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ern
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sammen om løb… 

 
  

  
Læs mere inde i bladet…..  



 
 
 
 
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.dk  
 
 
Bestyrelse: 
 
Anna Uhrenholt 
Formand 
Mobil: 23739250 
Mail: anna.uhrenholt@gmail.com 
 
Anders Lind Knudsen 
Næstformand 
Mobil: 28888931 
Mail: anders@nordkranen.dk 
 
Erik Lassen 
Kasserer 
Mobil: 30292635 
Mail: kasserer@nordtrim.dk 
 
Jens Bjerre 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28496249 
Mail: jbjerrehund@hotmail.com  
 
Kirsten Bjerre 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28496250 
Mail: kirstenbjerre@godmail.dk  
 
Camilla Pollas 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 60776321 
Mail: pollas.os@dk 
 
Jesper Pedersen 
Suppleant 
Mobil: 25371083 
Mail: jajepedersen@email.dk 
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Dette blad udkommer traditionelt på dagen for generalforsamlingen. Derfor plejer 
denne rubrik også at være Formandens beretning til generalforsamlingen. På 
grund af den store forsinkelse i afholdelsen af generalforsamlingen, har vi denne 
gang valgt at lægge Formandens beretning frem ved generalforsamlingen, og 
give plads her til en mere aktuel udgave af Formanden har ordet. 
 
Usikkerheden og uforudsigeligheden er det eneste, der er sikkert i disse 
tider – dog er én ting helt sikkert, og det er at Nordtrims 
generalforsamling afholdes den 27. maj ligegyldigt hvilke 
regeringsdekreter, der måtte komme. Hvis der fortsat er et 
forsamlingsforbud, så rykker vi over på en online-båret 
generalforsamling. I så fald vil vi udsende en mail til alle med vejledning 
i opkobling. 
 
Nordtrims aktiviteter har nu været på stand by i mere end 5 uger, og vi 
runder mindst 8 uger, inden der er en lille chance for at vi igen får lov til 
at samles omkring vores løbefællesskab. 
 
I og med, at (næsten) vi alle har fået mere tid er det jo lidt paradoksalt, 
at meget af det vi normalt glædes ved, ligger udenfor vores rækkevidde 
– herunder det at møde alle sine løbekammerater til faste træningspas i 
Nordtrim.  
 
En af Nordtrims styrker er vores træningsstruktur. Vi tilbyder 
træningsforløb opbygget efter anerkendte principper og med indlagt 
progression op imod forårets- og efterårets mål, og vi tilbyder farthold, 
så alle kan få følgeskab og sparring undervejs på turene.  
Et andet aktiv er løbefællesskabet, hvor der altid er en på banen som 
man kender – en der kan sige ”hvordan går det med dig, du var god i 
tirsdags” eller ”du skal med på mit hold i dag” – og hvor der altid er 
sikkerhed for en løbemakker. Et løbefællesskab er ikke blot sundt og 
vigtigt for vores kredsløb, men også for vores mentale velbefindende. 
 
I princippet er begge dele gået fløjten sammen med nedlukningen af 
Nordtrims aktiviteter, men heldigvis viser medlemmernes 
sammentømrede interessefællesskab sig nu i fuldt flor og sikrer, at 
aktivitetsniveauet stadig er stort – nu blot i mindre grupper, og vi ser 
igen og igen, at vores medlemmer er ansvarsbevidste nok til at 
efterleve kravene, selv om man løber sammen 3-5 stykker og nyder det 
nærende løbefællesskab. 
 
Forårets mål i form af forskellige motionsløb i april, maj og juni er 
punkteret, men mange følger stadig træningsplanerne med stor ildhu – 
måske har nogen valgt at løbe maratonløbet alligevel, så blot lige i 
nabolaget i stedet for f.eks. i Hamburg, måske tænker andre at det er 
dejligt at følge en velkendt plan, selv om der ingen trænere er i syne. 
 
Nogen løber med en arbejdskollega, der lige kommer forbi et par gange 
om ugen – og andre løber for sig selv.  
 
Flere har fundet sammen i lidt løsere strukturer, bundet op på et 
yndlingsterræn eller en favoritrute, og her viser de sociale medier for 
alvor sit værd. For det er superlet lige at smide en besked ud på 
Facebook eller i en Messenger-gruppe ”Hvad.... er der nogen, som vil 
med i dag kl 16.30?”. 
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Men der er måske også enkelte, som har lidt svært ved at komme afsted – når der ikke er en fast 
træningsplan eller en fast mødetid, hvor klubben kalder til træning. I så fald vil jeg opfordre til, at man 
på eget initiativ tager kontakt til en løbeven eller lægger en lille hilsen op på FB om at man mangler en 
løbemakker. Det skønne ved foråret er altså at komme ud og nyde det dejlige forårsvejr i løbesko og få 
nogle endorfiner til hjernen. 

 
 
 
 
 
Lille løbefællesskab, under 10 personer, og stor 
afstand. 
 
 Men godt humør, sol og blå himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle disse ”nødplaner” og den løse struktur virker i praksis – og det er en fornøjelse at være en del af i 
denne mærkelige tid, hvor intet er som det plejer.... Ja, fra tid til anden kan man næsten helt glemme at 
savne ”plejer” - tempoløbene om tirsdagen og intervallerne om torsdagen    
 
Men for at ”plejer” ikke helt skal gå i glemmebogen, vil trænergruppen være vært for ”Sammen-hver-for-
sig”-begivenheder på FB, som giver inspiration og anvisning til de træningspas, som vi jo ikke kan løbe i 
disse dage – fordi der ingen trænere er på arbejde.... Brug dem, hvis du har behov for struktur eller hvis 
du bare tænker, at det er lige sagen for at fastholde og forbedre din gode form. 
 
 
På et tidspunkt vil dette tidslimbo være overstået, og der bliver givet grønt lys for at vi igen kan blæse til 
fællesskab i større forsamlinger – selv om vi nok ikke skal regne med, at alting bliver ”tilladt” lige med 
det samme.  
Til den tid vil vi i Nordtrim igen stå på mål for de sædvanlige attraktive tilbud til ivrige motionsløbere, stol 
blot på det! 
 
