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Årligt Medlemskontingent: 
 
Familie – 400 kr. 
Enkelt medlem – 300 kr. 
Passiv medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2019 – 
31.03.2020 
 
Medlemsblad: 
 
Udkommer 2 gange om året: 
Forår og efterår. 
Du kan downloade bladet på 
hjemmesiden www.Nordtrim.dk 
som PDF og udskrive det selv. 
 
Oplag: 
200 eksemplarer. 
 
Bladudvalg: 
 
Ea Andersen 
Redaktør 
Mobil: 23109335 
Mail: ea.andersen5@gmail.com  
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Anna Uhrenholt 
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Anders Lind Knudsen 
Næstformand 
Mobil: 28888931 
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Mail: kirstenbjerre@godmail.dk  
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Mobil: 60776321 
Mail: pollas.os@dk 
 
Jesper Pedersen 
Suppleant 
Mobil: 25371083 
Mail: jesperp65@hotmail.dk  

Formanden har ordet 
 
 

 
Vi ønsker i Nordtrims bestyrelse at træffe de bedste beslutninger for 
klubben som helhed - og det er derfor vigtigt for os at holde fokus på 
Nordtrim’s DNA, når vores midler og aktiviteter skal prioriteres og 
planlægges. Således også i år, hvor vi i bestyrelsen har afsat et par 
aftner i oktober til at komme omkring og ned i alle hjørner. 
 
Tilbage i 2013 fastlagde vi en mission og vision for Nordtrim. Missionen 
evaluerede vi på et 
visionsseminar i 2015 – og efter 
vores første strategimøde i 
bestyrelsen her i oktober 2019 
må vi erkende, at Missionen 
holder! 
Løbefællesskabet er og bliver 
klubbens DNA og anker – herfra 
udspringer vores 
grundlæggende ønske om at 
udgøre en forening! 

 
Nordtrims oprindelige Vision, 
udformet i 2013, var todelt – en del med målsætninger, som er 
indadvendte mod klubbens medlemmer - og som understøtter 
løbefællesskabet. Den anden del rækker udad mod sponsorer og 
partnere - og understøtter interessefællesskabet.  
 
   
 
 
Figur. Nordtrims vision anno 2013 
 
Bestyrelsens evaluering af visionen 
resulterede i, at vi fastholdt de to retninger 
i den oprindelige vision og koblede en 
tredje på – nemlig ønsket om at 
understøtte en organisk medlemsvækst i 
klubben. 
  
Med lidt omformulering af ”indad” og udad” 
samt tilføjelse af den tredje vision ser 
Nordtrims vision anno 2020-21 således ud: 
 
 
Disse tre overskrifter danner udgangspunktet for Nordtrims 
prioriteringer, partnerskaber og aktiviteter for de næste 1-2 års tid. 
 

 

Mission
Nordtrim vil være kendt for….

Løbefællesskab – for alle – med oplevelser
i Danmarks smukkeste natur
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LØBEFÆLLESSKAB 
Træningstilbud udvides, så vi rammer en endnu bredere målgruppe – elite/supermotionister, motionister, 
begyndere, interesserede der bare lige vil snuse, åbne træninger, folk der ”bare” vil gå, dem der vil på 
MTB af og til og.... ja, lige nu er det kun fantasien og kræfterne, der sætter begrænsningen.  
 
Vi ønsker at fortsætte med en betalt træner, Lasse Suhr, og arbejder på at supplere ham med ekstern 
bistand til begynderholdet.  
Vi overvejer tillige muligheden for at indgå aftaler med udbydere af andre træningstilbud – TRX, fitness, 
svømning, andet? Men vi må også erkende, at tidligere forsøg på dette område skræmmer en smule. 
 
Vores træningssted skal afstemmes efter medlemmernes ønsker, så vi drøfter dette på hvert 
bestyrelsesmøde fremover. På den måde kan vi sikre, at informationen koordineres, så medlemmerne 
ikke er i tvivl. 
 
Medlemspleje er et vigtigt parameter for at fastholde fællesskabet. Vi har derfor udvalgt følgende 
områder, der skal prioriteres: 

- Indkøb af effekter til aktiviteterne, som vi afholder (fex en Soundbox og flere borde/stole) 
- Massiv støtte til de events/løb, som mange nordtrimmere deltager i (fex Hamburg og Hammer 

Trail) 
- Dialog med tøjsponsor/-leverandør om nyt klubtøj – vi har planer om at skifte Fusion ud med 

Craft 
- Gratis klub t-shirt (nyt mærke) til alle nordtrimmere 
- Flere fester, klubture og fællesspisninger (pølseløb i Høbjerghytten el.lign.) 

 
Nordtrims kommunikationsplatforme er konstant genstand for debat. Kalenderen, hjemmesiden, 
Klubbladet, Facebook, Instagram.... og mails til alle. Der er mange måder at være i kontakt, og mange 
risici for at miste vigtig information. Punktet er ikke færdigbehandlet, men vil blive taget op igen på deg 
næste strategimøde senere i oktober måned. 
 
FØDEKILDE - MEDLEMSVÆKST 
Nordtrims medlemstal har de sidste 3-4 år været konstant faldende. Vi er nu ca 320 medlemmer efter i 
en periode at have været over 400. Vi ønsker at bremse denne negative udvikling og tiltrække flere 
aktive medlemmer til klubben - både for at sikre en vis volumen så aktivitetsniveauet fortsat kan holdes 
højt, men også for at give flere lokale oplevelsen af fællesskabet omkring en dejlig interesse. 
 
Synlighed og tilgængelighed er kodeordene, hvis man som klub ønsker at tiltrække og fastholde 
medlemmer. Og netop synlighed har været i fokus, da vi skulle vælge indsatser og prioriteringer: 
 
Nordtrim er synlig og aktiv deltager i flere sammenhænge i Tisvildeleje. Netop disse engagementer er 
evalueret på strategimødet. 
Vi indgår i gruppen omkring det visionære arbejde med det nye Tilsvildehus, som skal erstatte TGF-huset 
på Hovedgaden i Tisvilde. Drømmene er store og det er et spændende projekt, som helt sikkert vil kaste 
meget positivitet af sig. 
Nordtrims Anni Westrng indtager formandsposten i den lille forening, der drifter Naturrummet. I 
bestyrelsen sidder foruden Nordtrim også repræsentanter fra THOK og Erhvervsforeningen. 
Og apropos, så er Nordtrim medlem af Tisvilde Erhvervsforening – primært for at støtte det lokale 
initiativ og få lidt omtale i den sammenhæng. 
 
En anden måde at brande Nordtrim på er ved at afholde foredrag med kendte, som vi kan lokke ikke-
nordtrimmere med til. På den måde kan vi også tjene lidt kroner. 
 
Vi har fået en henvendelse fra en personlig træner, der er tilknyttet Helsinge Fitness. Per vil gerne 
indlede et samarbejde med Nordtrim omkring løbetræning for sine kunder – holdtræning og 
træningsplanlægning. Et sådant samarbejde kan vise sig frugtbart for klubbens medlemstilgang, så det 
er et partnerskab, vi forventer os et udbytte af. 
 
Men vi skal også være tilgængelige for nye og i den kontekst har vi haft fokus på fællestræningerne. 
Vores egne træningssamlinger (træningsdage) suppleres med åbne træninger, typisk om lørdagen. Her 
inviteres ikke-medlemmer til at deltage. Dertil kommer, at vi vil invitere øvrige interesserede til at 
deltage i 2-3 almindelige træningsdage – som en slags prøve – før de beslutter sig for at melde sig ind i 
klubben. 
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ØKONOMISK SIKRING 
Opgaven for bestyrelsen er at sikre det økonomiske råderum, så vores aktiviteter og ambitioner på 
klubbens og medlemmernes vegne kan imødekommes. 
 
Nordtrim har forskellige indtægtskilder, hvoraf medlemskontingenterne pga faldet i medlemstal ikke 
udgør den største. Alligevel har vi i bestyrelsen valgt ikke at ændre kontingentstørrelsen for 2020, idet 
vandstanden i kassen pt ligger komfortabelt højt. Til gengæld vil vi iværksætte automatisk kontingent-
betaling, idet alt for mange overser eller glemmer kontingentbetalingsfristen. Dette er en uforbeholden 
stor tidsrøver for vores kasserer. 
 
Det seneste års tid har Nordtrim mistet en del indtægter, fordi flere af vores sponsorer har valgt at 
springe fra. Der er helt sikkert forskellige årsager til dette; men på baggrund af situationen er det blevet 
klart for os, at vi bør pleje vores sponsorer og partnere bedre. Vi har derfor flere aktiviteter i støbeskeen, 
så vi forhåbentlig kan opnå et bedre udbytte af vores lokale samarbejdspartnere. 
 
Nordtrims helt store cash-cow er stadig Helvede i Nord, et legendarisk løb, som heldigvis hvert år 
tiltrækker mange glade deltagere. Vi har jo en separat arbejdsgruppe, som sikrer løbets struktur og 
planlægger afholdelsen. I denne gruppe foregår der løbende drøftelser med henblik på at sikre, at løbet 
ikke lider den samme stille ”motionsløbsdød,” som så mange andre traditionsrige løb de sidste år. Indtil 
nu har anstrengelserne båret frugt, idet Helvede i Nord stadig trækker fulde huse, men det er et slid at 
holde fast i deltagerskaren.... 
  
 
 
Det flød med gule post-it overalt på vægge og bordet i det lokale, som vi havde lånt i Helsingehallen.  
Klokken nærmede sig 22.30 og Jespers øjne var blevet små, Camilla stod utålmodigt med en stak sedler 
og Anna skrev som en gal på computeren. Jens og Kirsten 
diskuterede duatlon og Anders havde liiige en enkelt mere til 
idebanken..... alt imens pudsede Erik sine briller een gang til   
 
Timerne fløj afsted på vores første strategiaften, og vi stod med 
en række ubesvarede områder; men også med en del 
færdigbagte beslutninger. Godt, at vi allerede på forhånd havde 
afsat endnu en aften, så vi med god samvittighed kan 
præsentere gennemarbejdede planer for 2020-21 på næste 
Morgenmadsmøde, den 27. oktober.  
 
Ja, vi havde faktisk haft så travlt, at ingen havde tænkt på at 
tage et par foto af den hårdt arbejdende bestyrelse.... 
 
