kr.  (1. perserkrig). Ifølge legenden løb den tapre kurer Pheidippides barfodet fra Marathon-sletten ved 
byen Marathon og hele vejen til Athen, en distance på cirka 40 kilometer, for at aflægge rapport om den 
athenske hærs sejr over perserne. En sejr, der faktisk var noget overraskende, da perserne var i overtal. 
Da han havde afleveret budskabet i Athen, faldt han død om af anstrengelse.  
Spørgsmålet er nu: Hvordan kan en eliteløber i den græske hær dø af udmattelse efter en forholdsvis 
beskeden distance på ca. 40 kilometer? 
 
 

Der var en budbringer, med navnet Pheidippides. Han 
har snarere været ude på en lidt længere løbetur, 
nemlig fra Marathon-sletten til Athen. Her berettede 
han om det forestående slag mod perserne samt deres 
enorme overtag i styrke og våben. Det anslås, at 
perserne var mere en 10 gange flere end 
grækerne.  Pheidippides bliver straks sendt til Sparta 
for at anmode om assistance til slaget mod perserne. 
Det er en tur på 245 km, og den rute bruges i dag til 
et såkaldt ultraløb, kaldet Sparthalon. Spartanerne var 
imidlertid i gang med en hellig fest for at tilbede deres 
guder. Denne tilbedelsesfest var yderst hellig, og til 
Pheidippides store ærgrelse kunne spartanerne altså 
ikke give et tilsagn, før festen er slut. Efter at have 
afleveret sin anmodning fra Athen løb han derfor de ca. 
245 km. tilbage til Marathon slette for at deltage i 
salget.  
Utrolig nok, vandt Athenerne slaget og fordrev 
perserne. Perserne havde ellers selv valgt netop 
Marathon-sletten som kampplads, da de var mere 

mobile og havde en væsentlig lettere udrustning end Athenerne.  Så her blev den tapre kurer Pheidippides 
endnu engang sendt fra Marathon-sletten til Athen for at berette om sejren. Umiddelbart efter at have 
afleveret sejrsbudskabet: Νικῶμεν! (nikomen, "Vi har sejret") faldt Pheidippes desværre død om af sine 
anstrengelser. Vi kan altså nu fastslå, at Pheidippes formentlig har tilbagelagt ca. 570 km. inden for ganske 
få dage, så hans pludselige dødsfald skyldes formodentlig overanstrengelse. 
    
Sandt eller ej, så dannede historien om den tapre budbringer fra Marathon grundlag for maratonløbet som 
selvstændig disciplin inden for atletikkens verden. Ved de første Olympiske Lege i Athen i 1896 blev det 40 
km lange maratonløb præsenteret som en del af OL-programmet, og disciplinen har været på programmet 
lige siden. De første mange år dog kun som en disciplin for mænd. Det var først ved OL i Los Angeles i 
1984, at maraton for kvinder kom med på programmet.  
 
Maratondistancen på 42,195 km, som vi kender den i dag, blev første gang løbet som OL-disciplin ved De 
Olympiske Lege i London i 1908. Ruten blev tilpasset af hensyn til den britiske kongefamilie. Løbet skulle 
således begynde ved den kongelige residens Windsor Castle og slutte ved den kongelige loge på det 
olympiske stadion, og der blev derfor arrangeret en rute på 26 miles og 385 yards, svarende til 42,195 
km. De 40 km rakte ikke. Med løbet i London blev den “nye” maratondistance introduceret, og den holdt 
man fast ved. I 1921 blev distancen 42,195 km. således “officielt” godkendt af det internationale 
atletikforbund (IAAF), og det er den distance, man i dag henviser til, når man taler om maraton-distancen. 
Maraton er et 42,195 kilometer langt landevejsløb og en klassisk langdistancedisciplin inden for atletik. 
Siden de første Olympiske Lege i 1896 har maraton været på OL-programmet, men derudover arrangerer 
alverdens storbyer i dag maratonløb, hvor løbere fra hele verden og på alle niveauer løber gennem gader 
og stræder.  
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Kender du din skov #13 
 

v/ Søren T. Grande 
 
Kan man blive ved med at sætte ord på naturoplevelser i Tisvilde Hegn? Måske er det lidt nørdet 
nærmest i det uendelige at fabulere over historiens hærgende gang gennem skoven og vise dens 
hemmeligheder frem. Enkelte af læserne vil måske tænke – sådan en natur- og historie tosse... men 
faktisk er der en hel del mere at skrive om. Så lad mig i dette kapitel gøre Hegnets to mindste 
brandlinjer færdig - en smuk og overkommelig opgave: Myrelinien og Jeppeslinie.  
 
Myrelinie og naturlegeplads. Myrelinien er en bagatel á ca. 865 meter, og er ikke vanskelig at finde. 
Den starter fra Strandparkeringen, ca. fra midten af den sydvendte bagside af Naturrums huset. Vi 
skal ind og følge stien, som skjuler sig en smule i fyr- og birke bevoksning. Løb ind vinkelret på 
sandbæltet bag Naturrummet. På venstre hånd kommer du forbi naturlegepladsen. Den kan vi godt 
være lidt stolte af. Det var også på tide, sådan ca. 10 år efter Liselejes ”Havtyr Legeplads”. Men bedre 
sent end aldrig. 
 
Legepladsen kan godt gemme sig lidt, når man kommer ud til grusdelen af Strandparkeringen, 
men nu er ”finde-vejen” hermed givet. Giv jer tid til at prøve nogle af de motoriske lege udfordringer 
– eller tag jeres børn eller børnebørn med på motionsudflugten. Videre skal det gå, og vi er jo på et 
brandbælte, så det er ret ligeud! Vi kommer nu gennem et meget smukt skovfyrsområde med sin helt 
særlige stemning - lidt i stil med Ronja Røverdatter og Rumpenisserne. Utroligt hvor hurtigt man 
kommer væk fra den civiliserede trængsel på P-pladsen. Et par tværgående stier krydses, bl.a. 
Kystvagtstien, men husk stadig at holde fokus: Ligeud skal det gå... 
 
Grusvejen, Møllevej, passeres. Vi skal fortsætte lige over, væk fra det kedelige grus. Første 
krydsende vej er Jeppeslinie – også dette ”brandbælte” hører til de korte, så det kan vi tage på 
tilbageløbet. Nu stiger det pænt opad. Op ad den lange sandede bakke går det, og vi er nu kommet 
ind i det rigtigt spændende Tisvilde Hegn. På begge sider kan vi se sandflugtens hærgen gennem 
landskabet i nordøstlig retning, dvs. på venstre side opad i dynger og bakket landskab. På højre side 
smådale og hulninger. Vindretningen har primært været nordvestlig og fygesandet kom fra Liseleje 
strand, Asserbo- og Melby Overdrevene. Vest- og nordvest stormene var hårde og mange, og fra 
1560'erne og frem tog de gradvist til i styrke. Helt galt blev det i perioden 1575-1650 og fra 1690-
1725. Vandreklitterne – og dem blev der flere og flere af – dækkede efterhånden et tæppe af løst 
flyvesand, der til sidst havde en udstrækning på omkring 32 km2.  
 
Frugtbare marker blev omdannet til ørken, og gårde og huse måtte fraflyttes. Bønder og husmænd 
forarmedes og kunne ikke svare afgrøds- og kirketiende. Landskabet blev overladt til naturkræfterne 
- øde og utilnærmeligt – overtroen herskede. Var det trolddom eller Guds straf? Luthers 
kirkereformation var jo blevet indført nærmest under borgerkrigslignende tilstande mellem tilhængere 
af Chr. 2 og Chr. 3 – Grevens Fejde – Skipper Clements jyske bondehær kontra militærgeniet Johan 
Rantzaus tyske lejehær, som også den jyske adel holdt med. Til sidst var det kun Sjælland der holdt 
stand mod den nye sydfra kommende protestantisme. Men da Chr. 3's admiral Peder Skram slog sin 
flåde sammen med den svenske og preussiske, blev al modstand knækket. Samme år (1536) blev den 
første protestantiske præst slået ihjel af menigheden i Vinderød Sogn. Han blev stenet, fordi han havde 
hånet et katolsk Maria relikvie - og lige siden havde sandflugten taget til i raseri. 
 