I skrivende stund aner ingen, hvordan oplukningen og forsamlingstilladelserne vil forme sig – om alt 
bliver tilladt eller om det vil være en gradvis tillempning. Vi har i bestyrelsen besluttet at drøfte struktur 
og form for genåbning af Nordtrim lige så snart, vi kender konditionerne fra myndighederne. Og når vi så 
har aftalt dette, vil alle medlemmer modtage en mail med vores planer, så ingen skal føle sig usikker på, 
om det er forsvarligt at møde op til fællestræning igen. 
 
 
Vi glæder os til igen at blive et stort løbefællesskab - lad os hjælpe hinanden med at vores fremtidige 
løbefællesskab i Nordtrim bliver unikt, hvor vi tager det bedste fra alle verdener med ind i fremtiden 
samtidig med at vi passer på hinanden. 
  
 



TBE – bare lige en reminder 
 

v/ Fra sikkervacination.dk 
 

 

Husk lige, at det måske er nu, at du skal have din vaccine. Der er fundet en del 
flåter med TBE i Tisvilde Hegn. 

 

 

TBE – Tick Born Encephalitis 

TBE er en hjernebetændelse, der skyldes bid af skovflåter, som er smittet med TBE-virus. Det er en 
meget alvorlig sygdom, der både kan vise sig med fysiske samt psykiske symptomer. Ældre personer er 
især udsatte for alvorlige symptomer ved smitte. Det er muligt at forebygge smitten med TBE 
vaccination. 

Risikoen for smitte 

Det er beregnet, at op mod 5% af alle flåter bærer TBE-virus. Flåterne med infektionen lever 
hovedsageligt i skovområder, og er udbredte i Sverige, Central- og Østeuropa. Risikoen for smitte er 
således høj for personer uden TBE vaccination, der opholder sig meget ude i naturen i sommerhalvåret, 
hvor klimaet er optimalt for skovflåterne. I Europa er det anslået, at 4-5000 personer årligt bliver smittet 
med TBE-virus. I Danmark har Bornholm været et af de eneste steder, hvor personer er blevet smittet 
med TBE-virus, men der har for nyligt været beskrevet tilfælde af TBE som følge af flåtbid i Nordsjælland. 

Behandling 

Af de personer, der smittes, vil én ud af fire udvikle en hjernebetændelse, der kan variere fra mild til 
svær grad. Der findes ikke nogen specifik behandling mod sygdommen, og det er derfor vigtigt at 
forebygge insektbid og smitte. Dødeligheden blandt smittede med TBE-virus er på 1-2%. 

Forebyggelse mod TBE 

Skovflåter kravler op i spidsen af græsstrå og venter på forbigående dyr, den kan hægte sig fast på – dyr 
eller mennesker. Derfor kan man forsøge at forebygge bid ved at påklæde sig beskyttende tøj og bruge 
insektmidler på hud og tøj. Derudover er det vigtigt at tjekke sig selv for flåter og fjerne dem straks efter 
ophold i skovområder. Man kan forebygge smitten med en TBE vaccination. 

TBE vaccination 

Vaccinationen gives ved injektion af vaccinen kaldet TicoVac®, der optimalt set gives forud for 
skovflåtsæsonen. Det er nødvendigt at få to vaccinationer, før man er fuldt dækket i en hel sæson. 
Personer i alderen 1 til 60 år beskyttes 100% mod TBE med vacciner givet med 28 dages mellemrum, 
men TBE vaccinen kan gives med 14 dages mellemrum, hvis hurtig beskyttelse er nødvendig. Personer 
over 60 år beskyttes 100% med to TBE vacciner med 28 dages interval. Hvis man skal opholde sig i et 
område med risiko for flåtbid i en længere periode end en enkelt sæson, er det muligt at blive vaccineret 
igen for fortsat virkning. De mest almindelige bivirkninger er ømhed og rødme, der hvor TBE vaccinen er 
givet. Derudover kan man opleve symptomer, som man kan sammenligne med influenzasymptomer: 
træthed, utilpashed, kvalme samt hovedpine. Dette er almindelige symptomer, som skyldes aktivering af 
immunforsvaret i kroppen på grund af vaccinen. 
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Hammertrail på Bornholm i januar 2020 
 

v/ Niels viser billeder, Annie fortæller. 
 
En stor flok Nordtrimmere har været på Bornholm til Hammertrail. 
Det skal selvfølgelig afspejles på disse sider. Som glad redaktør opfordrede jeg til at man skrev et par 
linjer om ”det fedeste øjeblik” på turen. 
Annie skrev kort efter hjemkomst et par glade linjer, efter yderligere et par uger kom der fede 
beskrivelser af Bornholm, set små to meter over Anders og Lennarths løbesko, det perspektiv kan læses 
på de næste sider… 
 
Billeder har deres eget sprog så se med her: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Annie: Det fedeste ved løbet var, da solen brød frem. 
Stoppede op, vendte mig om og fik den mest fantastiske 
udsigt ud over havet. 
 
Lensgaard er rammen om den hyggelige stemning efter 
løbet. Alle stimler efterhånden sammen i køkkenet, drikker 
velfortjent øl/vin, småspiser af fredagens rester og snakken 
går højlydt om løbet, mens maverne knurrer efter dejlig 
aftensmad. 
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Bornholm – et hadeløb?? 
 

v/ Anders Knudsen (billeder fra FB) 
 

 
26. januar 2019 deltog jeg for første gang i Hammer Trail Winter 
Edition på distancen ½ maraton.  
  
 
Et ½ maraton kan man da altid gennemføre. 
 
  
 

 
Det gjorde jeg da også – på 2 timer og 37 min. Alle- som i ALLE min daglige løbekammerater slog mig. 
De passerede mig bare én efter én. 
Jeg var færdig – som i helt færdig – da jeg endelig kom i mål. 2 timer efter målGANG (og det var GANG) 
var jeg stadig hvid i hovedet og decideret dårlig, så dårlig, at jeg overvejede at overlade rattet i bilen til 
en anden på vej tilbage til Lensgaarden. 
Efterfølgende tænkte jeg over hvad der var gået galt. Jeg havde kun løbet en enkelt eller 2 længere 
distancer inden løbet og jeg var også kommet hjem fra skiferie 1 ½ døgn før vi tog til Bornholm. Jeg 
spiste kun et par vingummier under vejs og drak kun lidt vand. Desuden havde der været indbrud i mit 
hus mens vi var på skiferie og bl.a. havde tyvene stjålet mine brugte Salomon trailsko og min blå 
Nordtrim-jakke. ☹ 
  
Jeg sagde godt nok skråsikkert på Bornholm, at det blev så min eneste Hammer Trail Winter Edition, men 
inderst inde vidste jeg jo godt, at jeg var nødt til at komme igen og gøre det bedre.   
  