Til gengæld har I så her et foto af de mange post-it her til aften 
på Annas spisebord, hvor de skal samles til en strategi – og 
ikke mindst denne artikel ;-) 
 
 
 
 
MØD OP TIL MORGENMADSLØBET DEN 27. OKTOBER – HER VIL VI PRÆSENTERE DEN 

FÆRDIGE PLAN FOR 2020-21.  
VI GLÆDER OS TIL AT VISE JER, HVAD DER VENTER AF FEDE TING OG SAGER. 
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Nordtrims Hall of Fame 
 

v/ Ea Andersen 
 
 
Listen herunder har været ”stille” gennem flere klubblade, men nu er der rykket på nogle poster. Der er 
fortsat mulighed for forbedring, vi holder øje og holder listen ajour, så bare kom afsted ;-)  
 
Distance Damer 

 Tid Navn Løb År 
5 km 20:32 Ea Andersen Amager Strandpark løbet 2017 
10 km 40:55 Josephine Reiche Klubmesterskab 2019 

21,1 km 1:25:59 Josephine Reiche CPH Half 2019 
42,2 km 3:17:00 Connie Storm CPH Maraton 1994 

 
Distance Herrer 

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

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

42,2 km 2:38:27 Leif E. Larsen Køge SM 1989 
 
Senest rettet 10.10.19 / AUH 
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100% happiness og stolthed 
 

v/ Mette Egesø 
 
 

Hygge-løber 
Jeg slog til, da Stine i december 2017 skrev, at hun ville starte “tilbage på 
sporet”. 
Herefter udviklede mit løb sig til at være mere stabilt. Men jeg løb stadig kun 
fordi jeg synes det var hyggeligt - og egentlig havde jeg ikke lyst til at presse mig 
selv. Hvis det var for koldt eller regnede for meget, så blev jeg hjemme. 
Jeg er en komfortløber, der overvejende ikke gider officielle løb. Altså lige indtil 
Frede fyldte 50 og inviterede til løbefest.... 
Dén tur løb jeg med Helle, og vi havde en fest. Hold 
nu op, det var fedt - og en flot medalje. 
 
Efter Royal Run fortsatte jeg med hygge-løbet 
sammen med Stine, Helle og de øvrige fra tilbage på 
sporet. Hele vinteren løb vi pandelampeløb i Tisvilde 
Hegn. En fantastisk oplevelse - og selvom vi ikke 
løber med fokus på tempo, så rykker vi os alligevel, 

for vi løber altid bakker.  
 
I år løb vi (Helle og jeg) Royal Run igen - vi huskede stadig festen fra sidst, 
og vi lavede da også PR på vores tid. Super fedt. Det giver alligevel lidt blod 
på tanden - selv for to hygge-løbere. Nu havde vi to flotte medaljer. 
 
Et frø sås 
Hen over sommeren begyndte en tanke at spire... Nu hvor jeg havde kaldt mig selv en hygge-løber, 
skulle jeg måske bevise, at man godt kan være hygge-løber OG samtidig være seriøs og have et mål. 
Hvad med det der halv-maraton? Var det mon noget, - og gad jeg overhovedet? Helle og jeg snakkede 
sammen “under radaren” og tanken slog flere rødder. Imens holdt vi lav profil. 
Vi fulgte vores træning og havde en fest med tirsdags-trail og løb og dyp. Det vil i øvrigt - til enhver tid - 
være min foretrukne træning :-) 
Jeg elsker løb og dyp - og har aldrig badet så meget i DK, som efter vi indførte denne tradition. Kun 
december, januar og februar måned har jeg “tilgode” med “dyp”. Vi må se - måske bliver det denne 
vinter...? 
 
Frøet slog rødder 
Midt på sommeren tog Helle og jeg beslutningen og købte vores startnummer. Tænk engang, at jeg 
nogensinde skulle finde på at bruge kr. 500 på at løbe!! Endda et halv-maraton - og frivilligt. Altså det er 
jo helt tosset. 
 
Træning 
August har været den vildeste træningsmåned med 4 løbeture pr. uge (134 km ialt). Ret så hårdt for en 
hygge-løber skulle jeg hilse og sige. Især når både tempo og distancer bliver udfordret. Men Helle og jeg 
holdt snuden i sporet, og kæmpede os igennem, trods udfordringer undervejs. Man kommer absolut ikke 
sovende til at træne op til de lange distancer. Puha. Vi er heldigvis gode til at støtte hinanden i kampen 
:-) 

 
Den store dag 
Behøver jeg sige, at jeg havde maven fyldt med sommerfugle? Det var 
totalt syret at skulle stå op og gøre sig klar til at løbe en halv-maraton. 
Det virkede ærligt talt surrealistisk - og helt ude af min comfortzone. 
Før start var planen klar og målet for øje. Nu skulle slaget stå. Nu skulle 
målet nås. 
Helle og jeg brød ruten op i bidder og således gik de første 3 km med 
“opvarmning” og derefter talte vi i 7. dele. Vi fejrede også hver gang vi 
rundede 5 km med High five og smil på læben, og til sidste talte vi i 3. 
dele. Det var ren matematik med brøk-regning... og samtidig nåede vi  
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længere og længere. 
Stor var lykken, da vi rundede 17 km. Alt var nyt i distance, og selvom benene var ømme, fortsatte vi 
den stabile rytme, som vi havde fundet. 
Jeg havde lidt ekstra vand, vingummier og druesukker med på ruten - og brugte INTET. Vi tankede op 
ved hvert depot - og frem mod 12 km var jeg sulten, og snuppede et stykke banan. Det var perfekt. 
Vi rundede målstregen med overskud, glæde, stolthed og ømme stænger. Helt perfekt og uden 
sammenligning i øvrigt. 
 
 
Hvad så nu? 
Kronprinsesse Marys Broløbet skal også løbes. Det bliver 
jo “nemt”. Det er kun en 10’er.... Alene at jeg kan sige 
“kun en 10’er” viser lidt om, hvor meget man kan rykke 
sig - hvis man altså gider.... 
Nå ja, og næste år skal jeg løbe Hamborg halv-maraton. 
Tænk engang... og jeg tager selvfølgelig Helle med. 
 
 
Tak for et godt løbefællesskab med de bedste løbebuddies 
- vi ses i hegnet - og til løb og dyp, for vi skal huske at 
pleje løbeglæden og den gode grundform :-) 
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Fra Krykker til 5 KM 
 

v/ Mads Lomholt 
 
- om at komme tilbage fra en operation i låret og hoften. 
 
Kirurgen, der opererede mig i låret og hoften, den 14. marts i år, sagde, 
at det var 80% sikkert, at jeg ville komme tilbage og løbe langt ligesom 
før. I mit stille jeg tænkte jeg, at jeg 100% ville tilbage, og det er jeg 
godt på vej til med kæmpehjælp fra Stine og jer i Nordtrim – og ikke 
mindst den tålmodighed, fokus og vilje, som jeg har med mig fra 
langdistanceløb. 
Dagen efter operationen gik jeg i gang med et 4 måneders 
genoptræningsforløb ud fra et 50 siders genoptræningsprogram lavet af 
kirurgen i samarbejde med den fysioterapeut, der piskede mig igennem. 
Hver morgen stod jeg 1 time op før de andre, cyklede og trænede til 
morgen TV med Camilla Plum og Søren Ryge, og stille og roligt men med 
syvmileskridt ku jeg se fremskridt. 

Syvmileskridtene var dog også præget af mange 
skridt tilbage, frustrationer og smerter, der kom 
og gik efter eget behag. Den ene dag gik alt 
godt, dagen efter var der nye smerter, som var 
væk igen om aftenen for så at komme tilbage 
igen dagen efter – blot et andet sted. Jeg er aldrig blevet opereret før, så jeg 
vidste ikke, at det er naturligt når kroppen heler, at den også gir’ smerter hist 
og pist.  
Søndag, den 5. maj – 1½ måned efter operationen – gav fysioterapeuten mig 
grønt lys til at løbe den første tur. Hele 1 km! fra Bækkebro med Nordtrim. Og 
det var lykken! 200 meter løb, 50 meter gang, 200 meter løb osv. Det tog 12 
minutter, og det var de bedste 12 løbe-minutter.   
Jeg kopierede Stines ”Tilbage til Sporet”, og heldigvis var der mange af jer, der 

ville løbe med i mit traktortempo og korte distancer. Derfor ku jeg nå mit mål 
om at kunne løbe 5 kilometer til Stafet for Livet, den 16. juni – 3 måneder 
efter operationen. 
Og siden har jeg faktisk bare lagt mere og mere på. Stille og roligt og med høj 
tålmodighed nåede jeg den 8. september mit 10 km mål med Stines 
fantastiske og seje gruppe. 

Nu løber jeg sammen med grønt 
hold, har billet til Boston maraton i 
2021, og jeg føler at jeg er 100% 
tilbage i styrke – naturligvis ikke i 
kilometerne endnu, men jeg er 
sikker på, at min tålmodighed, 
fokus og vilje vil bære mig tilbage. 
Men jeg ku ikke ha gjort det uden Stine og alle jer i Nordtrim.  
 
TAK for jeres klap 
på skulderen, jeres 
opmuntringer, 
nysgerrighed, 
velkommen-

tilbage-kram, smil og selskab! 
Jeg glæder mig til alle kilometerne på de små spor med jer. 
Og sku’ I få brug for en lang genoptræning, så ræk ud – jeg 
har lidt erfaring med forløbet jeg kan dele ud af….. 
 
Ps. Jeg har ikke fået ny hofte. Operationen hedder 
hofteartroskopi, og jeg har fået fjernet lidt for meget knogle i 
lårbensknoglen, som lavede flænger i hofteskålen, der også er 
blevet repareret.  
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Knuthenborg 2019 
 

v/ Camilla Pollas 
 

Lørdag d. 31 august var 6 gæve nordtrimmere kørt til 
Knuthenborg safaripark for at løbe. Vores plan var at løbe 21 
km, altså 3 runder i den hyggelige dyrepark. 
 
 
 
 
Termometeret viste 24 grader allerede kl. 10.30, da løbet 
startede, og der var ikke en vind, der rørte sig. Det blev 
hurtigt endnu varmere, mens vi løb. Vi hyggede os undervejs, 
hilste på dyrene og tog masser af billeder. Da vi rundende 
væskedepotet, var temperaturen nået op på 29 grader, og der 
var ikke skygge nogen steder. 

 
 
 
 
 
 
Camilla var klar til at stoppe efter 1 runde, men her kom 
det stærke løbefællesskab frem, og ved fælles hjælp 
lykkedes det at snuppe en runde mere.  
De sejeste løbere Brian og Niels nappede også den 3 
runde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rune og hans søde familie var også med i parken den 
dag. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Efter løbet kørte vi til Bandholm Strand, hvor vi 
badede og spiste lækre medbragte sandwich og 
drak kølig hvidvin. Det var en skøn dag. 
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TBE – vaccine. Beskyttelse mod vira båret af skovflåt. 
 

v/ div. tekst samlet af Ea Andersen 
 
På træningsture (og nok også i de små hjem) går ofte en snak om for og imod vaccination mod TBE. Et 
bestyrelsesmedlem siger: Hvis man påbegynder vaccinen nu, er man beskyttet til foråret. Der bliver ikke 
sagt: ”så sæt i gang”, men måske skulle man sige sådan? 
 
Statens Serum Institut skriver d. 11. oktober 2019: 
Statens Serum Institut (SSI) har undersøgt flåter indsamlet i Tisvilde Hegn for TBE-virus. Det sker efter, 
at der hen over sommeren har været tre sygdomstilfælde med hjernebetændelsessygdommen TBE. 
Undersøgelsen viser, at nogle flåter indeholder TBE-virus. Personer som færdes i området, især uden for 
stier i skov og krat, bør derfor være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid. Aktuelt 
vurderes hele området omkring Tisvilde Hegn som risikoområde for TBE. Risikoen for smitte vurderes 
generelt at være lav, men kan variere i området. SSI foreslår vaccination mod TBE til personer, der 
færdes regelmæssigt uden for stier i skov og krat i kendte TBE-risikoområder. 
 