Så var det at Kongen måtte tage affære. Men hvilken? Under den langvarige sandflugt optrådte 
mange konger, bl.a. Frederik 2, Chr. 4, Frederik 3 og Chr. 5. De fleste af dem havde ikke tid til at 
beskæftige sig med det nordlige Sjælland undtagen Frederik 2, som ville gøre det meste af området 
til en sammenhængende vildtbane – måske lidt i stil med det ambitiøse projekt: ”Kongernes 
Nordsjælland”? Han besøgte da også området, men kongsgården, Asserbo Slot, var ikke mere en 
konge værdigt. Sandet havde fået herredømmet og kunne ikke længere huse kongen og hans følge. 
 
Den efterfølgende søn på tronen hed Chr. 4-tal. Også han lagde vejen forbi Tisvilde. Der var 
blevet opført et hus, så de fine fra den kongelige hovedstad kunne spise, sove og bade i denne bygning. 
Placering sku' efter sigende være i nærheden af Fogedgården (som ikke er mere pga. nedbrænding). 
Jeg tror Chr. 4-tal blev for tør i munden af al det sand, for han nægtede at gøre ophold. Det var for 
primitivt – han var vant til bedre – tænk på hans ”lille” sommerhus, Rosenborg Slot. 
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Grusvejen, Møllevej, passeres. Vi skal fortsætte lige over, væk fra det kedelige grus. Første 
krydsende vej er Jeppeslinie – også dette ”brandbælte” hører til de korte, så det kan vi tage på 
tilbageløbet. Nu stiger det pænt opad. Op ad den lange sandede bakke går det, og vi er nu kommet 
ind i det rigtigt spændende Tisvilde Hegn. På begge sider kan vi se sandflugtens hærgen gennem 
landskabet i nordøstlig retning, dvs. på venstre side opad i dynger og bakket landskab. På højre side 
smådale og hulninger. Vindretningen har primært været nordvestlig og fygesandet kom fra Liseleje 
strand, Asserbo- og Melby Overdrevene. Vest- og nordvest stormene var hårde og mange, og fra 
1560'erne og frem tog de gradvist til i styrke. Helt galt blev det i perioden 1575-1650 og fra 1690-
1725. Vandreklitterne – og dem blev der flere og flere af – dækkede efterhånden et tæppe af løst 
flyvesand, der til sidst havde en udstrækning på omkring 32 km2.  
 
Frugtbare marker blev omdannet til ørken, og gårde og huse måtte fraflyttes. Bønder og husmænd 
forarmedes og kunne ikke svare afgrøds- og kirketiende. Landskabet blev overladt til naturkræfterne 
- øde og utilnærmeligt – overtroen herskede. Var det trolddom eller Guds straf? Luthers 
kirkereformation var jo blevet indført nærmest under borgerkrigslignende tilstande mellem tilhængere 
af Chr. 2 og Chr. 3 – Grevens Fejde – Skipper Clements jyske bondehær kontra militærgeniet Johan 
Rantzaus tyske lejehær, som også den jyske adel holdt med. Til sidst var det kun Sjælland der holdt 
stand mod den nye sydfra kommende protestantisme. Men da Chr. 3's admiral Peder Skram slog sin 
flåde sammen med den svenske og preussiske, blev al modstand knækket. Samme år (1536) blev den 
første protestantiske præst slået ihjel af menigheden i Vinderød Sogn. Han blev stenet, fordi han havde 
hånet et katolsk Maria relikvie - og lige siden havde sandflugten taget til i raseri. 
 
Så var det at Kongen måtte tage affære. Men hvilken? Under den langvarige sandflugt optrådte 
mange konger, bl.a. Frederik 2, Chr. 4, Frederik 3 og Chr. 5. De fleste af dem havde ikke tid til at 
beskæftige sig med det nordlige Sjælland undtagen Frederik 2, som ville gøre det meste af området 
til en sammenhængende vildtbane – måske lidt i stil med det ambitiøse projekt: ”Kongernes 
Nordsjælland”? Han besøgte da også området, men kongsgården, Asserbo Slot, var ikke mere en 
konge værdigt. Sandet havde fået herredømmet og kunne ikke længere huse kongen og hans følge. 
 
Den efterfølgende søn på tronen hed Chr. 4-tal. Også han lagde vejen forbi Tisvilde. Der var 
blevet opført et hus, så de fine fra den kongelige hovedstad kunne spise, sove og bade i denne bygning. 
Placering sku' efter sigende være i nærheden af Fogedgården (som ikke er mere pga. nedbrænding). 
Jeg tror Chr. 4-tal blev for tør i munden af al det sand, for han nægtede at gøre ophold. Det var for 
primitivt – han var vant til bedre – tænk på hans ”lille” sommerhus, Rosenborg Slot. 

Han var lige så manisk og fordrukken som sin far, men havde større visioner. En projektmager af rang 
– nogen vil måske kalde det storhedsvanvid. Det lykkedes ham at bringe landet tæt på bankerot.  
 
Næste søn i rækken ville dø i sin rede. Det var Frederik 3, og han var lidt af en hjemmehørmer. 
Ikke desto mindre lod han sig udfordre af den svenske krigerkonge Karl Gustav. Det blev fatalt. På tre 
år mistede vi ved freden i 1660 alt dansk øst for Øresund, dvs. Skåne, Halland, Blekinge, Bohus og 
Trondhjems len – ja, endda Bornholm var lige ved og næsten! Jylland var blevet udplyndret 3 gange 
på tredive år af både tyskere og svenskere. Svend Gønge og snaphanerne forsøgte at holde fanen højt 
og begrænse plyndringerne på Sjælland.  
 
Kongens efterfølger på tronen havde ikke lært lektien. Måske glemte hans far på sit dødsleje at 
sige til sønnen: ”Gå aldrig i krig mod svensken”. Kongesønnen (Chr. 5) og generalerne ville i krig igen. 
Det tabte skulle vindes tilbage. Man havde bare overset en væsentlig detalje: En ny krigerkonge var 
kommet til, Karl XI, og han kunne også føre krig, især til lands med sine kavallerister. Til gengæld var 
vi svenskerne overlegne til søs, ikke mindst takket være Niels Juel, bl.a. i Køge Bugt nær Stevns Klint. 
Solkongen, Ludvig XIV, havde været i forbund med Sverige og Hannover, så han dikterede freden. 
Danmark holdt med ”de forkerte”, nemlig med den fransk-fjendtlige union: Frankrig bankede os på 
plads, og vi opnåede absolut intet ved endnu en krig mod Sverige – andet end store menneske- og 
pengetab. Ca. 100 år senere vendte billedet, men da holdt vi også med de forkerte – denne gang med 
Frankrig ved kejser Napoleon Bonaparte. Det blev katastrofalt i 1801, da England tog vores flåde ved 
admiral Nelson, og i 1807 terrorbombede vores hovedstad! 
 
Alle disse myrekrybende begivenheder kan vi tænke over, mens vi løber ad Myrelinien sydøstpå 
i en opad gående stigning, der får pulsen til at stige, ikke mindst fordi sand er et udfordrende underlag. 
Og så er det da meget betryggende at vide, at enevoldskongernes epoke sluttede i 1849, da vi fik 
indført demokrati og mulighed for tings- og sogneråds valg, som er afløst af regions- og kommunalvalg. 
Bykongernes tid bør også være slut. For kan de ikke holde deres egen sti ren, og rævekagerne på et 
minimum, så kan vi jo bare undlade at stemme på dem – så enkelt er det i dag, men datidens 
opremsede konger havde agt som de havde magt – og den steg dem oftest til hovedet – og så måtte 
undersåtterne (læs folket) lide herunder. 
 