Så 25. januar 2020 stod jeg igen til start på ½ maraton. Denne gang – syntes jeg selv – væsentligt 
bedre forberedt. Ganske vist havde jeg pga. min balle-gener holdt en total løbepause på 6-7 uger fra 
midt oktober til 2. december. Men derefter var der jo også 7-8 uger til løbet. Og der fik jeg faktisk løbet 
en del bl.a. hele 4 lange distancer: 2 x helvede i Nord, 1 x Kullen og 1 x med Bjarne på bakkestien og 
Fr.værk-skovene med en masse bakker. Så jeg var godt forberedt syntes jeg selv  
 
Igen i år var starten kl. 12 og måske igen var der for lidt kalorieindtag fra morgenmaden til 
løbsstart?  Men jeg havde da fået en elektrolyt-”doping”-pille af Peter W, som jeg opløste og puttede i 
kamelbacken. Desuden havde jeg lommen fuld af lakridskonfekt. Så alt i alt var jeg totalt klar! 
 
Jeg startede langsommere ud denne gang, så alt gik fint. Jeg vinkede overskudsagtigt til Jesper P og 
Anna, da jeg efter ca. 2 km rundede et skarpt sving og kunne se dem 100m bag mig inde på marken. 
Så så jeg ikke nogen Nordtrimmere længe. Det gik fint. Op og ned. Dog mest op, følte jeg. Gennem en 
masse mose med vand op over anklerne. Men stadig ingen andre Nordtrimmere  
 
Lidt før vi kom til Hammers Hus så jeg mig tilbage på et åbent stykke. Der så jeg så Jesper for første 
gang siden jeg vinkede til ham, men han var langt tilbage. Så trak jeg lidt fra Jesper, tror jeg. Det var i 
hvert fald først længe efter Hammer Havn at jeg igen så ham langt tilbage. På dette tidspunkt have jeg 
spist 2-3 lakridskonfekter på turen (og det blev heller ikke til flere – jeg kunne ikke få dem ned). 
 

Jeg begyndte at få uro og ondt i maven og ikke mindst ondt ad mig 
selv☹
 
 
Så var det at Jesper langsomt men sikkert gnavede sig ind på 
mig. ☹ Og så passerede han mig stille og roligt og opfordrede mig til 
at hænge på, hvilket jeg gjorde – sådan ca. 100m. ☹Så kom Peter, og 
også han passerede mig stille og roligt. Så kom Bjarne, og også han 
passerede mig stille og roligt. ☹ 
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Kort efter var jeg nået til klippen med Dannebrog (jeg 
så ikke Dannebrog – det havde jeg ikke kræfter til) og 
den meget stejle opstigning. Jeg gik 5 meter op, men 
havde ikke krafter tilbage til at komme op over toppen. 
Jeg stoppede op og vendte mig rundt og stod og 
kiggede ud over Sandvig og tænkte: Hvis jeg går 
direkte hjem gennem Sandvig kan jeg nok overleve. Så 
kom Anna. Uden et ord eller et blik kravlede hun forbi 
mig op ad bakken. ☹Jeg stod der nok et minut endnu. - 
Og hvad der fik mig til at forsætte op ad bakken ved jeg 
ikke. Men det gjorde jeg. Det var nu mest i gang og 
ikke i løb den resterende del af turen foregik. Og som 
sidste gang, bliv jeg også denne gang gennemkold. 
Godt at jeg havde en tør hue i lomme. Den tog jeg på i vinden oppe på den næste bakke. Og jeg fik da 
stavret mig de sidste kilometer hjem 
  
Det gik bedre end sidst, for denne gang var jeg ikke hvid i hovedet da jeg kom i mål, og jeg tror kun jeg 
havde det dårligt i en lille time efter jeg kom i mål. Og tiden – den var kun 12 minutter langsommere 
end sidste gang.  
  
Så nu ved I hvorfor dette løb er mit hadeløb. 
Jeg ved der er rift om pladserne til dette løb. Jeg har en ledig plads til salg. 
Og bortset fra løbet – hadeløbet - er det jo den mest fantastiske hyggelige klubtur med den mest 
fantastiske indlogering på Lensgaarden med de mest fantastiske og hyggelige mennesker man kan 
forestille sig. 
  
Kæmpe stor tak for turen til Kasper og alle Jer andre på hjælperholdet og alle deltagerne for et par super 
gode dage 
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Salomon Hammertrail Winter Edition 
 

v/ Lennarth Østergaard 
 
Skøn weekend på Bornholm, masser af hygge, mad og drikke og et fedt løb.  
 
Fredag 
Turen startede med en køretur til Ystad incl. et pitstop på McDonald’s til de løbere der var ved at gå 
sukkerkolde, jeg fik en latte. Derefter en lille sejltur uden de store bølger, heldigvis. Da vi kom i land 
delte vi os i to hold. Et hold kørte efter numre og resten kørte direkte til gården hvor vi skulle bo. Efter 
indlogering var det tid til pasta party, - og dessert selvfølgelig. Kl. 22:00 var de fleste faldet til ro så vi 
kunne være klar til løbet lørdag.  
 
Lørdag morgen startede kl. 08 efter at have ligget i sengen i næsten 10 timer, som er normalt for min 
roomie.  
Efter morgenmad, igen et festmåltid, var det tid til at klargøre udstyr, nogle skulle have mere med end 
andre, jeg tror der var nogle marathon løbere, der tog et kilo eller to på under turen  med alt det de 
skulle indtage under vejs.  
 