                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsamlingen af flåter er foretaget af forskere på Københavns Universitet (KU) i samarbejde med SSI. 
Den blev sat i gang, fordi der i sommeren 2019 blev påvist hjernebetændelsessygdommen TBE (Tick-
Borne Encephalitis, Centraleuropæisk hjernebetændelse) hos tre personer, som alle formodes smittet i 
eller omkring Tisvilde Hegn. 

TBE-virus er nu påvist i flåter samlet ind omkring Tisvilde Naturlegeplads i det nordøstlige hjørne af 
Tisvilde Hegn. Der er ikke indsamlet flåter fra andre områder af Tisvilde Hegn. Det vides derfor ikke i 
hvilket omfang, der er TBE-virus i flåterne andre steder. 

 

            Hvordan kan man få fat på vaccinen: 

 

 

 

1) Du kan kontakte egen læge, han/hun sender recept til apotek, du henter selv vaccine og får tid så 
lægen kan give dig vaccinen. Du skal genvaccineres efter 1- 3 måneder og et halvt år. Der er 
brugerbetaling på vaccinen. Den koster ca. 325,- pr. vaccine, hertil skal du betale en konsultation hos 
lægen for at få stikket (skribent måtte lægge 250,-). Så for fuld dækning: 1725,- 

2) Der findes vaccinationscentre i Hillerød og andre store byer, hvor du kan bestille 
vaccinationsprogrammet, flere steder yder de rabat til familier. 

3) En vej til vaccine, som din skribent ikke lige kender, men som du deler med dine løbekammerater. 
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Fra arkivet 
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Kend din skov #14 
 

v/ Søren Grande 
 
Alle veje fører til Rom – siger man i folkemunde – og det gjorde de nok engang inden Europas 
motorvejsnet kom til at dominere de vejfarendes muligheder. I middelalderen havde man kun én religion 
– den katolske med Pavestaten som overordnet justitsholder. De vantro boede syd for Middelhavet eller 
var hedninge længst mod nord eller øst. Derfor kæmpede man om overherredømmet i Jerusalem, og man 
betalte aflad for sine synder, så man slap ud af Skærs-ildens fortærende flammer: Præstevældet 
fremturede med ordene: ”Når pengene i kirkebøssen klinger, man straks ud af Skærsilden springer!” Men 
man kunne også tage på pilgrimsrejser, så derfor opstod der så mange munkeordener og  tilsvarende 
klostre. På disse ”turrejser” kunne man blive renset eller lutret, som det hed, bl.a. ved hjælp af 
helbredende urter og vederkvægende rent kildevand. Disse klostre fungerede som datidens hospitaler. 
Når vi løber i Tisvilde Hegn kommer vi meget tit forbi Asserbo Ruin, bl.a. fordi rigtig mange veje fører 
dertil: Bisp Absalons Vej, Lejevejen, Ridebrovej og Tisvildevejen. Men lad mig prøve at fortælle Asserbos 
lange historie så kort det nu lader sig gøre. Det er skønt at løbe i smuk natur, men også meget rart at 
vide, hvad vi gennemløber ud fra et historisk perspektiv.     
 
De første munke kom hertil engang i 1000-tallet. 
Vi skulle jo først afsværge vor hedenske tro – As(s)erne 
– Odin, Thor, Freja og alle de andre oppe i himlen. 
Sidste station: Valhallah. Det blev lidt vel gudsfrygtigt - 
man måtte kun have én gud – og den gud var stor, 
Allah!  
Benediktinerne kom som de første til Sjælland og slog 
sig ned i Sorø Kloster. Ærkebispen i Lund havde 
”knaphulskløe” og fik tiltusket sig Esrum Kloster, som i 
1140'erne opretter et slags filial i en tyndt befolket 
skovegn ved et vandløb, der kunne opstemmes til 
møllebrug – tæt ved en sø eller fjord. Det udvalgte sted 
kom til at hedde Asserbo, måske fordi den store 
sjællandske rigmandsslægt – Hviderne – var knyttet til 
kongemagten. Kong Erik Ejegod var ven med Skjalm 
Hvide, og da kongen tog på pilgrimsrejse med sit følge og dronning Bodil, afleverede han sin søn, Knud – 
den senere Lavard (lord ell. hertug) – i pleje med Skjalm Hvides egen søn, Asser Rig. Asserbo startede 
altså som et lille klosterannex til Esrum, og i 1144 inviterede man  nogle karteusermunke op fra Køln 
(Chartreuse-ordenen) til at få det op at stå. Måske Danmarks første gæstearbejdere? Men klimaet var for 
koldt, og de brunkuttede brødre fik hurtigt kolde fødder. Selv om de bad i tide og utide, kunne de ikke få 
noget til at gro i det barske Nordsjælland. I de år hed kongen Erik Lam – en søstersøn til Ejegod. Hans 
forgænger (Ejegods søn Erik Emune) havde indført et sandt rædselsregimente, der heldigvis kun holdt i 3 
år. Erik Lam overtog – alle andre kandidater var slået ihjel – så han var nærmest lammet af skræk for at 
blive den næste. 9 år senere gik han i klostereksil i Odense måske pga. PTSD. Nu fortsatte  de urolige 
tider. Fløjdannelserne eskalerede. Nogle stormænd holdt med Emunes søn, Svend. Andre med kong Niels' 
sønnesøn, Knud. Resten med Ejegods sønnesøn (Knud Lavards søn Valdemar). Man delte landet op 
imellem sig: Svend fik Skåne, Halland og Blekinge. Knud fik Sjælland + øer, mens Valdemar fik tildelt 
Jylland. Den tyske kejser Frederik Barbarossa støttede Svends kandidatur som enekonge på betingelse 
af, at Slesvig, Fyn, Lolland/Falster med Knud som lensmand over Sjælland blev indlemmet som 
vasalstater til det tyske rige. Nu kom stormandsslægterne i omdrejninger. Skulle deres landområder 
fjernstyres fra Tyskland. Svend var magtbegærlig og havde indgået et strategisk giftermål med en tysk 
markgreve-datter. Der blev indbyrdes skumlet og udlagt rænker. Danmark var ved at forsvinde fra 
jordens overflade. 
  
Så kom ærkebiskop Eskild på kant med Hvideslægten pga. den 26 år lange Kongekrig som endte 
ud i Fætter-Fejden mellem, Svend, Knud og Valdemar, som Knud Lavards søn, Valdemar d. Store, til 
sidst gik sejrrigt ud af. Men inden da skulle mange involverede gå så grueligt meget ondt igennem. Både 
Valdemars far og halvfætter blev snigmyrdet. De hed begge Knud. I løbet af 70 år var 3 konger eller 
kongekandidater blevet myrdet – de hed alle Knud: Den Hellige (1086), Lavard og i 1157 Knud 5 
Magnussen (søn af den Magnus som slog Lavard ihjel i 1131). Herefter stod kampen om den danske 
trone på i årene indtil 1157 (efter kong Niels d. Gamle blev dræbt i 1134): 20 konger eller kongeemner – 
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brødre, sønner, fætre, nevøer – blev myrdet eller dræbt på slagmarken. Det kneb lidt med 
næstekærligheden – kristendommen havde trange kår. Vikingetiden var ikke klinget af endnu... 
 
Valdemar blev konge, og ærkebispen var nødt til at rejse i landflygtighed, for han havde holdt med den 
forkerte fætter (ham der slog halvfætter Knud ihjel og hed Svend). Nu så Hvideslægten sit snit til at få 
sat Valdemars fosterbror Absalon i spil som kirkens øverste. Han var biskop i Roskilde og erhvervede 
Asserbo fra Esrum Kloster, men nye munke skulle installeres. Benediktinerne fra Sorø Kloster var blevet 
bofaste og magelige, så man skulle finde nogle mere robuste. Det blev de ydmyge tiggermunke som 
omkring 1151/53 lod sig lokke til Asserbo. Broder-ordenen, de sort og hvid kuttede cisterciensere, kalder 
Ebbe Kløvedal Reich for ”slamfiserne” i sin roman ”Festen for Cæcilie” - et lidet flatterende navn - men de 
var modstandere af kirkelig overflod, var nøjsomme, flittige og så ku' de brygge øl. Trappist munkebryg 
er deres opfindelse. 
 

Hvis vi kigger lidt på Asserbo Ruins 
beliggenhed tæt på vandveje, så har man 
muligvis kunnet sejle fra Roskilde Fjord 
eller sågar Kattegat.og helt ind til Asserbo 
via en kanal måske fra Arresø, men det er 
kun gætterier. I hvert fald har stedet været 
omgivet af vand på mange sider, bl.a. 
Tovebækken som måske havde forbindelse 
til Bydinge Å nord om Arrenakke. Denne å 
afvandede Arresø til Roskilde Fjord. 
Dengang var vandstanden adskillige meter 
højere end i dag, også i Arresø, så 
vandvejene har været sejlbare. To 
vandmøller tilhørende krongodset 
Dronningholm Slot ( i dag ruin i stil med 
Asserbo Ruin) blev anlagt på vejen til 
fjorden. I dag er det hele sandet til, og 
man kan kun se de små åløb, Ramløse Å, 
Arrenakke Å og så den større Pøle Å i den 
anden ende af Arresø, hvor sandflugten 

aldrig nåede til. Til gengæld blev Huseby oversvømmet af vand i stedet for sand indtil man i 1720'erne fik 
gravet kanalen til Roskilde Fjord. På den måde kunne den stigende vandstand i Arresø bortledes gennem 
Frederiksværk, som dog endnu ikke eksisterede på landkortet.  
 
Torup (tilsandede) landsby har også været omgivet af vand – af åløb (sandsynligvis Tovebækken) 
eller ”søfilialer” af Arresø – som også var med til at skabe et ret stort vandingsområde – en sø – i dag 
kaldet Toelt Gadekær. Dette kær blev brugt til kvæg-vandingssted for bønderne i landsbyen Torup, og 
har været forudsætningen for, at man har kunnet drive en intensiv kvægdrift fra stedet. Også det 
sandede til op gennem 15-1600-tallet. Kvægavl har været hovedindtægten på Asserbo Gods, og 
sandsynligvis var årsagen til sandflugten overgræsning på Asserbo og Melby overdrevene. Det der i dag 
kaldes Vandkalven (shelter-stedet) ligger også ved en tidligere sø, hvor der er blevet gravet tørv eller 
ralsten – i hvert fald har det været et større vådområde engang. Sandsynligvis med fjord- eller søvand 
helt hen til de klintlignende skrænter, hvor shelter-stedet har boret sig ind ved foden af disse.  
 