Inden jeg slutter, så kom jeg aldrig til den vigtigste konge for vores sandflugtshærgede lokalområde, 
nemlig Frederik 4. Og mærkeligt nok, så er han li'så spændende og dynamisk en konge som Chr. 4, 
men blev ikke omtalt med et eneste ord i forbindelse med TV-serien om Danmarks Historie. Frederik 
4 var en livs- og festglad mand fuld af energi og et kæmpe personligt overskud, så 5 år efter 
afslutningen på Store Nordiske Krig kastede han sig ud i endnu en krig, men det var krigen mod 
sandmasserne i Tisvilde Hegn. Tag et par afstikkere og slalom op gennem det bakkede sandlandskab 
på venstre side af Myrelinien og nyd det flotte udsyn med rydningerne op mod skovens næsthøjeste 
punkt, Råbjerg 58 m.o.h., og den tværgående Nordhuslinie, hvor Myrelinien ender. Og så glemte jeg 
lige at nævne, at kongen ikke tog affære med bekæmpelsen af sandets hærgen for bøndernes blå 
øjnes skyld, men fordi de ikke kunne betale deres skat. Kongen (eller staten) var i pengebekneb. Vi 
hører den dag i dag ordene: ”Hvor skal pengene komme fra?” Ja, hvorfra? Fra folket!  
 
Bremerholms Kær 
Løbeturen må ikke blive for kort, så fortsæt mod vest ad Nordhus Linien indtil den svinger mod højre 
og går over i Bremerholmsvej. Passér branddams kæret på v. hånd. Denne branddam (skovens 
største) hedder Bremerholms Kær – og hvorfor så det, kunne I spørge. Mit gæt er at det er udgravet 
af tugthusfanger der var ”dømt til jernet” og måtte udføre tvangsarbejde på Bremerholmen (flådens 
orlogsværft). Disse forbrydere blev så udlånt til forskellige militære lokaliteter alt efter hvor behovet 
for arbejdskraft skiftede (Arresø Kanal skulle også graves). For husk på, at Sanddæmpningsprojektet 
i Tisvilde Hegn blev et militært anliggende i første halvdel af 1700-tallet efter Store Nordiske Krig var 
slut, og man var nødt til at indsætte soldater, evt. forbrydere og løsgængere til at udføre arbejdet, 
pga. nærområdets bønder nægtede en så hård fysisk indsats, der tenderede tvangs- eller strafarbejde. 
På bakketoppen efter kæret drejer du t.h. ad mindre sti. Du kommer nu til brandbæltet Horsekærslinie. 
Løb t.h. ad dette. Den grusede Lejevejen krydser som det næste. Drej t.v. og umiddelbart efter t.h. 
ad mindre sti. Du er nu på Jeppeslinie. Kryds grusvejen Skovkærsvej og igen næste gruspassage 
Møllevej. Fortsæt lige ud opad Jeppeslinie helt til skovkanten, hvor de fine gamle sommerhuse ligger. 
Til venstre kommer du til Redningshuset ved Stejlepladsen nær Strandparkeringen. Til højre langs 
sommerhusene kommer du til Nordhus med mulighed for at løbe videre op mod Råbjerg ad 
Råbjergslinie. Valget er dit, men sidstnævnte er længere og mere bakke udfordrende. Prøv det på egen 
hånd...      



Kend din skov # 13  
 

v/ Søren T. Grande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sti nær Helvedestrappen Rydning nær Nordhus 

Kig til Slugt Nordhuslinie 

Kystvagtstien uden trappen Kystvagtstien med trapper 
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Hvad sker der i Nordtrim dette forår? 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Hvorfor dog sådan en overskrift?? Vi skal jo løbetræne sammen – i Helsinges gader, i de små skove 
omkring Helsinge og naturligvis i Tisvilde Hegn.....  
Ja, det skal vi – men vi skal også være sammen om en masse andre aktiviteter inden sommerferien, for i 
år har både aktivitetsudvalget og bestyrelsen lagt sig i selen ☺  
 
Midt i april (14.04) får vi besøg af Gitte Holtze, som har 
gået The Pacific Crest Trail – fra Mexico til Canada. En 
lille tur på 4.265 km over 146 dage. Gitte fortæller om 
sine oplevelser undervejs, og lukker os ind i sit mentale 
univers, som fik en makeover på turen. 
 
Påsken indebærer store traditioner for nordtrimmere. 
Det er langfredag, vi løber Påskemarchen – de seje 
tager alle 30 km rundt i Tisvilde hegn, alle os andre går 
eller løber lidt kortere ruter. 
2. påskedag afholder vi jo Helvede i Nord, og her er 
stort set alle nordtrimmere i gang – enten har man 
meldt sig som hjælper eller også løber man selv det 
store løb. 
I år starter vi Helvede i Nord allerede 1. påskedag med et natløb, som skydes i gang kl 21.30 søndag 
aften. 
 
Den 28. april kommer årets første klubløb. Vi har i år valgt Vikingesporet, et dejligt trailløb i Boserup 
skov lige udenfor Roskilde, som klubløb. Nordtrim refunderer delvist startgebyret til klubløb, så der er 
ingen undskyldning for ikke at tage del i løbefællesskabet. Se mere om refusionsreglerne på 
www.nordtrim.dk 
 
Weekend’en efter – den 3.-5. maj – tager vi på ødegårdsferie i Blekinge, hvor Anders har tilrettelagt 
nogle hyggelige dage for os. Se mere andetsteds her i bladet. 

 
Allerede torsdagen efter, den 9. maj, får vi besøg af 
Simon Grimstrup – en af Danmarks mest kendte 
ultraløbere.  
Simon har deltaget i nærmest alle de ekstreme 
ultraløb, der findes i Verden, og er fast inventar på 
det danske traillandshold.  
 
Simon vil fortælle os om sine oplevelser, da han 
sidste år løb 415 km i Gobi-ørkenen, og ikke mindst 
vise den film, som blev optaget undervejs. 
 
 

Så kommer dagen for Københavns maraton – mere end 20 nordtrimmere, der har fræset asfalten tynd 
her i vinter stiller den 19. maj op i hovedstaden til de 42,2 km.  
 
Og midt i juni er det tid til Stafet for Livet. Nordtrim og Team Tvilling stiller fælles hold og camp ved 
Ramløsehallen, og der er ingen loft på antallet af deltagere, så bare se at få tilmeldt dig selv og hele 
familien. Vi hygger, løber og går den 15. – 16. juni, mere info kommer løbende på FB og voers 
hjemmeside. 
 
Pyh.... det var godt nok mange ting, vil nogen sikkert mene, så er det godt med en sommerferie ;-) 
Meeen næh nej, vi skal lige et smut til København og deltage i Wo/Men’s Race den 22. juni, inden vi 
holder ferie. 
Ikke så meget for at løbe – jo, det skal vi også – men klubbens sommerfest er i år henlagt til løbets 
hyggelige afterrun-stemning med god musik og gang i den. Dette arrangement (startnummer og mad 
bagefter) betales fuldt ud af Nordtrim, så bare kom og hyg med! 
 
Hold øje med www.nordtrim.dk – det er her, du kan læse flere detaljer om begivenhederne, og holde dig 
ajour med praktiske detaljer via kalenderen.  Vi ses derude ☺  
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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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Salomon Hammer Trail Winter Edition 2019 
 

v/ Kasper Larsen 
 
25 Nordtrim medlemmer havde besluttet at tilbringe weekenden den 25.-27. januar på Bornholm. Ud 
over en hyggelig weekend i hinandens selskab var det primære formål at deltage i vinterudgaven af 
Salomon Hammertrail. 
 