Løbet startede kl. 12 for os der skulle løbe 1/2marathon. Planen for mig var, at jeg ville løbe taktisk, da 
jeg ikke havde prøvet et trailløb før og ikke vidste, hvordan jeg skulle fordele mine kræfte. Jeg startede i 
den forreste del af startfeltet i et tempo, som jeg håbede jeg kunne holde og så holdt jeg øje med hvem 
der var foran mig. 4 løbere lagde meget hårdt ud, så de fik lov til at løbe. Den første hentede jeg efter 
ca. 4 km, hvor jeg nemt løb fra ham, derefter løb jeg så hurtigt som jeg kunne, men også turde, da jeg 
ikke ønskede at skade mig selv. Efter mange, mange, mange stigninger og ca. 14. km, løb jeg stadig 
alene, de tre forreste ikke var til at se. Jeg havde næsten opgivet at hente flere, men ud af det blå 
dukkede nummer 3 op. Jeg tænkte, at jeg ville bruge de næste 2 km til at hente ham, men det tog kun 
et par hundrede meter så lå jeg lige i røven på ham. Efter at have ligget lige efter ham op af en meget 
lang og hård stigning kunne jeg mærke, at jeg var stærkere end ham, så lige inden toppen af bjerget løb 
jeg forbi og gav den fuld gas på nedløbet, da han ikke skulle have mulighed for at hægte sig fast.  
Nu havde jeg næsten sikret mig en podieplads, hvilket var langt over mine forventninger, så nu var det 
bare fuld gas til målstregen.  
Jeg krydser målstregen som nummer 3 - troede jeg, men det første de siger er tillykke med 2. pladsen, 
da ham jeg troede var nummer 2 var udgået.   
Efter hygge i Domen og præmieoverrækkelse gik turen tilbage til gården.  
 
Lørdag aften 
Efter bad og lidt hvile var det tid hygge.  
Kl. 19 kom maden, men vi skulle da lige have en toast kl. 17, der var jo længe til aftensmaden!  
Resten af aftenen stod på hygge, spise, drikke, Yourboots, lidt mere spise og drikke - man skal aldrig gå 

ned på mad og drikke og det gjorde vi bestemt heller ikke, tror ikke jeg har tabt mig denne weekend 

 
 
Søndag 
Efter endnu et festmåltid søndag morgen stod den på lidt oprydning og så gik turen hjem.  
 
Opsummering på min weekend med Nordtrim til Hammer Trail.  

 
 
Skøn weekend med skønne mennesker og masser af mad og drikke kun 
afbrudt af en lille tur i den smukke bornholmske natur.  
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Løbetræning med styrke 
 

v/ Søren T. Grande 
 

 
Der har altid pågået en evig diskussion om hvorvidt det er nødvendigt at 
styrketræne når man vil være en god løber, og omvendt i forbindelse med 
”kropsshaping”, at bygger man muskler op, så skal man undgå at 
konditions træne, for så løber man musklerne af kroppen, og det hele er 
spildt på det svedige underlag. Dette indlæg handler altså om hvorvidt 
der er en modsætning mellem styrketræning og kardiotræning? Kort 
sagt: et issue mellem enten/eller og både/og?? 
 
Det er som bekendt af børn og fulde folk man skal høre sandheden, men i dette 

tilfælde må I høre erfaringen tale, for jeg har som gammelt medlem af Nordtrim aldrig været i 
tvivl og blev fornylig bekræftet, da jeg faldt over en artikel i Ældresagens medlemsblad.   
 
Styrketræning gør os aktive 
En positiv effekt på hjerte-kar-sygdom opnås ved bl.a. styrketræning, fordi denne træning i 
lighed med kredsløbstræning gør os bedre i stand til at omsætte fedt og sukker. Det gavner 
sundheden af blodkarrene, og vi får nedsat mængden af fedtmolekyler i blodet og øget 
insulinfølsomhed. Styrketræningen har så den sidegevinst, at vi fastholdes i en motionspraksis, 
så vi bliver ved med at være aktive, selv når vi bliver ældre. Muskelstyrken falder med alderen – 
det er hormonelt betinget – og dette fysiske forfald forebygger styrketræning. Det er altså vigtigt 
at vedligeholde vores (især ældres) muskelfunktion. Gør man det bevares vores mobilitet langt 
op i årene, fx at gå op ad trapper (eller nedad), rejse sig fra siddende osv. Det gør os som ældre 
generelt mere aktive. 
 
Hvad så med pulsen? 
Den nemmeste måde at få pulsen op er ved at gå eller løbe op ad 
bakke – også på løbebånd. Men faktisk kan man også få pulsen op, 
når man belaster musklerne med tunge vægte, fx kettlebells. Jo 
hårdere man styrketræner jo mere forpustet bliver man. Her skal 
man så passe på overbelastningsskader, som kan gi' noget ligament-
inflammation. Så rolig fremadskridende progression, men faktisk er 
det forbavsende hvor meget man kan træne musklerne op til at yde, selv når man er kommet op 
i årene. Og dette gælder ikke kun for mænd! 
 
Træn varieret og husk restitution. 
Mange tror at det kun er konditionstræning der sætter hjertet på hårdt arbejde, men faktisk er 
en kombination mellem kardiotræning og styrketræning det ideelle. Styrketræning styrker også 
hjertet. Man kan lave et mix, fx styrketræning 1 x om ugen og løbetræning 2 x om ugen – eller 
omvendt. Det vigtigste er variation og ikke ensidig træning.  
Konklusionen må lyde:Træn 3 gange om ugen. Løb ikke 2 dage i træk. Styrketræn ikke 2 dage i 
træk. Restituér imellem dine træningspas, fx ved at variere din træning. Ønsker du at træne 
mere end tre gange om ugen, så sørg for at du ikke træner overkrop eller underkrop 2 dage i 
træk. En kombination af styrke- og kredsløbstræning giver den største effekt på din 
hjertesundhed.   
 