I midten af 1200-tallet vokser Asserbo og bliver til en ladegård eller avlsgård og fremstår herefter 
som et gods med stordrift. Men en ladegård har brug for arbejdskraft, så derfor voksede en landsby op 
med små fæstegårde som havde pligt til hoveriarbejde og landgilde (tiende og afgrøde afgifter) til 
ladegården/ hovedgården/ fogedgården. Munkene måtte ikke beskæftige sig med ”simpel mammon” eller 
have arbejdsfolk eller daglejere under sig - det var syndigt – så der var nødt til at være en foged eller en 
herremand, der bestyrede driften. Absalon havde travlt med at indtage vendernes højborg, Arkona på 
Rügen, men Asser Rig havde flere sønner, bl.a. Esbern Snare eller brorsøn Sune Ebbesen, så mon ikke de 
periodevis har været herremænd på godset Asserbo, opkaldt efter faren Asser Rig Hvide. Asserbo er 
næppe opkaldt efter vikingernes Aser fra den nordiske mytologi, men utænkeligt er det ikke, fordi der har 
været beboelse helt tilbage til bronzealderen, ca 1500 år f. kr. Tæt på ruinen ligger Store Søhøj, en fin, 
stor gravhøj fra den tid, og i nærheden af Toelt Gadekær ligger Lille Søhøj (dog svær at finde, måske 
fordi den er så lille at den nemt overses). Hvide-højene (ved bautastenen) kan vist udelukkes at være 
opkaldt efter Hvideslægten, men snarere en modsætning til Sorte Høje (ved Louisehøj).  
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Torup landsby bestod af 12 gårde og 4 gadehuse, en vejrmølle sandsynligvis placeret på højeste 
sted: Slotsbakke (25 m o.h.). Landsbyen blev delvist udgravet i 1960'erne (en enkelt gård?), og man 
fandt en del mønter fra kong Valdemar Sejrs regeringsperiode (1202-41). Absalon dør i 1201, men inden 
han dør, får han sat sin klerk og skriverkarl, Saxo Grammaticus (som betyder sprogmesteren) til at 
forfatte ”Danernes bedrifter” tilbage fra sagnkongernes til kong Valdemars storhedstid (slutter i 1185) 
idealiseret ved den stærke kongemagt og de historiske traditioner som udgik fra Hvideslægten (Absalon 
var jo selv af Hvideslægten, så her ligger den primære sympatiske synsvinkel). 
  
I Tisvilde lå 13 gårde, 1 gadehus og 4 øde jorder. I Tibirke lå 
12 gårde og 1 gadehus (her er intet udgravet). I Lejet lå 16 
fiskeboder (Saltboleje). Ved Maglemose (mellem Tisvilde og 
Vejby) lå en vandmølle. Man har påbegyndt en udgravning af 
gård nr. 2 og evt. gård nr. 3 på den tilsandede Torup landsbys 
jorder. Det hvide skovfogedhus, Slotsport Hus, er naturligvis 
kommet til senere, men navnet fortæller os, at Asserbo muligvis 
er blevet tituleret som et slot. Ruinen har snarere været en lille 
borg med voldgrav og vindebro. Det er bygget i en periode med 
uro, voldeligt regime og terror, så et udkigs- og skydetårn har 
været nødvendigt. Efter datidens målestok har Asserbo været et 
ganske imponerende klostergods og 4-fløjet herregård med 
kvadratisk gårdsplads på ca. 15x15 meter. Der har været kældre 
under det meste og højt til loftet undtagen i sydfløjens østende 
og i den østlige fløj. Indkørslen til gårdspladsen har været 15 
meter lang og 3 meter bred mellem høje mure, så der har været 
mulighed for god bevogtning i de vilde tider. Løber vi lidt på 
opdagelse i ruinens opland, vil vi støde på vejnavne der 
understøtter denne beretnings historicitet, bl.a. Asser Rigs Vej, 
Bisp Absalons Vej, Esbern Snares Vej, Skjalm Hvides Vej, Knud 
Lavards Vej, Valdemarsvej, Sune Ebbesens Vej og Bisp Eskilds Vej.        
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Kronprinsesse Mary løb 
 

v/ Camilla Pollas 
 

Lørdag d. 28. september 2019 skulle den nye Kronprinsesse Mary bro i 
Frederikssund indvies med bl.a. et broløb. Der var mulighed for at gå eller løbe: 
one mile, 5 eller 10 km. 
Med 60 tilmeldte Nordtrimmere, besluttede vi os for at sørge for fælles transport 
til og fra løbet, både for at styrke løbefællesskabet og for at undgå det 
trafikkaos, vi forventede. 
 

Dagen startede med det silende regnvejr, de på 
forhånd havde lovet, men i løbet af formiddagen 
klarede det op. 
Bussen kørte fra Helsinge Hallerne og efter lidt kaos, 
hvor vi næsten glemte et medlem (undskyld Ea), gik 
det mod Frederikssund. Det tog lidt tid at komme ind i 
byen, men vi kom frem til pladsen og Dorthe blev den 
første Nordtrimmer, der krydsede broen på one mile 
distancen. Stærkt gået Dorthe. 
 
Vi mødtes med vores Team Tvilling Gribskov venner; 
de havde været så flinke at sætte vores telt op. De havde også smurt sandwich, så vi kunne få lidt at 
spise inden løbet startede. 
Vi gik i samlet flok til startlinien. Det blæste og var lidt koldt, der kom 3 regndråber, men da starten gik, 
stillede vinden af, og solen tittede også frem undervejs. Det var et imponerende syn med alle løberne på 
den flot buede bro. Der var god stemning med masser af tilskuere og opmuntrende tilråb fra de mange 
hjælpere. Alle distancer vendte halvvejs, og det var hyggeligt at møde klubkammerater på vej tilbage. 
Det var en meget stor oplevelse at være del af løbeturen på broen. 
Der var mange flotte resultater. Lotte Jensen debuterede på 10 km distancen. 
 

 Lasse og Thomas kom i mål som henholdsvis nr. 24 og 25, Ea som nr. 8. 
Der var rigtigt mange i mål på under 1 time, alle var i mål under 1.11 og 
flere slog pr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle var glade, og vi sluttede dagen i solen med 
sandwich, slik, øl og vand, inden turen igen gik mod 
Helsinge i bus. 
Det er længe siden, vi har været så mange af de blå af 
sted, og det blev en skøn dag med Nordtrim og Team 
Tvilling, uden alt det kaos og menneskemylder, jeg 
personligt havde frygtet.     
 



Dirty 8, hvordan var turen? 
 

samlet af Ea Andersen 
 

16



17

- Og sådan så det så ud på dagen: 
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Kaiser Sport og Ortopædi !  af !1 2 07.03.19

 

KÆRE SAMARBEJDSPARTNER

Vi er spændte, stolte og glade for at kunne fortælle, at vi d. 

15.03.19 lancerer et nyt logo for Kaiser Sport og Ortopædi. 

Nyheden er fortrolig indtil da.

HVORFOR FÅR VI NYT LOGO 

Som en del af vores udvikling har vi investeret massivt i 

vores virksomhed de sidste 2 år. Dette gælder både den 

fysiske ekspansion med åbningen af KSO Slagelse i 

marts 2018, den nært forestående åbning af KSO 

Horsens her til marts, samt lancering af vores nye 

hjemmeside, som fandt sted i november 2018.

Sideløbende med denne proces har vi igangsat et 

strategisk og omfattende projekt med at simpliÞcere og 

forstærke vores kerneydelser, udbrede vores services og 

DNA samt at opdatere vores visuelle udtryk. Derfor 

mener vi, at fornyelse af logoet er et godt sted at starte. 

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 

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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Udsigt med indsigt – vandring i Perus hvide bjerge 
 

v/ Birthe Jørgensen 
 

 

 

Birthe har været på en fantastik 
trekkingtur til Peru, hun deler her en 
bunke fantastiske oplevelser. 

 

 

 

Cordillera Blanca – de fedeste bjerge. 
En SMS fra Britta i november/december 2018 (gammel Nordtrimmer og nu min vandrekammerat 
igennem de sidste ca. 8-10 år). Har du set annoncen i Vandreliv. Vandring i Peru til juli 2019? Ja det har 
jeg, men har du også set prisen? Ja, og alligevel det vil være en oplevelse vi kun får en gang. 
Vi bliver enige om at møde op til infomøde i januar hos DanskVandreLaug med foredrag af Happy Lama 
Travel, der er rejsearrangør sammen med DVL. Det var nogle vildt spændende informationer/billeder om 
en kombineret trekking- og kulturrejse på gamle inkastier i et af verdens smukkeste bjergområder – 
Cordillera Blanca i Det Nordlige Peru – Santa Cruz trekket + en lille forlængelse syd for Lima 
(hovedstaden – 12 mill. Indbygger) til Marchu Picchu og Cusco. 

Og så en rejse som sætter tilværelsen, som vi kender den, i perspektiv langt væk fra internet, stress 
m.m.  

Vi gør det – tager til Peru 8. juli – 24. juli 2019  

Vi må straks gå i gang med noget mere træning – målet er at nå igennem trkkingturen og passet Punta 
Union i 4.750 meter over havet uden alt for meget ondt i kroppen (og helst uden højdesyge.) 

Det bliver til løb – cykling – gymnastik – og så en del vandring med Gribskovens Hårde Kerne m.fl. Der 
skal trænes med vandrestøvler og rygsæk. Jeg håber at vedholdende løbetræning (uden at man har løbet 
hurtigt) kan udnyttes til vandring i Peru. 

Vi var 4 piger på en forlænget tur til Møn i nogle dage - med regnvejr/ØV – men det er også god træning 
til udholdenhed i alt slags vejr. Og hvem møder vi sådan lige uden videre ude i Klinteskoven ved Møns 
Klint – Ea kom i fuld fart løbende på stien inde i skoven – hun var i gang med et +60 km. løb. (mega 
sejt). (kommentar fra red. samme møde er beskrevet senere i bladet ) 

Tiden nærmer sig - ca. 3 uger før får vi endelig pakkeliste og flere praktiske informationer.  Vi skal selv 
bære vores dagrygsæk med daglige fornødenheder så som vand ca. 3 ltr. samt ekstra tøj, regntøj, hue 
og vanter, snaks m.m. Der er guide, kok – der laver tre måltider dagligt - og ikke mindst æsler til at 
bære hovedbagagen/oppakning (vores ekstra lille taske, mad, telte, og andet 
oppakning) Der er dedikerede hjælpere: Æseldrivere, kokkemedhjælpere, hjælpere 
til op- og nedtagning af lejr m.m. Vi skal sove i tomandstelte + der er et spisetelt 
og et ”køkkentelt”, og ikke mindst et toilettelt (et hul i jorden med en lille teltdug 
rundt om). Der er desuden 2 heste med som danner bagtrop på vandringen. De er 
kun til helt nødvendige situationer, hvor man simpelthen ikke kan gå længere, og 
ikke et transportmiddel for sjov. Lejrpladserne ligger altid ved en flod – der er ikke 
kilder, som når vi går i f.eks. Østrig, hvor man let kan tappe vand fra. 

 

8. juli flyver vi fra København via Paris til Lima/Peru. Efter en god nats søvn på hotel tager vi fra 
Lima, en bustur på ca. otte timer på Panamaricana Highway. Den første del foregår i kystørkenen langs 
den rå Stillehavskyst (der var virkeligt råt/øde/sand) men dog ligger der bl.a. fjerkræfarme m.m. sådan 
lige ude midt i det hele.  (Vi har fået oplyst at Peru har ”planteskoler”/drivhuse o.l. hvor man dyrker bl.a. 
roser, også til eksport) Sidste del af busturen bringer os ind i Andesbjergene – hvor der nu kommer små 
byer og små samfund, hvor bjergsiderne er udnyttet med afgrøder og til Huaraz 3.100 meter over havet, 
hvor vi skal bo på et lille hyggeligt hotel.  