Årets deltagere undtagen Lasse, han sov længe.  
 
Fakta om løbet 
Salomon Hammer trail arrangeres af Tejn IF og kalder sig selv Danmarks hårdeste trail løb. Det finder sted 
hvert år, i en sommer og en vinterudgave. Begge udgaver løbes i det udfordrende terræn på Nordbornholm.  
I Vinterudgaven kan der vælges mellem 5 distancer 11 km, 21 km, 42 km, 50 km eller 80 km (50 Miles. 
Max deltagerantal er 300.  Der løbes på en rundstrækning på ca. 21,1 km på stier og små grusveje i meget 
kuperet terræn. På en runde er der ca. 800 højdemeter (på HIN er der ca. 300 højdemeter), og udover at 
være en meget krævende tur er det også en fantastisk smuk rute, hvor man blandt andet passerer 
Hammershus, Opalsøen og i øvrigt lærer Hammer knuden rigtig godt at kende.  Nordtrim stillede med 22 
løbere heraf 3 på 11 km, 18 på 21 km og en enkelt, Lars Grove Lundin på 42 km.  
 
Afgang  
Der var bestilt færgebilletter fredag kl. 16.40 og alle 6 biler nåede Ystad færgehavn i god tid. Hvitved havde 
som den eneste forudset snestorm og var kørt hjemmefra i ekstra god tid. Men efter en times pit stop på 
McDonalds kom det til at passe meget godt i den sidste ende.  
Der blev hurtigt fundet et blåt Nordtrim hjørne på færgen hvor der blev hygget og ladet op på forskellig 
vis.  
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Jeppe og Niels slapper af     
 
 
 
Indkvartering 
Vi havde booket 2 overnatninger for 25 personer på Lehnsgård udenfor Gudhjem.  Gårdens hjemmeside 
så fin ud, og udlejeren havde været meget imødekommende og serviceminded under forløbet, så vi havde 
høje forventninger, og vi blev heldigvis ikke skuffede. Der var fine nyistandsatte dobbeltværelser til alle, 
et stort Nordtrim samtale køkken, samt en stor stue med plads til Langbord, hvor alle kunne sidde med. 
Perfekte rammer. Mad-holdet bestående af Githa og Brian, Helle og Niels, samt Lotte og Kasper havde 
forberedt en gang pasta med diverse salater. Ved fælles hjælp blev der hurtigt arrangeret aftensmad, 
som blev indtaget ved et langbord i stuen, super hyggeligt.  
 
 

 
 
Brian carbloader 

 
 
Fredag aften på Lehsngård                                 
  
 
 
 
 
 
 



 
Løbsdag 
Efter en god nats søvn var alle klar til lørdagens strabadser.  Løbet er arrangeret med forskudt start så 
de lange distancer starter først og de korte til sidst. Halvmaratondistancen skulle derfor først starte kl. 12 
så der var god tid til morgenmaden og til at få pakket rygsækken.   

Morgen yoga på køkkengulvet Lars klar til Danmarks måske hårdeste 42 km 

Niels nusser grej. Bemærk de flotte underhylere!         Jeppe lader op 

 
 
Kl. 10.50 var der afgang mod startstedet, Domen I Allinge.  Stemningen i Domen inden start kan næsten 
ikke beskrives. Masser af glade forventningsfulde og måske lidt nervøse løbere, krydret med snak, musik 
og duften af det rå våde træ, det er med til at gøre det her løb til noget specielt. Det skal simpelthen 
opleves.   

Domen i Allinge blev opført i 2012 i forbindelse med et 
Folkemøde på Bornholm. Den er på 212 m2 og er 8 m høj. 
Selve træskellettet er opført af bornholmsk Douglas gran 
og beklædningen i forskelligt genbrugstræ. Domen 
fungerer som forsamlingshus under folkemødet, men kan 
ellers lejes til forskellige arrangementer f.eks 
Hammertrail.  
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Domen inden start på 21 km.                                   Vi er så klar  
                          
 

Glade nordtrimmere klar til start          De sidste justeringer inden det går løs 
 
Løbet 
Kl. 12 gik starten til 21 km distancen, på daværende tidspunkt havde Lars været ude i to timer og skulle 
snart i gang med sin anden omgang. Vejret var udmærket til et vinterløb, svag vind, overskyet og let 
snevejr men koldt. Pga. den hårde frost ugen op til løbet advarede arrangørerne mod is på ruten. 
Ruten skulle vise sig at være endnu mere hård end sidste år.  Arrangørerne havde gavmildt fyldt flere 
højdemeter på, og løbet havde ingen problemer med at leve op til sit ry som et af Danmarks hårdeste trail 
løb.  
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Josephine lagde sig straks i spidsen som nr. 1 blandt kvinderne. Men de mange stejle stigninger kom lidt 
bag på den unge løber.   At hun faktisk måtte ned og Gå på enkelte stigninger gav hende en mindre krise 
lidt over halvvejs i løbet, men hun kom fint over det og gennemførte i fin stil i tiden 2.04.34 

Annie Gyde som ellers har prøvet lidt af hvert, var også overrasket over det barske terræn. ” Jeg måtte 
helt ned at kravle ” udtalte hun efter løbet.  

 
                                              Rikke, Karina, Githa, Lotte og Brian. Fem glade Nordtrimmere efter 5 km.  

 
Anders Knudsen lagde fint ud og var med helt fremme på de første 12-14 km.  Men han havde åbenbart 
ikke fået nok energi indenbords og måtte kæmpe sig igennem sidste halvdel af ruten.   
Måske skal der mere energi i dunkene næste gang? 
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Ingen Hammertrail uden en podieplads til 
Nordtrim.  
Sidste år var det Anna, der fik sølv på 
Marahondistancen. I år var det Josephine, 
der løb med førstepladsen på 
halvmaratondistancen.  
 
 
 
 
Stort tillykke og godt løbet, Josephine  
 
 
 
 
 
 

Lars måtte bruge næsten 5 time og 51 min.  på de 42 km og 1600 højdemeter. Han var godt brugt da han 
kom i mål, og måtte efterfølgende bruge 20 min liggende med benene oppe på en bænk i Domen.  Rygterne 
siger, at han måtte hjælpes på benene igen af hans familie. Godt kæmpet, Lars! 
Lars kommer i mål efter 42 km og 1600 højdemeter 

Lars kommer i mål efter 42 km og 1600 højdemeter 

 
Ud over depotet halvvejs på ruten og måldepotet med kolde og varme drikke, kage, slik, chips og alt man 
har brug for, disker arrangørerne op med en varm pasta ret og gratis øl eller vand efter løbet. Lige hvad 
man har brug for!  Det er med til at man lige bliver hængende lidt længere, og er med til at klappe de 
sidste løbere ind. Super arrangement.  
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Retur til Lehnsgård: 
Efter alle Nordtrimmere vat kommet sikkert i mål gik det retur til Lehnsgård. Mens folk gik i bad var der 
debriefing i køkkenet med tilhørende toasts, snacks og restitutionsøl.  

         

 
 

Dagens rute diskuteres, mens tøserne snakker og drengene restituerer 

Vi havde heldigvis bestilt mad udefra, så vi ikke skulle tænke på det. Søren, værten på Lehnsgård havde 
bestilt maden hos en af de lokale restauranter. Gammeldags oksesteg, med kartofler, rodfrugter, 
waldorfsalat, og en god brun sovs. Lækkert. Da vi selv var lidt sløve i optrækket inviterede værtsparret 
sig selv på mad. ”Der plejer også at være mad til os”, som de sagde. 😊😊 Men de var nu hyggelige, og de 
tog så også det meste af opvasken bagefter. Flinke værter. 
 