(Kilde:Ældresagen, sundhed, februar 2020 (Morten Zacho, idrætsfysiolog)) 
 
TILFØJELSE:  
Kan man ikke bare nøjes med at løbetræne? 
Muskelgrupper må helst ikke forsømmes, og når man skal forholde sig til et sådant udsagn, er 
løbetræning faktisk en ensidig træningsform. 
Kroppens store muskler – baller, lår, ryg, mave – bør altid trænes af hensyn til ligevægt, balance 
og velbefindende. Når der muskeltrænes skal forside og bagside helst trænes lige meget, 
expl.vis: forlår/baglår, ryg/bryst, biceps/triceps, mave/lænd osv. 
For at undersøge hvilken motion der bedst tackler et af de oftest forekommende problemer man som 
fitness instruktør står overfor, nemlig lændesmerter, satte forskere fra University of Alberta 
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en række forsøgspersoner med ondt i lænden til enten at konditionstræne eller styrketræne i 16 
uger. Kardiogruppen øgede deres kondital (VO2max), men fik ikke færre rygsmerter. Gruppen, 
der styrketrænede, reducerede derimod deres lændesmerter med 40%. 
Forskere fra Yale University har påvist, at mænd, der træner 4 timer om ugen, forbrænder 54% 
mere energi, når de slapper af, end tilfældet er hos mænd, der ikke træner regelmæssigt. 
Forklaringen er begrebet ”afterburn”, dvs. at veltrænede mænd har et højere indhold af 
mitokondrier i musklerne. Mitokondrierne fungerer som helt små forbrændingsmotorer i 
muskelcellerne, og antallet af mitokondrier øges gennem muskeltræning. Det samme gælder for 
kvinder, men er nemmere at måle på mænd pga. deres større muskulatur. 
 
Tager man så ikke på af for meget muskeltræning? 
 
 

Faktisk kræver muskelvæv næsten 3 gange så meget energi at 
vedligeholde som fedtvæv. Så der skal en indsats til for at holde sig slank 
og fit. En større muskelmasse forbrænder mere energi døgnet rundt, 
således at kalorie forbrændingen øges (som før nævnt også i hvile!). 
Træning forbedrer vores evne til også at oplagre kulhydrat, så hver gang 
kroppen øger sin sukkerkapacitet med 1 gram, følger der 3 gram vand 
med. Een ting er sikker: Kontinuerlig træning og fornuftig kost med 
omtanke skal nok få forbrændt fedtdepoterne. 
Muskelmængden er en afgørende indikator for, hvor gammel kroppen er 
rent biologisk, og hvor hurtigt vi ældes... 
 
(Inspiration: ”DGI.Målrettet træning/fitness”)   
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Refleksløb i Gribskov 
 

v/ Ea Andersen 
 
Bjarne skriver i februar på Facebook: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før billede         Efter billede 
 
 
Hvor mange tosser kan man mon samle til en sådan opfordring? Vi var vist 9 stk., ja hvem tæller? Jo, det 
gjorde Bjarne faktisk, da han omsorgsfuldt ville sikre sig at vi også var 9 stk. Nordtrimmere med hjem. 
 
Vi startede pænt ud med pandelygter og tørre sko. Lygterne holdt vist hele vejen, det gjorde skoene 
også, men de holdt ikke tæt. Der gik ikke meget mere end 4 min. før samtlige deltagere have våde 
fødder. 
Bjarne gav udtryk for at han havde styr på ruten… ”som om..” det var bare ikke lige den sti/det spor… Vi 
gik direkte i en moseagtigt ting. 
 
Oprindeligt har Lars Bergelius malet reflekser på en række træer i Gribskov. Nogle af os har hørt mange 
fortællinger om aftenerne i Gribskov med løb og kage efterfølgende (et novemberløb). Det var den 
oplevelse Bjarne ville lade os smage, tror jeg.. 
 
Vi startede med IKKE at finde ruten, men vi fandt noget andet og på et tidspunkt fandt vi også nogle 
reflekterende mærker på træerne. 
Det har været en våd vinter, det bærer skoven præg af. Jeg tror ikke der var en eneste af os, som ikke 
havde ”sok” efter 8 min. Tjekker man billedet før og efter, kan man også konstatere, at skoene er renere 
efter løb end før løb, og det er vist ikke normen. 
 
Der står fine øjeblikke tilbage i erindringen. Meget grin, meget vådt, meget ”hov det vist ikke denne vej”, 
jubel ved ”jeg kan se et mærke”, en helt mørk skov, da vi alle slukkede pandelamperne, sejt!  

- Og Lars Lundin har fået nyt navn: The Bridge. Hvorfor? 
Vi knoklede alle med at hoppe over en lille å, prøvede at undgå vand længere end til knæene, hjalp 
hinanden osv. Lars kalder på et tidspunkt på os: ”Hvorfor kommer I her over, der en ”bro””, vi drejer lige 
hovederne, når nok at tænke ”godt set”, da det siger knæææææææk og vupti er Lars våd, ikke kun til 
anklerne, men til livet, han havde fundet en birkestamme, der smart gik over åen, den var bare rådden! 
Så derfor ”The Brigde”! 
 
Vi fimsede videre rundt i skoven, mødte flere gange mus, der stille sad og var forblændende af vores 
pandelamper… uglen gav sit besyv med, vi var omkring Fruebjerg inden vi rullede ned til bilerne, en 
skøn, anderledes og dejlig tur. 

 
Ved bilerne var belønning. Bjarne havde ikke, men Bente, Bjarnes kone, havde 
bagt til os. Peter taget citronmåne med, flere af os havde kaffe og kakao med, så 
kaloriebalancen blev justeret inden vi sagde godnat og kørte hvert til sit. 
 
 
 

Tak Lars B for reflekser, tak for ”bro” til ”vores” Lars, stor tak til Bjarne for initiativ. Det kan vi godt 
gentage, skoven kan rumme flere endnu, så kom glad, hvis Bjarne eller en anden igen inviterer til 
refleksløb. 

Så har vi lige min sidste fjollede ide. I 
Gribskov syd for Kagerup på den 
nordligste P-plads vest for vejen 
mødes vi fredag den 21.februar 
kl.21.00.  
Med det udgangspunkt findes der en 
10K rute der er mærket op med 
reflekterende materiale, den skal vi 
prøve at følge som en spændende 
udfordring. Tag gerne lidt kaffe og 
kage med.  
Vi ses i mørket. 
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Store ændringer i Nordtrims kommunikationspolitik 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Bestyrelsen har drøftet klubbens kommunikationskanaler, deres formål og anvendelse af klubbens ledelse 
og medlemmer. 
I denne sammenhæng drøftede vi også en revision af klubbens kommunikationspolitik, som efterhånden 
har mere end 3 år på bagen. 
  