Toilettelt 
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Vi får nogle akklimatiseringsdage i Huaratz, hvor vi bl.a. er rundt i byen og besøger et marked. Disse var 
meget organiseret/opdelte i næsten alt - f.eks. syersker, div. beklædning, frugt, grønt, alle mulige former 
for kød - der så virkeligt meget rent ud – ingen fluer o.l. – men en oksefilet/kotelet var det ikke – man 
parterer dyr anderledes end i Danmark. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi tager en vandretur lidt uden for byen hvor vi skal gå 
600 højdemeter – gennem nogle små landsbyer m.m. og 
et smukt landskab 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

Og et akklimatiseringstrek til Wilcacosha Lake 4.000 meter over havet med bus – her fra er der smukke 
udsigter mod Perus og det tropiske bæltes højeste bjerg Huascaran 6.788 meter over havet. 
 



Fredag får vi en tur til Chavin de Huantar på østsiden af Cordillera Blanca. Besøger bl.a. et underjordisk 
tempel. 
 
Lørdag starter det virkeligt. Vi forlader Huaraz tidligt om morgenen og skal ad små smalle stenede 
bjergveje 2,5 times bustur til en lille landsby Cashapapa, hvor vi starter vandringen (bussens hjulaksler 
er sat længere ind under bussen end normalt for at kunne holde sig til vejen og så bagenden kan svinge 
ud over vejkanten når der er vejsving – pu ha.) Her skal vi møde vores æseldrivere og kokketeam som 
skal tage sig godt af os i bjergene. Vi blev overrasket, hver gang, over hvad de konstant formåede at 
trylle frem fra et gasblus midt i naturen og ingenting. Her første dag skal vi vandre op gennem en smal 
slugt til vi kommer til Llamacorral i 3.760 meters højde. Vi oplever et væld af forskelligt flora jo højere vi 
kommer. 
 

 
 
 
Så ventes der bare på æslerne før pakning og 
afgang                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgang – ind/op igennem slugten og videre --> 
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Søndag vandrer vi videre op igennem dalen og over en slette som for 10 år siden var en sø –
tankevækkende. Vi slår lejr i 4.250 meters højde for foden af Taullirajo og passet Punta Union, som vi 
skal over næste dag. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En indskydelse: Vi bliver vækket hver dag kl. ca. 6.00 med hver en kop varm coca-te – ca. ½ time 
senere får vi et vandfad med lidt varmt vand til lidt klatvask, skal der bades mere end det, bliver det i det 
kolde flodvand. Vi skal pakke vores bagage til æslerne, samt vores dagrygsæk med bl.a. vand (vores 
flasker blev afleveret aftenen før og næste morgen er der kogt vand (fra floden) . Fælles morgenmad –
mange gange bestående af brød, æg, pandekager, syltetøj, honning - i madteltet (med jakke og hue) og 
så afgang senest kl. 8.00. (nedpakning af lejren fortages af vores hjælperteam). Når vi har vandret et 
lille stykke tid bliver vi overhalet af æslerne med hjælpeteamet. De har ”forkørselsret”.  
Når man så på æslernes ”fødder” var det en oplevelse at se hvordan de kunne begå sig i den fart på 
stierne og finde ”fodfeste”. Vores frokost foregik siddende på jorden – ”føreren” af hestebagtroppen var 
også frokostleverandør. Ris – pasta o.lign., samt kaffe/the.  Når vi var i mål sidst på dagen og indlogeret 
i vores telt var der kaffe/the med f.eks. kage – pandekager af en slags o.l.. dernæst 3-retters menu. 
Ufatteligt hvad de kunne fremtrylle – dog mest suppe - fjerkræ. Kl. 20.-20.30 var der ro. 
 
 
Mandag vandrer vi mod passet af den gammel præcolombianske handelsrude fra Amazonas og østsiden 
af Andesbjergene til hoveddalen Callejon de Huaylas, hvori Huaraz ligger. Vi passerer flere små og meget 
smukt beliggende smeltelevandssøer undervejs. På passet Punta Union står vi med en fantastisk udsigt til 
begge sider 4.750 meter er vi hævet over havet. Vi fortsætter ned mod en frodig dal til Paria – lejr. 
3.870 meter over havet.  
 
                  
 

 
  Solopgang 6:20  
 

- Birthes tur er ikke slut her, læs resten af eventyret i næste Nordtrimblad… 
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Strava, hvad er det? 
 

v/ Martin Aaskilde 
 
Hvorfor skal du bruge Strava… eller hvorfor skal du måske lade være! 

 
I begyndelse af september 2019 lancerede vi på hjemmesiden, at Nordtrim var oprettet som virtuelt løbe 
fællesskab på STRAVA. Siden da har jeg fået forskellige spørgsmål vedrørende STRAVA, hvad det er og 
hvorfor man skal bruge det. En del af spørgsmålene har gået på om det ikke er det samme som en 
Garmin konto og om så ikke bare kan nøjes med den. Og jo, det kan man bestemt godt… men man kan 
også bruge begge programmer, som jeg synes komplementerer hinanden rigtig godt. 
Jeg vil i dette indlæg give dig min vinkel på, hvad jeg kan lide ved STRAVA, men samtidig også give 
nogle eksempler på hvornår STRAVA måske kan være et dårligt valg for dig. 
Husk på at det bare er min mening og ikke den hellige sandhed. 
 
Hvad er STRAVA?  
WWW.STRAVA.COM er et socialt netværk for motionister og elite atleter der løber, cykler, svømmer, etc. 
Husk på at der er forskel på om du bruger STRAVA via en browser på din pc eller via en mobil enhed som 
eksempelvis en telefon. Når du er på Strava via browseren har du nogle flere features og muligheder som 
du ikke kan se og benytte på telefonen. Mest bruger jeg selv telefon. 
Der er to varianter af STRAVA.  
Et basis abonnement som er gratis og indeholder de basale funktioner til at registrere dine løbeture samt 
måle din træning.  
Et udvidet betalings abonnement (Summit) som giver ekstra adgange og muligheder for at analysere sin 
træning og fysiske udvikling. Jeg bruger Summit som jeg betaler ca. 450kr./år. 
De primære funktioner som jeg benytter mig af er  

 Jeg gennemgår og analyserer min træning, herunder ruten på kort, tiden, segmenter, min puls 
og tempo samt hårdhedsgraden af de enkelte træningspas. 

 Jeg følger mine venners træning og forsøger at motivere dem med Likes (Kudos). 
 Jeg sammenligner mine venners træningspas med mine egne og ser om der er ting jeg skal 

undgå, lave om på eller om der måske er alternative til den måde jeg selv gennemfører mine pas 
på. 

 Jeg følger elite atleters træning frem mod store stævner og begivenheder som de deltager i og 
ser hvordan de bygger deres form op… imponerede hvis man er lidt nørdet. 

 Jeg følger aktiviteter i de to virtuelle klubber jeg er med i på Strava. Jeg er med i Nordtrim og 
Kondifabrikken. 

 Deltager i virtuelle udfordringer. 
 Følger med i hvordan min fysiske form udvikler sig. 

I nedenstående viser jeg nogle af de oversigt billeder som jeg er rigtig glad for at bruge i Strava.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitets loggen; er der hvor jeg dagligt følger med i de forskelliges træning. Den giver mig et godt 
overblik over, hvordan de forskellige jeg følger, træner frem mod deres hovedmål. 
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Strava, hvad er det? 
 

v/ Martin Aaskilde 
 
Hvorfor skal du bruge Strava… eller hvorfor skal du måske lade være! 

 
I begyndelse af september 2019 lancerede vi på hjemmesiden, at Nordtrim var oprettet som virtuelt løbe 
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Jeg vil i dette indlæg give dig min vinkel på, hvad jeg kan lide ved STRAVA, men samtidig også give 
nogle eksempler på hvornår STRAVA måske kan være et dårligt valg for dig. 
Husk på at det bare er min mening og ikke den hellige sandhed. 
 
Hvad er STRAVA?  
WWW.STRAVA.COM er et socialt netværk for motionister og elite atleter der løber, cykler, svømmer, etc. 
Husk på at der er forskel på om du bruger STRAVA via en browser på din pc eller via en mobil enhed som 
eksempelvis en telefon. Når du er på Strava via browseren har du nogle flere features og muligheder som 
du ikke kan se og benytte på telefonen. Mest bruger jeg selv telefon. 
Der er to varianter af STRAVA.  
Et basis abonnement som er gratis og indeholder de basale funktioner til at registrere dine løbeture samt 
måle din træning.  
Et udvidet betalings abonnement (Summit) som giver ekstra adgange og muligheder for at analysere sin 
træning og fysiske udvikling. Jeg bruger Summit som jeg betaler ca. 450kr./år. 
De primære funktioner som jeg benytter mig af er  

 Jeg gennemgår og analyserer min træning, herunder ruten på kort, tiden, segmenter, min puls 
og tempo samt hårdhedsgraden af de enkelte træningspas. 

 Jeg følger mine venners træning og forsøger at motivere dem med Likes (Kudos). 
 Jeg sammenligner mine venners træningspas med mine egne og ser om der er ting jeg skal 

undgå, lave om på eller om der måske er alternative til den måde jeg selv gennemfører mine pas 
på. 

 Jeg følger elite atleters træning frem mod store stævner og begivenheder som de deltager i og 
ser hvordan de bygger deres form op… imponerede hvis man er lidt nørdet. 

 Jeg følger aktiviteter i de to virtuelle klubber jeg er med i på Strava. Jeg er med i Nordtrim og 
Kondifabrikken. 

 Deltager i virtuelle udfordringer. 
 Følger med i hvordan min fysiske form udvikler sig. 

I nedenstående viser jeg nogle af de oversigt billeder som jeg er rigtig glad for at bruge i Strava.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitets loggen; er der hvor jeg dagligt følger med i de forskelliges træning. Den giver mig et godt 
overblik over, hvordan de forskellige jeg følger, træner frem mod deres hovedmål. 

I trænings loggen kan jeg se mine ugetræninger delt op på antal træningspas samt størrelsen/mængden 
af disse. Det bruger jeg mest historisk når jeg ser tilbage mod hvad der gik godt og hvad der gik mindre 
godt i træningen frem mod en af mine hovedkonkurrencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I trænings kalenderen kan jeg følge med i mit tidsforbrug, antal km, rekorder og træningspas pr. måned, 
uger eller dage. Jeg bruger det ikke så tit, men synes det giver et godt helhedsoverblik over året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En af mine favorit features er Summit overbliksbilledet over min Fitness, Form og Træthedsudvikling. 
Her følger jeg med i udviklingen af min træning frem mod hovedløb som jeg deltager i. På næste billede 
kan du eksempelvis se hvordan jeg byggede fitness op frem mod CPH Maraton d. 19. maj 2019, samtidig 
med at jeg forsøgte at styre trætheden og ikke slide mere end jeg bryggede op. Husk på at det blot er en 
teori blandt mange og ikke nogen garanti Jeg var langt fra in mål sætningen – ca. 20 minutter 
langsommere end det jeg havde trænet mod. 
I skrivende stund bygger jeg op til Valencia Maraton, 1. december 2019. 
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Under klub ikonet er der forskellige muligheder. Et af dem er, at du kan måle dig med de andre i klubben 
eller se hvordan klubben klarer sig som helhed. Hvis du er med i flere virtuelle klubber, kan du se 
hvordan de forskellige klubber klarer sig over for hinanden. Oversigts billederne er dynamiske og flytter 
sig hele tiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så hvorfor skal du bruge Strava? 
Alle kan bruge Strava og efter min mening skal du bruge det hvis du er nysgerrig efter hvordan andre 
træner samt hvis du er interesseret i at se din egen træning analyseret fra spændende vinkler. Du skal 
være typen, der gerrne vil dele noget af din egen træning og erfaring (dette kan gøres på mange 
forskellige niveauer) og som er interesseret i fællesskabet, der er i den virtuelle verden. Jo mere der 
deles, jo flere muligheder opstår der, og desto bedre bliver fællesskabet og oplevelsen. Måske skal du 
også være en anelse løbenørdet og glad for at sidde med Pc’eren, telefonen eller hvilket device du nu 
bedst kan lide. 
 