Tak til deltagerne for en super hyggelig tur, tak til madholdet for at sørge for alle fornødenheder og tak 
til vores tre fotografer Line, Celina og Sofie for de mange billeder (se Nordtrims Facebookgruppe)  
 
Hammertrail Winter Edition er et super godt arrangeret og et særdeles udfordrende løb, der godt kan 
tåle en gentagelse.  Det ligger godt i slutningen af januar så man er tvunget til at holde formen ved lige  
henover vinteren.  Måske er der basis for en ny tradition.  Vi har i hvert fald reserveret Lehnsgård igen 
til næste år, så må vi se.
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TAK for en super god tur!  ☺ 
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Derfor løber jeg 
 

 
 
Hvorfor løber jeg? Nej, det må være, hvorfor startede jeg med at løbe. 
Der må vi tilbage til starten af februar 2016. ” Hjemmebasen ” var tip-top-tunet. Vi var familien Danmark, 
som levede livet. Rødvin, cigaretter og god fed mad…. Og hvad, der ellers hører sig til det usunde liv. Det 
stoppede brat d. 4. februar 2016 kl. 18.30.  
Githa stod og tryllede med aftensmaden, jeg var lige kommet hjem fra svigermor. Vi småsnakkede lidt, 
fjernsynet kørte i baggrunden. Alt var som det plejede at være. 
Arghh.. Ud af det blå begyndte det at nive i ryggen, men jeg havde også en brændende fornemmelse i 
kroppen. Githa gik forståeligt nok lidt i panik. ” Skal jeg ringe 112?”    
”Nej, det er nok noget i ryggen, der har sat sig… igen”, svarede jeg og luskede ned på sofaen og hvilede 
lidt. Det nåede jeg ikke, da jeg blev dårlig og sank sammen på gulvet. 
Det var ikke noget, jeg før havde prøvet. På splitsekunder var mit tøj fuldstændig gennemblødt af sved, 
og fra ansigtet stod det som vand fra en bruser. Hurtigt stod det klart, at det nok var mere alvorligt. Så 
det blev altså 112. 
 
Det er ikke skidt for noget, uden det er godt for noget andet. For tidligere 
samme dag havde der været et færdselsuheld ude ved planteskolen. Både 
ambulance og Falck var tilstede. Det fik jeg glæde af, for paramediciner 
og ambulancefører blev inviteret på aftenspise hos Falck i Helsinge. 
Derfor gik der max. 3 min. fra opkald 112, indtil de stod i vores køkken, 
fik gænget mig ud i ambulancen og kørte afsted med fuld udrykning til 
Riget. Her blev jeg modtaget, kørt ind og hold da op, der var mange kitler, 
som overværede operationen. Det viste sig at være en specialist fra 
England, som udførte og satte stenten på plads i mit hjerte. Der vil jeg 
gerne sige, når det nu skulle ske, så kunne det simpelthen ikke have kørt 
bedre. Jeg følte mig tryg og i gode hænder hele tiden. 
 
Alt dette satte mig en tur i tænkeboks. Kroppen er jo til låns, så pas 
dog på den. Tobakken blev kvittet, og så skulle der jo motioneres, 
kardiotrænes, etc. Det var det helt store issue. Hva´ pokker skulle jeg så 
i gang med? MTB var på tale, købte sådan en cykel og driblede rundt i 
skoven med Jesper Vieth. Han fortalte, at Nordtrim startede nyløberhold 
2016 op. Torsdag kl 17.50 stod jeg i gummisko og campinghabit klar til 
løb. Jeg blev hilst på. ”Dav, dav, du.” Også skulle der varmes op ude 
foran hallen. Opvarmningen tog vel 10 min. Jeg var fuldstændig basket, 
smasket, so done, hev efter vejret. Det var så skrækkelig en oplevelse. 
Jeg luskede hen til Jock og sagde: ” Det her er vist ikke lige helt noget 
for mig.” Alligevel fik han mig overtalt til at løbe med. 
Den torsdag blev min første løbedag, og dem har der været rigtig mange 
af siden sammen med nordtrimmerne. 
 
Så mange tak til jer 
 
 
Brian Baltzersen 
 
 
 
 

–

Maraton i Odense – september
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Derfor løber jeg 
 

 
 
Hvorfor løber jeg? Nej, det må være, hvorfor startede jeg med at løbe. 
Der må vi tilbage til starten af februar 2016. ” Hjemmebasen ” var tip-top-tunet. Vi var familien Danmark, 
som levede livet. Rødvin, cigaretter og god fed mad…. Og hvad, der ellers hører sig til det usunde liv. Det 
stoppede brat d. 4. februar 2016 kl. 18.30.  
Githa stod og tryllede med aftensmaden, jeg var lige kommet hjem fra svigermor. Vi småsnakkede lidt, 
fjernsynet kørte i baggrunden. Alt var som det plejede at være. 
Arghh.. Ud af det blå begyndte det at nive i ryggen, men jeg havde også en brændende fornemmelse i 
kroppen. Githa gik forståeligt nok lidt i panik. ” Skal jeg ringe 112?”    
”Nej, det er nok noget i ryggen, der har sat sig… igen”, svarede jeg og luskede ned på sofaen og hvilede 
lidt. Det nåede jeg ikke, da jeg blev dårlig og sank sammen på gulvet. 
Det var ikke noget, jeg før havde prøvet. På splitsekunder var mit tøj fuldstændig gennemblødt af sved, 
og fra ansigtet stod det som vand fra en bruser. Hurtigt stod det klart, at det nok var mere alvorligt. Så 
det blev altså 112. 
 
Det er ikke skidt for noget, uden det er godt for noget andet. For tidligere 
samme dag havde der været et færdselsuheld ude ved planteskolen. Både 
ambulance og Falck var tilstede. Det fik jeg glæde af, for paramediciner 
og ambulancefører blev inviteret på aftenspise hos Falck i Helsinge. 
Derfor gik der max. 3 min. fra opkald 112, indtil de stod i vores køkken, 
fik gænget mig ud i ambulancen og kørte afsted med fuld udrykning til 
Riget. Her blev jeg modtaget, kørt ind og hold da op, der var mange kitler, 
som overværede operationen. Det viste sig at være en specialist fra 
England, som udførte og satte stenten på plads i mit hjerte. Der vil jeg 
gerne sige, når det nu skulle ske, så kunne det simpelthen ikke have kørt 
bedre. Jeg følte mig tryg og i gode hænder hele tiden. 
 
Alt dette satte mig en tur i tænkeboks. Kroppen er jo til låns, så pas 
dog på den. Tobakken blev kvittet, og så skulle der jo motioneres, 
kardiotrænes, etc. Det var det helt store issue. Hva´ pokker skulle jeg så 
i gang med? MTB var på tale, købte sådan en cykel og driblede rundt i 
skoven med Jesper Vieth. Han fortalte, at Nordtrim startede nyløberhold 
2016 op. Torsdag kl 17.50 stod jeg i gummisko og campinghabit klar til 
løb. Jeg blev hilst på. ”Dav, dav, du.” Også skulle der varmes op ude 
foran hallen. Opvarmningen tog vel 10 min. Jeg var fuldstændig basket, 
smasket, so done, hev efter vejret. Det var så skrækkelig en oplevelse. 
Jeg luskede hen til Jock og sagde: ” Det her er vist ikke lige helt noget 
for mig.” Alligevel fik han mig overtalt til at løbe med. 
Den torsdag blev min første løbedag, og dem har der været rigtig mange 
af siden sammen med nordtrimmerne. 
 