Den gamle Kommunikationspolitik tager afsæt i tre kanaler, nemlig: 
- www.nordtrim.dk 
- Nordtrims FB-gruppe 
- Klubbladet, ”TRIM’ern” 
 
I den mellemliggende periode er der sket to ting, som vi finder relevante at inddrage i klubbens 
reviderede Kommunikationspolitik, nemlig en restriktiv EU-lovgivning omkring GDPR og at vi har fået en 
4. kanal – en åben konto på Instagram. 
 
Dette medfører følgende reviderede Kommunikationspolitik for Nordtrim, pr april 2020.  
 

Kommunikationspolitik for Nordtrim 
Nordtrim har 5 ”kanaler” med hvert sit kommunikationssigte. 
Alle fem kanaler henvender sig til klubbens medlemmer, og alle fem kanalers indhold drejer omkring 
klubbens mission – løbefællesskab. 
 
www.nordtrim.dk 
Klubbens hjemmeside, hvor klubbens nyheder, ”officielle” arrangementer, holdninger samt politikker og  
øvrige vedtægtsbåren information kan slås op. 
Hjemmesiden hostes af et af bestyrelsen udpeget medlem, og det er formanden, som er overordnet 
ansvarlig for sitets indhold. 
 
Nyhedsmails 
Nyheder og direkte henvendelser til medlemmer. Typisk med bestyrelsen som afsender. 
Vi opfordrer dig til at tjekke dit spamfilter for mails fra Nordtrim – det er ærgerligt at gå glip af 
interessant og relevant info.  
 
Derudover vil vi opfordre dig til - som medlem af Nordtrim - at følge os på de sociale medier, hvor vi 
løbende deler nyheder/begivenheder.  
 
Nordtrims FB-gruppe 
Her kan medlemmer opslå begivenheder, invitationer, meddelelser og foto.  
FB-gruppen fungerer endvidere af og til som et supplement til hjemmesiden - for at opnå øget synlighed 
og agilitet ift klubbens officielle arrangementer. 
FB-gruppen er en lukket gruppe for Nordtrimmere og hostes i princippet af FB-gruppens medlemmer, så 
derfor er der behov for yderligere spilleregler for dette medie.  
Det kan således resultere i eksklusion fra FB-gruppen, hvis man ikke respekterer følgende spilleregler: 

- opslag må ikke have intension om personligt angreb eller chikane  
- opslag må ikke have stødende karakter 
- opslag må ikke falde markant udenfor Nordtrims mission, vores interessefællesskab – 

”løbefællesskab i DKs smukkeste natur”  
FB-gruppen er for alle medlemmer, og alle er meget velkomne til at uploade billeder og gode 
løbehistorier, som du vil dele med de øvrige medlemmer. 
 
FB-gruppen administreres af et af bestyrelsen udpeget medlem.  
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at FB-gruppens medlemmer overholder spillereglerne og at 
der generelt er en sober tone i FB-gruppen. 
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Klubbens åbne Instagram-konto  
Her brander vi vores budskab i offentligheden – vores løbefællesskab og glæden ved at løbetræne, så vi 
kan motivere hinanden og samtidig tiltrække nye medlemmer/samarbejdspartnere. 
 
Du er altid velkommen til at sende dit billede tilknyttet en god løbehistorie til megesoe@gmail.com.  
Vi samler alle gode historier og billeder – og publicerer på vores instagram-konto løbende.  
Husk, at du også er ambassadør for Nordtrim og dine historier er med til at brande os, som attraktiv 
løbeklub.  
Hvis du vælger at dele noget fra dine træningspas med en god historie, så husk at @tagge opslagene 
eller bruge #hashtags. Udover #nordtrim gælder pt hashtagget #løbefællesskab og 
#bedsteløbebuddies. Der kommer sikkert flere til, så hold selv øje. 
 
Klubbladet, TRIM’ern 
Blad, som samtlige medlemmer og sponsorer modtager. 
Bladet udkommer i 4-farvet tryk 2 gange årligt. 
Bladets hovedlinje er underholdning – fortællinger og foto fra klublivet. Alle artikler skrives af 
medlemmer og/eller en af bestyrelsen udpeget skribent. Med andre ord, så er der intet ”sakset” 
materiale i bladet. 
Bladet administreres af et bestyrelsesmedlem – redaktøren; og det er formanden, som er overordnet 
ansvarlig for bladets indhold. 
Bladet uploades på www.nordtrim.dk og trykkes i et antal eksemplarer til de medlemmer, der ønsker en 
fysisk udgave. 
Bladet distribueres til medlemmer, der bor i postnumrene 3200, 3210 og 3220. Øvrige medlemmer kan 
selv afhente bladet hos redaktøren eller på anden måde aftale hvordan man kan få bladet.  
 
GDPR – samtykke til anvendelse af foto i offentlige opslag på www og øvrige kanaler 
Accept  
Alle medlemmer og gæster accepterer, at Nordtrim benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde.  
Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto eller 
videobegivenhed give sig tilkende til fotografen og til den ansvarlige for aktiviteten. 
Det kan f.eks. være til et medlem af bestyrelsen eller det medlem som står for aktiviteten. Der føres intet 
register over hvilke medlemmer, der ikke ønsker at blive fotograferet og det er derfor op til den enkelte 
at give besked hver gang!  
Foto og film  
Nordtrim benytter fotos og film på egen hjemmeside, på de sociale medier, i pressemeddelelser og i 
andet publikationsmateriale. 
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Mallorca, hvorfor det? 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
På et tidspunkt i livet når mange en lettere rastløshed – der må ske noget nyt eller noget radikalt 
anderledes. Nogle bliver skilt, nogle får et barn mere og andre køber en ny bil.... 
For mit eget vedkommende blev jeg forelsket. 
 