Hvornår skal du lade være med at bruge Strava? 
Min erfaring er at mange typisk kommer til at sammenligne sig selv med løbere, der er lidt bedre end 
dem selv(det har jeg selv gjort adskillige gange). Det skal man være sig bevidst om, idet det hurtigt kan 
blive ligesom at slå sig selv med en hammer i hovedet hele tiden, idet man aldrig kan løbe samme ruter 
på samme niveau, som dem man sammenligner sig med. Det er ligeledes min erfaring, at man i de første 
mange år af sit løberliv har tilbøjelighed til, at ville træne som dem der er bedre end en selv…. Her er der 
ligeledes mulighed for at man overtræner samtidig med, at man ikke kan gennemfører distancer og pas, 
hvilket fører til demotivation og mangel på lyst til at løbe…. Og i tillæg risikere man skader, der kan 
trække en ud af fællesskabet i laaaang tid.  
Så ved du med dig selv, at du bedst kan lide at holde kortene tæt til kroppen og kan du kende dig selv 
og nogle af de mønstre/egenskaber jeg beskriver i det ovennævnte, synes jeg måske du skal overveje at 
bruge andre redskaber end Strava. Mulighederne er mange. 
Der findes som de fleste nok ved en del forskellige apps og programmer hvor man kan følge sine venner 
og deres løb samt ens egne træningspas. Så Strava er bestemt ikke den eneste mulighed. Selv bruger 
jeg tre forskellige programmer. 

 Garmin Connect. 
 TrainingPeaks. 
 Strava. 

Og ja… selvfølgelig skal man også være opmærksom på hvis man ender med at bruge flere timer på at 
telefonen end på selve træningen og det fysiske fælleskab som vi har når vi mødes til træning i det 
virkelige klubliv 
Jeg håber mit indlæg måske har været med til at gøre dig lidt nysgerrig og givet dig lyst til at prøve at 
være med i vores virtuelle løbefælleskab. Du kan altid træde ud igen uden problemer. Det styrer du 
100% selv.  
Husk at det er for alle, uanset hvor langsomt/hurtigt du løber, cykler, svømmer, går, etc.. 
Jeg er ikke nogen haj til programmet, men jeg vil rigtig gerne prøve at hjælpe dig hvis du har nogle 
spørgsmål vedrørende Strava. Hvis ikke vi kan finde ud af det, finder vi sammen nogen der kan. 

 
De bedste klub og løbehilsener Martin Aaskilde 
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Derfor løber jeg, stadig… 
 

v/ Søren Grande 
 
Ja, hvorfor gør jeg det? Og hvorfor eller hvordan kom jeg i gang med det? Og hvorfor blev det 
lige Nordtrim? Og hvorfor bliver jeg ved med det  - søndag efter søndag - plus hverdags- 
træningernes kontinuitet. Det har jeg da gjort mig tanker om... 
 
Mange spørgsmål er jeg blevet mødt med – især af ikke-motionister, som har svært ved forstå 
lidenskaben ved ”kropspineriet” som de kan finde på at kalde det. Fx spørgsmål i stil med: 
”Savner du noget i din tilværelse? Er det blevet en religion for dig? Er du blevet afhængig? Jager 
du efter lykken/lykkefølelsen (Runners High)?” 
 
Ja, siger jeg så lidt provokerende: Jeg prioriterer lyst frem for pligt! Jeg er blevet alene og 
for gammel til at ligge under for hvad andre synes jeg bør gøre! 
 
Men skal jeg prøve at sætte ord på, hvorfor jeg begyndte at motionere, må det blive flg:  
 
Løb er overskueligt, nemt? Billigt, kræver ikke så megen forberedelse og udstyr. Hvor svært kan 
det være at løbe. Man sætter jo bare det ene ben foran det andet, læner sig lidt frem og 
bevæger sig lidt hurtigere end gå-tempo. Dette syn på løb fik jeg dog revideret, da jeg blev 
medlem i Nordtrim. Så enkelt er det ikke. Der er teknik & taktik plus en masse hjælpemidler 
(gadgets, skotyper o.a.)  
 
Velvære. Jeg led af for lavt blodsukker, men efter jeg startede på at løbe, er symptomerne 
forsvundet (holder jeg op med at løbe, vil de måske komme igen?)) 
 
Kondition & vægtkontrol. Da jeg begyndte at løbe vejede jeg 93 kg, nu vejer jeg 75 kg. Som 
18-årig vejede jeg 82 kg!. 
 
Løbe med andre. Jeg er et socialt menneske. Jeg forfalder til dovneri, hvis jeg ikke har nogen at 
løbe med. På det pkt. elsker jeg klubløb i Nordtrim – både eksterne og interne.    
 
Naturoplevelser. Gribskov Kommune med den omgivende, storslåede natur ved skov og strand 
er løbemulighedernes land som stadig kan udforskes. Jeg bor 1 km fra Tisvilde Hegn, så igen: 
kan det være nemmere? 
 
Søren Grande  
(tidl. Formand og løbetræner i klubben).  
Nu ”kun” stifinder, fartholder, fitness- og spinning 
instruktør. 
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Møn – Fra havn til havn 
 

v/ Ea Andersen 
 
Tidlig morgen lørdag d. 18. maj 2019. Altså tidlig som i tidlig. Jeg synes 
i hvert fald det er tideligt når uret ringer kl. 4.15. Nervøsitet ruller i 
systemet, så jeg var temmelig vågen allerede før 4, hvor fuglene indtog 
lydtæppet. 
Liste op (ungerne behøver jo ikke vågne), tvinge en omgang havregryn 
ned, er bare ikke rigtig sulten, når jeg er spændt og uret siger, at vi 
ikke har passeret 6.00.  
I bad, tøj på og afsted til Slangerup, så den anden tosse og jeg kunne 
dele bil til Møn, hvor vi havde bestilt bus til starten på, for os, årets 

andet ultraløb. 
- Og hvad piver jeg så om?  

Jeg taler om et superfedt Ultraløb, som jeg fik billetter til, da jeg var til et andet hyggeligt trailløb i 
Blovstrød i efteråret ’18, Blovstrød Nighttrail.  
Jette Schmidt er en møg-sej ultraløber, der kan løbe solen sort. Hun arrangerer løbet i Blovstrød og er 
fan af alle de små intime løb, hvor man løber langt. Sikkert derfor havde hun efter Nighttrail, da også lige 
et par billetter, som hun gerne ville af med. Der var ikke rigtigt rift om MØN Ultra 61 K, men helt ærlig 
hun skulle da ikke stå der og brænde ind med de billetter. Anna skulle have været med i Blovstrød, men 
havde fået et dumt knæ, så tænkte jeg, at en Møn-tur ville være en god erstatning for hende. Dengang 
vidste ingen, at der skulle en knæoperation med i billedet. 
Billetterne skulle ikke gå til spilde, så næste offer til at aftage billet blev Kim, godt nok ikke en 
Nordtrim’mer, men han kan løbe langt. 
Vi havde 3 uger forinden været Ærø rundt, lang tur, hvor der var 2-3 km med rullesten som underlag. 
Jeg hader rullesten, kan slet ikke håndtere det. På Ærø gik der 4-5 mand forbi mig på det stykke sten. Da 
jeg fik læst lidt grundigere om Møn, lød det på: Sand, tang, sten, klint og 300 meter asfalt… ja, ja hvor 
meget sten kan det være… Jeg mødte Jette Schmidt til Helvede I Nord, spurgte hende til Møn-ruten… 
”det ikke så slemt, 30 km på sand, så op over Klinten på sti i 10 km, ned og så er der sten et langt 
stykke hjem…” 
Pis, de der sten rullede ikke kun på stranden, men også i mit hoved!! Jeg var 
på google map, zoomede ind, jo der så stenet ud, tjekkede billeder fra løbet 
året inden, jo der er mange sten. 
Det gør altså pivondt i tæerne når man skal løbe på de der møgsten, mine sko 
står ikke rigtig godt fast og i øvrigt suger de sand til sig, det ville ikke være 
fedt de første 30 km. Google, google, få sko hjem, de var for store, google 
google ”yes”, de der må være gode… bare ikke på nettet i størrelse mig. 
Kaisersport, ja det tager tid at køre ind, men det passede med et andet stop. 
God betjening i Kaiser, det kender I jo! Men også ærlighed, vi har ikke noget 
du kan bruge… lille drop, lille sko, ikke sand ind, stå fast … hun anbefalede 
mig at køre til Amager, den nye Salomon Shop… Som om jeg havde tid til 
det… Men, men fik tryllet 3 timer frem hele 8 dage inden Møn, kørte til Amager Bakke og havde hele 
butikken og ekspedient for mig selv i 3 kvarter. De har alt i fede sko i ALLE størrelser (også tøj) så stolt 
som når katten kommer hjem med mus, kørte jeg fra Amager med mit bytte (lækre Salomon S-lab sko).  
En prøvetur på Rågeleje strand, hvor der er et lækkert stykke med sten + trapper ved Vejby, skoene var 
godkendt. 

Så var det jo bare at komme afsted til Møn, der tidlig lørdag 
morgen d. 18. maj. Vejret så fint ud, rygsækken pakket. Jeg 
havde tjekket resultatlisten for 2018, bedste løber havde været 
7:15 om turen sidste år, og løber to kommet ind længe efter. 
Bedste og eneste dame på 61 km havde været i gang i 8:15, så 
jeg kunne godt regne ud, at jeg skulle bruge 8-9 timer… min 
længste tid til dato var på Mont Blank i ’16, hvor mit ur siger 
7:55 eller noget i den retning.  
Der er langt til Nyord, hvor der er mål område. Vi sætter bilen 
ved siden af to andre biler ca. kl. 7:15, mon vi er det rigtige 
sted, der stod jo noget om bus osv.. En 7 personers bil triller ind, 
”nå er I klar, jeg tror vi er her alle sammen”..  ”alle sammen” 
var i dette tilfælde 5 løbetosser. Sniksnak i bilen om 
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Møn – Fra havn til havn 
 

v/ Ea Andersen 
 
Tidlig morgen lørdag d. 18. maj 2019. Altså tidlig som i tidlig. Jeg synes 
i hvert fald det er tideligt når uret ringer kl. 4.15. Nervøsitet ruller i 
systemet, så jeg var temmelig vågen allerede før 4, hvor fuglene indtog 
lydtæppet. 
Liste op (ungerne behøver jo ikke vågne), tvinge en omgang havregryn 
ned, er bare ikke rigtig sulten, når jeg er spændt og uret siger, at vi 
ikke har passeret 6.00.  
I bad, tøj på og afsted til Slangerup, så den anden tosse og jeg kunne 
dele bil til Møn, hvor vi havde bestilt bus til starten på, for os, årets 

andet ultraløb. 
- Og hvad piver jeg så om?  