Så mange tak til jer 
 
 
Brian Baltzersen 
 
 
 
 

–

Maraton i Odense – september

Derfor løber jeg 
 

 
 
Ja, hvorfor? Jeg løber, fordi det er blevet en del af mig, som jeg meget nødigt vil undvære. I sin tid, da jeg 
startede med at løbe, var det små ture for motionens skyld. På et tidspunkt var vi fire piger i nabolaget, 
der blev enige om at løbe sammen. Vi havde nogle gode løbeture i nærområdet, hvor vi lidt efter lidt fik 
nogle kilometer i benene. For at have et mål tilmeldte vi os nogle 
kvindeløb og løb også Eremitageløbet. Vores lille løbefællesskab 
ebbede dog med tiden ud, og jeg startede i Nordtrim. 
Nordtrim kendte jeg til igennem min bror, da han på daværende 
tidspunkt var en meget aktiv løber i klubben. Jeg må sige, at dette 
valg har jeg aldrig fortrudt. For mig, der er typisk ”socialløber”, har 
det igennem årerne været et stort plus, at der altid er nogen at løbe 
sammen med. Det er blevet til nogle timer i løbeskoene. Jeg har da 
også haft diverse løbeskader og har måtte holde pauser. Jeg har 
igennem tiden deltaget i mange løb heriblandt 3 halvmaraton. Det 
er også blevet til to gange ”Ladies mud race”, en rigtig sjov 
oplevelse, og sidste år løb jeg 16 km trailløb på Kullen, hvilket var 
en super oplevelse.  
Men for at vende tilbage til spørgsmålet – Jeg løber, fordi jeg får 
mere energi, positivitet og overskud i hverdagen, (man kan ikke 
løbe og være sur samtidig). En sidegevinst er selvfølgelig også, at 
jeg holder min krop i gang. Det gode løbefællesskab i Nordtrim 
vægter også på den positive side. I de perioder, hvor det er mørkt 
og koldt, og sofaen trækker den anden vej, er det rart at tænke på, 
at der er andre at løbe sammen med. 
Til slut lidt ros til alle os i Nordtrim. Vi er gode til at tage hensyn og 
passe på hinanden, når vi løber derude. Disse unikke egenskaber 
skal vi som klub huske på - og værne om. 
Nu bliver det snart forår, og mange gode timer i løbeskoene venter 
forude. 
 
Vi ses! 
 
Marianne Hjorth Olsen 
 
 
 
 
De små snoede stier, en solstråle mellem grantræerne, den bløde 
skovbund, et rådyr på afstand eller en flok, hvis jeg er heldig. 
Pandelampen i mørket, der viser vej i skoven, mens jeg hører nye 
lyde, jeg ikke hører, når det er lyst. Om vinteren skinner sneen i 
pandelampens skær, og luften er frisk. Begejstret over at have 
besejret en bakke, der tidligere har voldt besvær. Gode 
svampesteder langs mountainbike sporet (dem, der ellers kommer 
forbi, har jo sjældent tid at plukke dem). En hyggelig sludder om 
stort og småt med den, der løber foran eller bagved – alt det og 
meget mere fylder mig op med en ubeskrivelig lykkefølelse og en 
sikkerhed om, at vi i Nordtrim må være Danmarks heldigste 
løbeklub. Tænk, at vi er så tæt på Tisvilde Hegn og alle de 
herligheder, der er der.   
 
 
Stine Lomholt 
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Derfor løber jeg 
 

 
 
Jeg tror, jeg kunne skrive 20 tætte sider om, hvorfor jeg løber, og om hvorfor jeg løber med Nordtrim. Det 
kunne starte med, hvorfor jeg begyndte, hvordan jeg holder motivationen, hvad det betyder i dagligdagen, 
og jeg kunne fortsætte med de gode træningsfællesskaber, oplevelser, rejser foruden indsigt, fordybelse 
viden osv. osv. Tro mig … der er virkeligt meget et dele ud af. 
For at begrænse mig i forhold til jer mine gode medløbere, som jo allerede i overvejende grad har både 
motivationen og disciplinen på plads i forhold til motion, vil jeg introducere det, som jeg vil kalde ’klak’- 
momenterne. 
 
Lad mig starte med den basale anskuelse, at motion er ikke noget, jeg dyrker … motion er noget jeg får, 
mens jeg dyrker noget andet. Også her er der meget at dele ud af … Lavpraktisk, i relation til tennis, som 
jeg jo har jeg en stor kærlighed til, og hvortil jeg har brug for en god fysisk, er løb jo bare det mest effektive 
og dermed det det middel, der giver mig mulighed for at dyrke sporten på en (for mig) tilfredsstillende 
måde. 
På det lidt mere højpandende plan er der øjeblikke i løbetræningen, som stikker helt af med følelserne. De 
fleste af har efterhånden prøvet at stå med pulserende hjerte på Harehøj en frostklar januar morgen og 
skue ud over Kattegat mod Hesselø. Prøv lige at beskrive den følelse! 
En golfspiller – tror jeg – genkender følesen, når han/hun efter et perfekt sving fornemmer den fuldstændig 
rene energioverførsel til bolden, som herefter lader sig beskue i næsten uendelighed på dens forudbestemte 
rejse mod næste punkt på banen. ’KLAK’ siger det. Ingen smerte, ingen modstand ingen overraskelse – 
kun KLAK og lykkefølelse. 
Det ’klak’ kommer ikke af sig selv. Han/hun har stået i regn, blæst og slud time efter time i årevis og drevet 
bolden ud fra en øve måtte til handsken er gennemvædet i vabel væske. Han har døjet med albue, håndled 
og ryg og hans frustrationer har kostet ham et utal af dyre golfjern og køller. Han eller hun gør det fordi 
de elsker det øjeblik, hvor sekunderne varer i minutter og træffet føles som intravenøs energi indsprøjtning. 
Det er præcis de øjeblikke, jeg opsøger. De opstå sporadisk og ganske ofte helt overraskende. Det kan 
være på cyklen en tilfældig tidlig og mild forårsmorgen ud over Bendstrup på vej gennem Gribskov, i en 
serv/smash udveksling i min yndlingssport eller hvis jeg skulle være heldig nok til at finde en uberørt 
fløjlsblød puddersnesbeklædt bjergside som på det nærmeste bærer mig på min carving ski nænsomt helt 
til dalbunden. 
I alle tilfælde … ingen smerte, ingen modstand kun intravenøs energi. Det eneste, jeg skal gøre for at 
få den følelse, er at sætte mig i situationen og håbe det bedste. Men det kræver jo fysik. 
Jeg er meget bevist om, at jeg ikke får disse momenter uden indsats. Jeg kommer ikke op på cyklen, hvis 
jeg ikke er i form, og Harehøj ligger alt for langt ude til, at jeg kan nå den og stadig stå oprejst til at nyde 
skuet. Jeg opbygger min fysik i dagligdagen gennem overvejende pligtløb og udholder de mindre sjove 
træningspas, også selv om det er 6:30, frost og blæst eller 18:00 regnfuld aften til endnu en et byløb. Gør 
jeg ikke det, kan jeg ikke dyrke de øjeblikke, der venter. 
Derfor løber jeg og skal det være, har jeg på alle tangenter mest ud af det med mine medløbere, som har 
det lidt ligesom mig … 
 
Michael Hughes 
 
 
 
Jeg startede med at løbe for at komme i form efter  
en operation. Jeg blev dog hurtigt grebet af det og  
nyder at løbe i naturen, og så kan man altid få  
en hyggelig snak på løbeturene.  
 
 
Niels Pollas 

Fire af klubbens flotte fyre nyder hinandens selskab 



Derfor løber jeg 
 

 
 
 

Min karriere som løber startede rigtig op, da Nordtrim havde sit første 
nybegynderhold i 2014 efter det nye koncept. Jens var en af 
trænerne, og han syntes, det var på tide, at jeg fik gang i løbeskoene. 
Og det gik så godt, at jeg selv nu er en af løbetrænerne. 

Det giver et godt velvære at løbe. Det er godt for sundheden, og man 
får et kick efter en god løbetur. Oveni i sundheden så får man også 
en masse gode venner. I Nordtrim får vi en masse gode oplevelser og 
gode ture i godt kammeratskab. 