Hvorfor det? 
Men det starter et lidt andet sted; for jeg startede jo faktisk med at blive skilt og komme i et nyt forhold, 
og så begyndte min rejsefeber for alvor. Næsten samtidig med at min sport (både cykling og løb) 
begyndte at fylde mere og mere, blev jeg også mere og mere motiveret af at udøve den på ferier rundt 
omkring i Verden. Kæresteferierne 
blev suppleret med sportsture med 
venner og træningsbuddies – og 
snart havde jeg prikker i det 
meste af Europa og enkelte i 
Afrika, USA og Asien... 
 
Især turene til Alperne, 
Sydfrankrig, Norditalien og andre 
bjergrige områder blev en slags 
skæbne for mig. Her groede kimen 
til min forelskelse for alvor frem, 
og de sidste 2-3 år har jeg haft 
seriøse overvejelser om at slå mig 
ned næsten hver gang, jeg 
besøgte et bjerg eller en landsby – 
så forelsket var jeg (i parentes 
bemærket var jeg så i mellemtiden 
blevet single)... 
Det kunne jo ikke fortsætte, så i 2018 begyndte jeg at score – og endte med at jage det sted, som var 
landet på toppen af min scoringsliste, nemlig Mallorcas perle – Soller. 
 
 
Hvorfor der og hvad er der i Soller? 
Mallorca er et civiliseret samfund, en af de velhavende regioner i Spanien, og qua de mange turister kan 
mange på øen tale engelsk. Så langt så godt – og den helt rigtige ejendom kom endelig efter ca et halvt 
års søgen og flere besøg i Soller og omegn. 

 
Nu er jeg så den lykkelige ejer af en acceptabel lejlighed midt i 
Soller, som vel at mærke ligger lige midt i det mest fantastiske 
bjergmassiv, Serra de 
Tramuntana.  
 
Byen er på størrelse med 
Helsinge og har et hyggeligt 
lokalliv med gammeldags lotteri 
på gågaden, gamle koner med 
tørklæder, skæve brosten og 
ældgamle gadelamper. 
 
Der er et hyggeligt torv foran 
kirken, hvor man altid lige skal 
have en café hen ad 
eftermiddagen sammen med en 
masse lokale og en del turister - 
for jeg er ikke den eneste, der 
har fået øje på Soller....  
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Byen er velbesøgt af vandrere, cyklister, løbere og tyskere....   
 
Og så er der faktisk kun 3-4 km til en superlækker lille badeby 
med dejlig strand og hyggelig marina. 
 
Bjergene – den egentlige årsag til min forelskelse – ligger lige 
udenfor døren. Der er en kæmpe fordel ved at bo i en by, som 
er placeret i en dal, og det er at man altid starter opad! Så er 
man ligesom i gang.... her i Verdens fedeste træningslejr! 
 
 
 
 
 
 

 
Serra de Tramuntana - Paradis 
Bjergene er broderet med vandrestier, som er perfekte at løbe på. Men der er også andre spor, som kan 
udforskes – og det bliver de.  
 
Vi er mange, som har fundet ud af at de større stier kan være lidt crowdy, så ligesom i Tisvilde hegn 
bliver der trampet andre og spændende spor – både af dyr og mennesker.  
 
 

Til tider lidt for spændende, for jeg har flere gange 
været ude for at være nødt til at forcere hegn og nødt 
til at være den dumme turist, når bondemanden gav 
skideballer. 
Men jeg har også mange gange prøvet at samle en 
fåreflok, eller løbe en anden vej for ikke at skræmme 
de små gedekid. 
 
Andre gange har jeg – efter halve eller hele timer i 
”vildmarken” - været nødt til at vende om, fordi jeg 
er landet på en klippetop uden vej videre frem. De 
dage er lidt trælse, for hvem gider gi op – når det nu 
ser ud som om der er en sti, så er det sgu da 
irriterende ikke at kunne finde den... 
 
 
 
 
 

Forelskelsen er intakt, og bliver med stor sandsynlighed 
ikke slukket så længe jeg har fysikken til at udnytte alle de 
muligheder, som den pragtfulde natur tilbyder.  
 
Hver morgen sidder jeg med morgenmaden på 
tagterrassen, hvor der er 360 graders view over bjergene – 
kigger rundt og beslutter hvilken top, der i dag skal 
udforskes. Det bliver aldrig særlig kedeligt!  
Og noget af det bedste undervejs er de storslåede udsigter 
– ned over dalen med Soller i centrum, eller ud over havet, 
der har den der fantastiske azurblå kulør.  
 
Man kan både løbe og vandre i bjergene – jeg gør nok lidt 
begge dele, for det er fedt at hike opad de skrappe 
stigninger og løbe nedad og andre steder, hvor det kan lade 
sig gøre. Underlaget er mest klipper, grus og stenlægning – 
der er intet mudder og ganske få vandovergange.  
 

Mallorca, hvorfor det? 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
På et tidspunkt i livet når mange en lettere rastløshed – der må ske noget nyt eller noget radikalt 
anderledes. Nogle bliver skilt, nogle får et barn mere og andre køber en ny bil.... 
For mit eget vedkommende blev jeg forelsket. 
 
Hvorfor det? 
Men det starter et lidt andet sted; for jeg startede jo faktisk med at blive skilt og komme i et nyt forhold, 
og så begyndte min rejsefeber for alvor. Næsten samtidig med at min sport (både cykling og løb) 
begyndte at fylde mere og mere, blev jeg også mere og mere motiveret af at udøve den på ferier rundt 
omkring i Verden. Kæresteferierne 
blev suppleret med sportsture med 
venner og træningsbuddies – og 
snart havde jeg prikker i det 
meste af Europa og enkelte i 
Afrika, USA og Asien... 
 
Især turene til Alperne, 
Sydfrankrig, Norditalien og andre 
bjergrige områder blev en slags 
skæbne for mig. Her groede kimen 
til min forelskelse for alvor frem, 
og de sidste 2-3 år har jeg haft 
seriøse overvejelser om at slå mig 
ned næsten hver gang, jeg 
besøgte et bjerg eller en landsby – 
så forelsket var jeg (i parentes 
bemærket var jeg så i mellemtiden 
blevet single)... 
Det kunne jo ikke fortsætte, så i 2018 begyndte jeg at score – og endte med at jage det sted, som var 
landet på toppen af min scoringsliste, nemlig Mallorcas perle – Soller. 
 