Jeg taler om et superfedt Ultraløb, som jeg fik billetter til, da jeg var til et andet hyggeligt trailløb i 
Blovstrød i efteråret ’18, Blovstrød Nighttrail.  
Jette Schmidt er en møg-sej ultraløber, der kan løbe solen sort. Hun arrangerer løbet i Blovstrød og er 
fan af alle de små intime løb, hvor man løber langt. Sikkert derfor havde hun efter Nighttrail, da også lige 
et par billetter, som hun gerne ville af med. Der var ikke rigtigt rift om MØN Ultra 61 K, men helt ærlig 
hun skulle da ikke stå der og brænde ind med de billetter. Anna skulle have været med i Blovstrød, men 
havde fået et dumt knæ, så tænkte jeg, at en Møn-tur ville være en god erstatning for hende. Dengang 
vidste ingen, at der skulle en knæoperation med i billedet. 
Billetterne skulle ikke gå til spilde, så næste offer til at aftage billet blev Kim, godt nok ikke en 
Nordtrim’mer, men han kan løbe langt. 
Vi havde 3 uger forinden været Ærø rundt, lang tur, hvor der var 2-3 km med rullesten som underlag. 
Jeg hader rullesten, kan slet ikke håndtere det. På Ærø gik der 4-5 mand forbi mig på det stykke sten. Da 
jeg fik læst lidt grundigere om Møn, lød det på: Sand, tang, sten, klint og 300 meter asfalt… ja, ja hvor 
meget sten kan det være… Jeg mødte Jette Schmidt til Helvede I Nord, spurgte hende til Møn-ruten… 
”det ikke så slemt, 30 km på sand, så op over Klinten på sti i 10 km, ned og så er der sten et langt 
stykke hjem…” 
Pis, de der sten rullede ikke kun på stranden, men også i mit hoved!! Jeg var 
på google map, zoomede ind, jo der så stenet ud, tjekkede billeder fra løbet 
året inden, jo der er mange sten. 
Det gør altså pivondt i tæerne når man skal løbe på de der møgsten, mine sko 
står ikke rigtig godt fast og i øvrigt suger de sand til sig, det ville ikke være 
fedt de første 30 km. Google, google, få sko hjem, de var for store, google 
google ”yes”, de der må være gode… bare ikke på nettet i størrelse mig. 
Kaisersport, ja det tager tid at køre ind, men det passede med et andet stop. 
God betjening i Kaiser, det kender I jo! Men også ærlighed, vi har ikke noget 
du kan bruge… lille drop, lille sko, ikke sand ind, stå fast … hun anbefalede 
mig at køre til Amager, den nye Salomon Shop… Som om jeg havde tid til 
det… Men, men fik tryllet 3 timer frem hele 8 dage inden Møn, kørte til Amager Bakke og havde hele 
butikken og ekspedient for mig selv i 3 kvarter. De har alt i fede sko i ALLE størrelser (også tøj) så stolt 
som når katten kommer hjem med mus, kørte jeg fra Amager med mit bytte (lækre Salomon S-lab sko).  
En prøvetur på Rågeleje strand, hvor der er et lækkert stykke med sten + trapper ved Vejby, skoene var 
godkendt. 

Så var det jo bare at komme afsted til Møn, der tidlig lørdag 
morgen d. 18. maj. Vejret så fint ud, rygsækken pakket. Jeg 
havde tjekket resultatlisten for 2018, bedste løber havde været 
7:15 om turen sidste år, og løber to kommet ind længe efter. 
Bedste og eneste dame på 61 km havde været i gang i 8:15, så 
jeg kunne godt regne ud, at jeg skulle bruge 8-9 timer… min 
længste tid til dato var på Mont Blank i ’16, hvor mit ur siger 
7:55 eller noget i den retning.  
Der er langt til Nyord, hvor der er mål område. Vi sætter bilen 
ved siden af to andre biler ca. kl. 7:15, mon vi er det rigtige 
sted, der stod jo noget om bus osv.. En 7 personers bil triller ind, 
”nå er I klar, jeg tror vi er her alle sammen”..  ”alle sammen” 
var i dette tilfælde 5 løbetosser. Sniksnak i bilen om 

tidligere løb og hurtigt var vi på havnen i Hårbølle. Startnummer uddeling; genbrugsnumre fra et andet 
løb, fedt koncept. Flere folk kom til, dejligt også med flere kendte ansigter, tilmed en pæn blå 
Nordtrimtrøje på Henrik Kobberø. Det er så fedt med de små løb rundt om i landet, man begynder at 
genkende ansigter hver gang man kommer et nyt sted.  
 
En af de helt suverænt fede ting ved dette løb, er de mange forskellige distancer. Næsten alle kan være 
med. På ruten rundt kobles af og på med følgende distancer: 16 – 21 - 27 – 34 - 42 og 61 km. Preben, 
der arrangerer løbet, har fuldstændig tjek på det hele, han sender afsted, tager i mod i depoterne, hvor 
han pep-talk’er og guider videre på turen, alle bliver set, fulgt og anerkendt lige der hvor det gør 
allerbedst. Ligesom alle de suverænt flinke mennesker han får til at hjælpe. Der er det hele, hjælp til at 
fylde flasker, et opmuntrende ord på vejen og også et ”skal du ikke videre nu?” da jeg åbenbart begyndte 
at brænde husleje af i depotet ved 42 km  
I ved godt, det er med toilet er et omdrejningspunkt når man skal på en dagsrejse i løbesko, eller bare 
løbe 5 km, med nummer på maven. Der var rigtig fine forhold på havnen i Hårbølle, hvor vi startede, vi 
fik den hemmelige kode til de ”fine toiletter”. 
Vi havde dog ikke løbet mere end en time, før jeg havde pit-stop bag en busk, alene-tid, jep afsted med 
Kim-drengen. Jeg fik klaret det jeg skulle og så i gang igen, mon jeg kunne nå at indhente Kim? Nej, 3-4 
min. er alligevel meget. To gutter med hund havde også passeret. Jeg løb dem op og holdt mig bag dem 
frem til depot. En glad hund, der fuld af overskud løb og så lykkeligt op på sin ejer, så lidt ud på havet, 
så lidt bagud, ingen anstrengelse overhovedet, men hva’ hun havde jo også fire ben. Vi nåede til at skulle 
springe på store sten, av mon hunden kunne det? Jep, intet problem, sej hund. Hund og ejer var stået af 
efter 27 km, men jeg talte med broren og ”mor” til hunden i mål, hunden var som i overhoved ikke træt 
fortalte hun. Imponerende de firben. 

 

Det med de rare folk: 
Jeg fangede Kim igen omkring ved 20 km., da vi havde løbet omkring 30 km, skulle vi lige væk fra 
stranden for en kort bemærkning, der står en hyggelig gammel gubbe, ”skal I ikke have lidt 
hjemmeristede salte mandler med?” ”jo- tak”, og sådan var det hele turen igennem, enten kunne du 
nyde øde strand, smukke klinter, smuk skov eller søde hjælpende mennesker. 
Der var lige 2 km med rigtig L….-sten inden vi skulle op og op og op på Klinten, det betød at den ellers 
meget stejle stigning, der kommer fra stranden og op virkelig var en lise… Der stejlt, derinde i skoven 
ved Møns Klint, jeg siger det bare…  
Der havde været øde på stranden, men det er jo bare fordi alle mennesker på Møn er omkring 
GeoCentret, eller sådan opleves det… øde, øde, øde, mennesker, mennesker og mange mennesker, fange 
stien igen og så ebbede det ud med mængden af folk…  
Og tænk, hvem møder vi så efter ca. 35 km, en sød Hanne Nordtrim’er på vandretur og vupti sørme om 
ikke også Birthe var med. Birthe har siden fortalt at I var 5 Nordtrim’mere i alt! Nordtrim ramte hinanden 
langt væk hjemmefra på Møn, det var top-sjovt-hyggeligt. – og selvfølgelig var alle letgenkendelige med 
Nordtrim-tøj eller buff. 
 
En enkelt broklyd, med smil, fra turen: Den ”løgn” Preben fyrede af i depotet ved 42 km. Vi havde løbet 
på klinten 10 km, massere af højdemeter, skulle nedad trapper til stranden, så siger Preben: ”De næste 
6 km er på sten”. Ok, et kig på uret, når den siger 49 er det overstået, så der bare strand og de sidste 3 
km hjem er på sti. 
Hvem skvattede på nederste trin, jep, den tog jeg lige, men ikke noget slemt. Dyb indånding, vand og 
dejlig kyst… og så ellers affinde mig med at være i rullestenshelvede. Pulsen kommer ned, man kan jo 
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ikke løbe stærkt, der er træer, der skulle kravles igennem og bla, bla, god lyd, havets skvulp mod 
stranden og føddernes monotomme skridt i stenene… 
Hov, der er en løber oppe til venstre, en der løb ved 
siden af stenene, var det ikke snyd? Mig op på den sti, 
fedt underlag… nej, det er altså snyd synes jeg, ned 
igen… indhentede en fyr som vi havde løbet med på 
klinten, han var monstertræt af stenene, jeg kunne 
trøste med kun 500 meter mere, så burde det stoppe.   
49 km på uret, sten fremefter så langt øjet rakte.. 
hmm.. om lidt, rundt om den pynt, så det nok slut.. nej 
og nej, det blev ved, ”nå om ikke andet så slutter det jo 
ved 61”. Tænk engang, jeg endte med at slutte fred 
med de sten!! Det stoppede ved 52 km, og sikke en fest 
at løbe på sandstrand. Jeg var ved at gå tør for vand og 
glædede mig meget til at skulle møde vandposten, der skulle være ved 54 km. Der var en, og tilmed en 
sød dame, der hjalp med hælde i min camelback, ”nu er der bare 7,5 hjem” siger hun, jeg havde regnet 
anderledes, der skulle kun være 6.. uha, mentaltræning for at holde den besked ud… men det gik (sjovt 
som 1 km, kan være et problem, når man er i gang med 61!!) og så pludselig skulle vi forlade stranden, 
jeg vidste at der var 3 km på sti hjem… f… det var en lækker afslutning. Lærken sang, skoven var 
lysegrøn, man kom ud over noget mose/hede-lignende noget og det var nemt underlag.. Hvorfor gør 
man mon det her??? Jeg ved jo godt at jeg jævnligt får spørgsmålet. Det gør ondt, man er træt og alt 
mulig andet… Tja, det noget med at mærke nogle hengemte urkræfter, noget med at finde tilfredsstillelse 
i at kroppen kan blive ved at hente energi og gøre lidt mere når man egentlig har tænkt ”nu det nok”… 
Sammenligning: Det gør ondt at føde børn, men alligevel sker det alle steder i verden om og om, igen og 
igen… Det gør ondt at løbe ultra, men vi (nogle af os) gør det om og om, igen og igen… 
Snakken om samme emne gik i målfeltet. Jeg havde det forbavsende godt, jeg kunne spise og drikke 
med det samme. Benene var selvklart stive, neglene sad nogenlunde fast (kun en enkelt slap 10 dage 
efter) Skoene var suveræne, alt spillede bare (har lykkelig glemt frustration over sten). 