Jeg er blevet bidt af at løbe trail i skoven, især når vi løber i Tisvilde 
Hegn. At løbe på de små stier, mens man kan høre fuglene fløjte, og 
pludselig må man stoppe op, fordi der lige er en flok krondyr, der skal 
krydse stien, så kan dagen ikke blive bedre. 

 

Kirsten Bjerre 

 

 

Igennem min barndom og ungdom har jeg altid været 
aktiv inden for forskellige sportsgrene. Derfor er det 
naturligt og en del af mit dna at holde mig i gang og 
udfordre kroppen fysisk, også i mit voksenliv. 

Hvorfor er det så lige løb, der har fanget min interesse? Det 
er jo helt fantastisk at kunne følge årstiderne på 
løbeturene i skoven, i byen eller ved vandet.  
Specielt naturen er helt vanvittig heromkring, med det 
absolut skønneste løbe set up, man kan ønske sig. Der 
er næsten ikke noget, der hedder dårligt vejr til en løbetur, 
når man først er derude, er alt vejr løbevejr. Det er 
livsbekræftende.   
For mig har løbeturen også den positive effekt, at jeg 
undervejs kan få ryddet op i dagens indtryk og oplevelser, 
gode som dårlige.  
En anden ting, der virkelig giver noget på den gode konto, 
er løbefælleskabet. Det giver noget helt særlig at kunne 
løbe sammen med andre. At kunne arbejde sammen hen 
mod et individuelt mål og dele hinandens veje derhen til er 
top motiverende.   
 
 
Jeg håber at kunne fortsætte med at kalde mig løber gennem mine næste aldre. 
 
 
Lasse Bak-Jensen 
 

Fra Hammertrail på Bornholm januar 
2019 

Før North Coast Ultra i april 2018 
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Gode ben hænger sammen med varieret kost og træning 
 

v/ Søren T. Grande (tidl.løbetræner, fitness- og spinninginstruktør) 
 
 
Løb er énsidig styrkelse/belastning af kroppen, så vil du blive bedre, stærkere, 
undgå/forebygge skader, få forbedret din kondi/iltoptagelse og opnå en mere harmonisk krops- 
og muskelopbygning, skal du træne varieret. Er det svært at forstå? Men spiser du varieret? Det 
er måske nemmere at forstå nødvendigheden heraf? 
Du løber måske 3-4 gange om ugen, og så er der ikke tid til mere ”fysisk leg” undtagen de 
huslige/ægteskabelige ”forpligtelser” som fx slå græs, klippe hæk, grave /passe have m.m. Måske glemte 
jeg sex? Tid til det hele skal der være! 
 
Løb ikke ens 
Når du løbetræner, så skift imellem langt/ 
langsomt, tempoløb, kort/hårdt og interval/ 
fartleg.  
Løber du den samme distance i det samme 
tempo, hver gang du motionerer, så gør du 
det kun for hyggens skyld, og måske for at 
dulme din dårlige samvittighed, som stiger i 
samme takt som dit kropskorpus. Du bliver 
ikke bedre, for din krop er i dvaleposition, 
fordi du ikke presser den ud i yderzonerne 
af dens fysiske formåen. 
 
Kan man vinde over vægten ved at 
motionere? 
Man siger at motion ikke giver vægttab. 
Måske er det en sandhed, men med 
modifikationer. For intensiverer du din 
træning efter en varieret opskrift, så skal 
der hen ad vejen finde et vægttab sted – 
også uden kostomlægning! Men det er jo 
ikke gjort med 5 km 1-2 gange om ugen 
eller 5 minutter på et løbebånd 3-4 gange 
ugentlig. Der skal præsteres langt mere end mange forestiller sig - hver gang, udtrykt mere præcist: 
1. Der skal forbrændes kalorier. 2. Der skal svedes. 3. Der skal forpustethed til. 4. Der skal være gevinst, 
og den vil hedde: heftig muskelømhed.  
Muskler bliver stærkere ved at nedbryde dem, så de bliver ømme, for at de eftflg kan genopbygge og blive 
stærkere, så man, næste gang man motionerer, kan byde dem/udfordre dem endnu mere.  
Nogen vil måske sige: Skruen uden ende? Jamen sådan er det. Motion er en konstant udfordrende proces, 
især hvis man vil tabe sig. Aldrig har ”fedme-kulturen” haft et så voldsomt omfang som i disse år. Vi halter 
ca. 10 år efter amerikanerne, men vi er godt på vej.  
Mange familier ligner både store og små mumitrolde. Der skal foretages en livsstilsforandring. De dårlige 
vaner skal ændres. Hovedet/hjernen skal omprogrammeres. Motion skal der til – meget motion - så 5 
minutter på en motionscykel, en crosstrainer, en romaskine, et løbebånd? Glem det – mindst 30 minutter 
og gerne mere: 60-80 minutter (på et løbebånd helst med stigningsprocent, så man løber eller går op ad 
bakke).  
Det er nødvendigt at vægten går nedad. Der må ikke gå for lang tid, for så mister en overvægtig person 
alt for let lysten til at fortsætte træningen. Motivationen og håbet skal bevares, men det kan tage en rum 
tid, især hos kvinder. Et målebånd kan være et effektivt hjælpemiddel, for udebliver vægttabet, så vil 
målebåndet vise at en omfordeling af kroppens fedtdepoter har fundet sted. Og så har træningsprogrammet 
virket, motivationen bevares – og vi er på rette vej. 
 
Spar ikke på fedtet 
I de sidste mange år er der blevet fokuseret ensidigt på den fede kost – uha, den sætter sig på sidebenene 
– ja, vi har været udsat for en ”fedtforskrækkelses”- kampagne. Men nedsat fedt/kød sænker kroppens 
proteinoptag, og får vi for lidt protein gennem den daglige kost, så falder vores forbrænding. Vi går så at 
sige på lavt blus i kroppens indre brændeovn. Skrues der for meget ned for luftindtaget/skorstens-



33

afgangen, begynder ovnen at sode. Dårlig forbrænding giver løbesod! Det sker også i din krop og de indre 
organer, blodbanerne m.v. Får man ikke nok proteiner, er man længere om at restituere.  
Vegetarer skal være bevidste om protein mangel, men bønner, mandler, sesam og soyaprodukter m.m. 
bør indgå i den daglige kost samt æg (højst hver anden dag) og daglige mælkeprodukter. Er man veganer 
skal de to sidstnævnte udelades.  
Sundhedsfanatikere har det med at gøre det surt for omgivelserne. TV2’s ernæringsekspert, Christian Bitz, 
siger det meget præcist: ”Sundhed skal smage og føles fantastisk og ikke baseres på hokuspokus-helse 
eller asketiske kostprincipper”. Det drejer sig om at blive sundere og gladere. Han opererer med et meget 
enkelt begreb: Sundhedsrealisme i stedet for sundhedsfanatisme. ”Pulverhekse-kurene” bør bandlyses, for 
de lever slet ikke op til Chr. Bitz’ værdikriterier i forbindelse med vægttab. Han er bl.a. kendt fra TV2’s Go’ 
morgen Danmark, og han holder foredrag med den udfordrende titel: ”Luk munden og let røven”. Det er 
jo essensen i kunsten at tabe sig: Spis let – træn hårdt. Han er forfatter til bøgerne: Bitz din sundhed og 
Bitz dit køkken, som begge har toppet bestsellerlisterne og allerede solgt mere end 20.000 eksemplarer. 
 
Tit hører man udsagn som: ”Jamen jeg spiser kun 2 halve stk. smørrebrød med franskbrød, knækbrød 
eller rugbrød uden smør men med mager ost, frugt eller lidt salat til. Jeg føler ikke behov for at spise mer’. 
Alligevel tager jeg på i vægt eller taber mig i hvert fald ikke”.  
Jamen – herregud da – forbrændingen kører jo på vågeblus med så lidt madindtag! Hvad sker der til 
mellemmåltiderne, til kaffen, til den søde tand? 
Kroppen kræver – jo mere energi, du udfører, desto større sultfølelse kan du mærke – og så skal der spises 
en god varieret kost til hvert måltid indeholdende slaggerig ernæring, fuldkornsprodukter, proteiner, fedt 
og kulhydrater (sidstnævnte er det vores kost mest består af). Så gang i motionen, gang i sultfølelsen, 
gang i kostindtaget. Der skal være et godt stofskifte/forbrændings-flow igennem din krop. 
Spis varieret – små måltider ca. hver anden/tredje time – det giver mindst 5-6 måltider dagligt! Og hold 
dig så fra LIGHT produkter, men spis de sunde fedtstoffer, som der fx er i fisk m højt indhold af Omega-3 
fedtsyrer. Fedtfare bør betragtes som fare out!    
 
Pas derimod på sukkeret  
Uforbrændt sukker er det, der sætter sig mest som fedt på/i kroppen. Energidrikke, fx Red Bull, cola, 
sodavand, icetea, saftevand – alt sammen med højt sukkerindhold. Drik vand i stedet, evt. skummetmælk 
ell sojamælk, kaffe ell te, men uden sukker. 
Slik, mælkechokolade, kakaomælk, chokodrik, kaffe m/sukker & sødmælk/fløde, energibarer og alle mulige 
andre slags barer går i blodet på os, og bruger vi ikke energien til fysisk udfoldelse, sætter sukkeret ”sig 
fast” i leveren og omdannes til fedt: Kroppens overlevelsesinstinkt siger til sig selv: Depot oprettes til 
hårdere tider (eller senere brug)!  
Men hvad skal kroppen med al denne uhensigtsmæssige energiopladning, hvis vi aldrig sætter kroppen ”i 
kog” mht. adrenalin og endorfin udskillelse, så bliver der aldrig trukket på kroppens energi/fedt depoter, 
og resultatet er overvægt, type2 diabetes og andre livstils sygdomme.  
Nogle mennesker lider af for lavt blodsukker, de fleste har det modsatte problem (”sukkersyge”). For lavt 
blodsukker kan forårsage trøstespisning – kroppen kræver, for der er tale om en insulin ubalance, og 
kroppen søger pr automatik mod balance/ligevægt, men kan man mærke suget eller sulten gnave i maven/ 
bugspytkirtlen (ligesom at have et hul i maven), så kommer opskriften her: Løb en tur. Kan du ikke løbe, 
så gå en tur, helst op ad bakke!  
 
Vær god ved dig selv – variér din træning 
 Al ensformig træning er ikke optimal, men naturligvis bedre end slet ingen træning. Restitution er lige så 
vigtig for kroppen som belastning af kroppen gennem motion. Restitution uden foregående træning/ motion 
er dovenskab (stilstand), og man kan blive lige så afhængig af dovneri som af hård træning. Dovneri er alt 
for nemt. Hård træning eller alm motion skal man tage sig sammen til. Der skal indkøres nogle 
træningsrutiner eller motionsvaner. Til det findes der motionsklubber, bl.a. Nordtrim.  
Men Nordtrim er jo kun en løbeklub med ekstraordinært tilbud om gymnastik i vinterhalvåret. I klubbens 
ungdom arrangerede man skiture og måske skiløbstræning. En kort overgang tilbød klubben MB-cykling, 
men det er alt sammen fortid.  
Nu løber man bare derudaf – nogle vil sige ”med hovedet under armen” – for omtanke - omsorg for hvad 
kroppen har bedst af - har lav prioritering af de fleste løbere. Mange løbere har faktisk en ringe 
kropskontakt og er dårlige til at passe på sig selv. 
Varieret løbetræning kræver varierende hastigheder og træningslængder. Restitutionsløb er højst 60-65% 
af max puls. Dvs. træner man i en løbehastighed på fx 4:30 min pr km, bør man ikke løbe stærkere end 
6:00 min pr km ved restitutionsløb.  Joggetempo bør være langsommere end 6:00 min pr km. 
Løber man for ofte, for hurtigt og for langt hver gang man løbetræner, er der risiko for 
overtræningssymptomer. Restitutionsfasen udelader man, og det kan resultere i træthed, træghed, 
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nedgang eller stilstand i formkurven. En god test er at holde øje med morgen-hvilepulsen jævnligt. Den 
skal helst ligge stabilt. Er man kommet i overtræning, har man stresset kroppen, og morgen-hvilepulsen 
vil være højere end vanligt. Respekterer man ikke kroppens signaler, kan der opstå de såkaldte 
”træthedsbrud”, som kun kan afhjælpes med træningspause, for så har man presset kroppen ud over 
fornuftens grænser.  
Eliteløbere foretager en knivskarp ”balancegang” i denne træningsakt imellem fysisk ydeevne og kroppens 
respons. Hvis eliteløberne ikke træner varieret, men derimod ensformigt, så har vi balladen. Al elitesport 
er i princippet sundhedsskadelig, for i konkurrencer tæller udsagn som ”alting med måde” absolut ikke 
med. 
 
Nordtrim er en breddeklub, og derfor kan vi lade fornuften råde og tillade os at bruge udtryk som ”alting 
med måde” – ja faktisk gøre udtrykket til vores motions-motto. Men der gælder de samme regler for os 
som for eliten: Ingen ensformig træning, men variation. Så ønsker du at træne hver dag, så undlad at løbe 
hver dag. Vælg som alternativt supplement: spinning/bodybike, MB-cykling i skov eller på landevej, 
motionscykel i fitnesscenter, og vælger du sidstnævnte træningssted, så har du adgang til en vifte af kondi-
motionsmuligheder: ro-maskine, crosstrainer og muskeltræning i et vælg af vægtmaskiner. Her gælder 
dog det samme restitutionsmønster: Træn aldrig overkropsmuskulatur eller underkrops-muskulatur 2 dage 
i træk, men lad der gå mindst 1 dag imellem. 
 
Brug din krop varieret, fx til svømning, boldspil, oneliners, rulleski osv. - al motion der udfordrer dig på 
vejrtrækningen. Jo mere du varierer din træning og fysiske formåen desto stærkere vil du blive, og derved 
forebygger du skader.  
Din iltoptagelse i kroppen bliver bedre, fordi du opbygger mere effektive og større muskler, så kroppens 
ilttransport/iltkapacitet øges.  
At kombinere løbetræning med cykeltræning, fx til duathlon/triathlon, kan være svært, men hvis 
træningsindsatsen holdes højt for både løbe- og cykel disciplinen over en længere periode, bør kroppen 
fysisk kunne vænne sig til det og respondere positivt, men at skulle løbe 20-40km efter at have cyklet 80-
120 km er tæt på tortur og kræver meget af kroppen. En stærk krop er nødvendig. Mange udtaler at deres 
ben føles som båndspaghetti efter cykelturen, når de skal i gang med det afsluttende løb. Måske vil det 
være mere hensigtsmæssigt, hvis man løb før cykelturen? Så rigtig god træning, derude! 
 

 
 

Altid klar til et par gode råd – Søren T. Grande  
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Nye medlemmer siden november 2018 
 

 
 

Kære alle 9 nye medlemmer: Velkommen i Nordtrim! 
 
 

Allan Cederbye 
Gitte Olesen 

Christian Graff Larsen 
Randi 

Inge Knap 
Jan Nordlund 

Stig Christiansen 
Noomi Katz-Kolbe 

Janne Rose 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi ses til træning☺ 
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Nordtrims trænere og fartholdere 
 

    
LENNARTH KASPER H THOMAS BRIAN 

    
NIELS CG KASPER L ANNA LINDA 

    
JENS NIELS P CAMILLA KIRSTEN 

    
JOCK PETER RASMUS JESPER 

   

 

JESPER V CLAUS KENNETH  
 