- Og sikke en fest, jeg kom ind som første dame, nå ja vi var så kun 2 damer i år. 8 timer og 6 min 
brugte jeg.  

Hurtigste mand, lavede rekord på turen med 6:45, Henrik Kobberø kom som nr. 2 en time senere 
(Nordtrim gjorde det pænt) Kim, det seje og glade væsen rullede ind som 3’er 10 min før mig, men han 
ventede jo også pænt på mig de første 42 km. 

Og det vilde: Kenni, nr. 1, han havde sus’me taget turen i 
sandaler!!! – og så skulle han da ind og løbe marathon i 
København dagen efter…  
 
Altså; jeg siger det bare: DET ER ET FEDT LØB, alle kan være 
med, det er mega hyggeligt. Jeg kan tydeligt se for mig en 
samling blå Nordtrim’ere som perler på snor langs Møns Klint. En 
lille bus, den nye gasgrill, der varmer pølser. Tæpper og hygge, 
til dem der vælger at løbe mindre langt, der er virkelig smukt 
dernede og massere af strande, hvor man kan lave ”dyp”. Skal vi 
ikke lave en tur?? Næste løb er d. 9. maj 2020. 

Distancerne: 16 – 21 - 27 – 34 - 42 og 61 km. Nysgerrig, så tjek - Møn havn til havn - ud, på www eller 
Facebook. 

 
 
 



Great Wall Marathon 2020 
 

v/ Annie Gyde Pedersen 
 
For et nogle måneder siden slog Pia Rydahl op på FB, at hun var tilmeldt The Great Wall Marathon. Min 
kommentar var Held og Lykke, godt at have et mål. Så var den lukket. Det løb har aldrig været et løb, 
der stod på min ønskeliste. 
 
Men så i forbindelse med fællestræning mod CPH Halvmaraton en lørdag kom jeg til at løbe på hold med 
Pia og spurgte helt automatisk ind til det kommende løb i 2020. Ud over at være en god forfatter er Pia 
også en god fortæller, for jeg blev da helt tændt – mere på oplevelsespakken end selve løbet! Men, 
oplyste Pia, det er ikke til at få plads via rejsebureauet. Man skal sidde ved tasterne, når billetter frigives. 
Så var det udelukket. 
 
Men det lurede i baghovedet – 2020 udsolgt, 2021 kan jeg ikke – 2022 måske for gammel, så impulsivt 
ringede jeg for at høre om der var en venteliste. Nej, men der var ledige pladser – der tabte jeg vist 
undermunden. Var hurtig på aftrækkeren og tilmeldte mig. Steppede rastløst rundt, for hvad var det da 
lige, jeg havde gang i. Udover alle oplevelserne er der jo også en maraton, og den er ikke lige ud ad 
landevejen.  
 
Læste efterfølgende Ea’ beretning fra den gang hun deltog. Det fes da også ind, at der er mere end 2500 
trapper på den 3,5 km lange mur, og maraton løberne skal igennem den del 2 gange. Jeg ved ikke hvor 
mange gange jeg hørte mig selv lave den der Anders And suk/synk. Hvorfor er det, der altid lige skal 
være et løb i forbindelse med en rejse. Hvorfor kan man ikke bare bestille en ganske almindelig rejse? 
Måske bare med et almindeligt løb? Svært at svare på, men det behøves heller ikke blandt løbere. Sådan 
er det vist bare  
 
Efterfølgende måtte jeg jo så fortælle Pia nyheden – og at hun er mig en dyr, men oplevelsesrig 
løbemakker. Det var også Pia, der i forhold til New York Marathon fik givet det sidste skub til en 
tilmelding. 
  
Så nu skal to Nordtrimmere trappetræne, og vi stiller op 16/5-2020 med Nordtrim og Dannebrog over 
det hele. Vi lover et billede på FB efter løbet – i hvilken position, kravlende eller stående - vil tiden vise, 
men jeg er sikker på, det bliver med trælår.  
Vi skal nyde alle oplevelserne i fulde drag, og I kan forvente en løbsberetning her i TRIM’ern næste år. 
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Bjarne – Dorte giver den fuld skrue i Grønland 
 

v/ Bjarne Hogrefe 
 

For 16 år siden løb jeg Greenland Adventure race, løbet stoppede efter en årrække. 
Jeg havde sagt til Dorte, at blev løbet genoptaget, ville jeg gerne komme på besøg. 
Løbet er ikke blevet genoptaget, men en dag for et års tid siden sender Dorte en 
besked om at Tasikuluulik Adventure race var en mulighed.  
Dortes plan var at deltage sammen med Jan, jeg skulle så finde mig en makker, så 
jeg også kunne deltage. Jeg fandt ikke en makker. Uheldigt for Jan, hans knæ 
skulle opereres, så stod Dorte som jeg uden makker og beslutningen om at danne 
makkerpar var nem. 

 
Det blev året sommerferie, Bente (min kone) blev også overbevist om at det var en god ide. 
  
Dorte og jeg skrev lidt sammen om hvordan tingene skulle lykkes. Næste projekt blev at komme derop, 
fly, båd, mere båd, desværre ikke nogen helikopter, det blev for dyrt, men rejsen blev sammensat og vi 
glædede os. 
 
Løbet: 
Vi ankom allerede fredag, dagen inden løbet, samme dag sendte vi 
al grejet afsted til camp’en. Der skulle bruges cykler, kajakker, mad 
og telte. Vi fik hilst på de andre deltagere og hjælperne. 10 hold af 2 
personer + næsten lige så mange hjælpere. 
Sjovt at møde nogle af de samme arrangører og deltagere som for 
16 år siden. 
 
Lørdag, løbsdag nr. 1. 
Alle blev sejlet afsted, det tog en times tid at komme til start. Vel 
fremme hilste vi på den lokale fåreholder hvorefter vi gik til start. 
 

Vi startede med at følge en grusvej, dog var der nogle af de lokale der ikke 
fulgte vejen, men tog den direkte kurs henover fjeldet. Det viste sig, at de 
var vant til at gå på jagt i området, og dermed bekendt med området, vi 
tog dog den sikre vej. Den første halve time havde vi følgeskab af 
fåreholderens hund, derefter vendte den om og lod os alene. Vi fulgtes med 
vinderholdet (Nuuk-pigerne) noget af vejen, hvorefter vi valgte hver vores 
vej. De gik op på bakkekammen og vi gik (knapt så heldigt) ned gennem 
en masse krat. 
 

Vi ramte kajakkerne, vi kendte ikke vores placering på det tidspunkt, 
men var ved godt mod og havde masser af kræfter i armene. Særligt 
var humøret højt efter at have overhalet 3 hold på søen. Hele to lokale 
måtte vende bunden i vejret på søen. Vi holdt næsen oppe og kom 
hurtigt frem til cyklerne.  
 
En lang grusvej lå foran os, altså sten på størrelse med fodbolde!! 

Ekstremt stejle op- og nedkørsler. Vi havde en 
gennemsnitsfart på 10-15 km/t, så terrænet var 
ikke-for-børn. 
 
 
 
Efter en strid cykeltur kom vi til campen, hvor der skulle slås telt op og laves mad 
(frysetørret i div. udgaver) dog havde Dorte MANGE lækkerier med; frugt, kaffe, 
kage… vi kunne have klaret os flere døgn på den ration. 
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Dag 2: 
Vi startede løbende i samlet flok, og var åbenbart enige om at løbe forkert, alle løb efter hold nr. 1 fra 
dagen før. Efter ca. en time opdagede vi fejlen, vi kunne pludselig ikke komme længere, der var en kløft 
og en kraftig foss. Resultatet blev at vi skulle over et bjerg for at komme i nabodalen, den rigtige dal. 
Endnu mere krat op og ned, av, av på benene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter fulgte vi smeltevandsfloden helt ud til gletsjeren, hvor der var en ruin, som vi skulle rundt om 
inden vi tog turen retur til campen.  

 
 
 
 
Ved vendepunktet var en official, der var kommet på hesteryg, hun kunne 
fortælle, at hun var kommet af den rigtige vej. Deraf kunne vi konkludere 
at hvis vi kunne finde hestespor var vi på rette vej tilbage. Vi så hestespor 
flere gange, og tilmed hestepærer lidt før campen. 
Det var lidt et lykketræf at vi så hestesporene, dalen var 300 – 400 meter 
bred, så at vi lige ramte sporene var mere end almindeligt heldigt. 
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Lidt før vi nåede campen var indlagt en skydning med salonriffel, 
vi skulle skyde efter coladåser. De var på så lang afstand at kun 
én dåse blev ramt, ud af samtlige deltagere, hvoraf vi alle havde 
5 skud! En træfprocent på 1!! 
 
 
Da skydning og deraf følgende strafrunder var overstået, skulle 
vi have gang i cyklerne igen, øv, min var punkteret. Ny slange i, 
og så afsted. 
 
 
 

 
To timers cykling skulle tilbagelægges, fodboldstenene var ikke 
blevet mindre, det var samme vej som dagen før, op- og 
nedkørsler havde ikke udlignet sig. 
 
Vel i mål var mad, -som i meget mad, der var alt hvad man 
kunne forestille sig, fårekød, kartoffelsalat meget og meget 
lækkert. 
 
Placering: Vi gik efter en placering midt i feltet, den ambition 
blev indfriet, vi blev nr. 5 af 10, vi brugte 14 timer og 55 min. 
Lå tæt på hold nr. 4, der kom ind kun 18 sekunder før os. 
 
 

 
 
Der manglede ingenting til løbet, selv fejringen dagen efter 
var flot, tale fra borgmester, overrækkelse af diplom i 
byrådssal, alt dog på grønlandsk, - vi tror de sagde noget 
pænt… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sidste vilde oplevelse på vej hjem. Vi så en hval fra Jans båd. Samme hval lå på brættet til salg dagen 
efter. Sådan gør man bare i Grønland! 
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Medlemsrokade siden marts 2019 
 

v/ Erik Lassen og Ea Andersen 
 

Kære nye medlemmer - Velkommen i Nordtrim! 
 

Karin Nørgaard 
Susanne Viking 

Peter Skytte 
Katja Bonde Christensen 
Søren Nørgård Andersen 

Katja Østergaard 
Maj Britt Nielsen 
Tobias Nielsen 

Benjamin Kristensen 
Ulla Christiansen 

Stine Sanco Hansen 
 
 
 
Nogle kommer til, andre finder nye ”legekammerater” eller interesser. Der har været oprydning i ubetalte 
kontingenter, derved er smuttet 56 medlemmer: ”På gensyn” eller bare ”god vind” til jer. 

 
 

Et pluk i nogle af dem, som ikke længere løber i Nordtrims blå trøje: 
 
 
 
 
 
 Gitte Buchberg 

Brian Bak 
Tom Kühl 
Anja Kühl 
Jacob Schjøtt 
Rune Torp 
Albert Torp 
Gustav Torp 
Trine Torp 
Lene Andersen 
Bjarne Klarskov 
Annette Veistrup 
Lars Bonde Hansen 
Kenneth Ohlendorff 
Lisbeth Ohlendorff 
Helmer Pedersen 
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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 LOTTE L 

 