 
Hvorfor der og hvad er der i Soller? 
Mallorca er et civiliseret samfund, en af de velhavende regioner i Spanien, og qua de mange turister kan 
mange på øen tale engelsk. Så langt så godt – og den helt rigtige ejendom kom endelig efter ca et halvt 
års søgen og flere besøg i Soller og omegn. 

 
Nu er jeg så den lykkelige ejer af en acceptabel lejlighed midt i 
Soller, som vel at mærke ligger lige midt i det mest fantastiske 
bjergmassiv, Serra de 
Tramuntana.  
 
Byen er på størrelse med 
Helsinge og har et hyggeligt 
lokalliv med gammeldags lotteri 
på gågaden, gamle koner med 
tørklæder, skæve brosten og 
ældgamle gadelamper. 
 
Der er et hyggeligt torv foran 
kirken, hvor man altid lige skal 
have en café hen ad 
eftermiddagen sammen med en 
masse lokale og en del turister - 
for jeg er ikke den eneste, der 
har fået øje på Soller....  
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De mange opmærkede (og uopmærkede) stier gør det relativt let at finde rundt – og har man 
orienteringen på plads kan man ikke fare vild, man kan højest få nogle ekstra timer på bogen, hvis man 
”rammer forkert”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Man kommer max op i 1.100 m, så glem alt om tynd luft og 
højdesyge.  
 
 
 
 

 
Og hvis man lige tjekker vejrmeldingen inden man 
løber ud, så bliver man aldrig fanget i et eller 
andet uforudset – højst fanget og fastlåst i vildt 
flotte scenerier, udsigter og oplevelser..... 
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Og hvad ellers? 
Mallorca er også kendt for sine gode veje, som man kan lufte racercyklen på. Fra marts til oktober er der 
rigtig mange cykler på vejene, og der bliver tanket masser af højdemeter hver eneste dag. Jeg kender 
ikke en eneste motionscyklist, der ikke på et eller andet tidspunkt har været på Mallorca for at starte 
cykelsæsonen op i dejligt lunt (og tørt) vejr – mens det har pisset ned i DK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fristet? Klar til en lille tur i Paradis? 
Hvis nogen af jer – efter at have læst denne 
lille appetitvækker – har fået lyst til selv at 
opleve Paradis, så kan vi sagtens sætte en tur 
op. Jeg kender efterhånden området så godt, at 
jeg vil kunne garantere en uforglemmelig 
oplevelse i naturen! 
 
Jeg plejer selv at forlænge en weekend – tage 
af sted onsdag eftermiddag el.lign. og komme 
hjem søndag eller mandag. Det giver 
komfortabelt mange dage på øen og tærer ikke 
så mange fridage på kontoen.  
Med Norwegian kan man gøre flyrejsen tur-
retur (afhængig af sæson) for 800-1200kr. Det 
tager 3 timer hver vej. 
Billeje er jammeligt billig i Spanien, og 
afstandene er ikke særlig store på Mallorca.  
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Vi kan lave en lille gruppe (op til 4-5 personer), som kan bo i min lejlighed; eller vi kan lave en større 
gruppe og så indkvartere på de små hyggelige B+B rundt om i Soller. 
Vi kan udnytte området sammen eller i små grupper – der er mulighed for forskellige ruter, længder og 
sværhedsgrader.  
 
 
 
Der er osse mulighed for at 
leje racercykler i Soller; jeg 
kender den bedste lokale 
cykeludlejer (han har vildt 
fede racercykler!), og får 
store rabatter hos ham. 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo september / primo 
oktober er et godt tidspunkt, 
hvis man vil undgå alt for 
mange turister og stadig 
have lidt sol på snuden. 
 
 
 
 

 
Giv et praj, hvis du er interesseret. 

What’s not to like??? 
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CPH mountain Winter edition 2020 
 

v/ Ea Andersen 
 

Hey, skal du med?  
Med hvorhen?  
Til Amager Bakke, der stiller de (run365) et løb op, hvor man kan 
tanke højdemeter…  
Øj, fedt, hvornår? 
8. marts – 5 - 10 eller 15 km. 
Jeg klar, hvor langt? 
Bare 10! 
 
8 min senere – så er jeg tilmeldt….  
– det er jeg osse!  

 
 
 
Så enkelt kan det gøres når man kender sin løbe-buddy og bare lige skal have selskab til at ”hygge” en 
ellers kedelig vintersøndag i marts måned. 
 
To kaldperler fra Nordtrim afsted i bil til storbyen, GPS indstillet til Amager Bakke: 
 
Vi var i god tid, og kunne bruge lidt tid på at fristes i Salomons butik, der ligger under den skibakke, der 
er bygget ovenpå kraft-varme-værket på Amager. Der er mange lækre ting, men kun en af os, Anna, 
”kom til” at fylde en pose derfra og tage byttet med hjem. 
 
Mega lang kø til nummeruddeling og sidste store fælles arrangement for os, før verden gik Corona-af –
lave. 
 
Det var koldt, mens vi ventede, men varmen kom hurtigt, da først startskuddet lød, lidt forsinket kl. 
10:12 søndag d. 8. marts 2020. 
 
Simpelt løb: Løb ud omkring en græsmark, op ad ”trail-sporet” der løber til højre for 
skibakken, ned via trapper på modsatte side og så bare ”repeat”, for 10 km-turen 4 gange. 
 
Vi aftalte at følges rundt første tur og så se hvordan benene opførte sig. Der var kø op den 
første tur, men puls kom der nu alligevel på de næste ture var der fint fremkommeligt.  

 
Anna fløj ned af trapperne, jeg var startet på forsigtig nedstigning, men hva’ fa.. det så 
sjovt ud, det der med bare at give slip og lade tyngden og benene gøre arbejdet, så af stig 
af sted det gik. 
Vi kom lidt fra hinanden nede på det flade igen, men til slut kunne vi konstatere at det 
havde været med jævne 300-500 meter hele vejen. 
 

Ved målgang, blev speaker ved med gentage mit navn, det var så fordi jeg var 
kommet gennem de 10 km som første dame, Anna kom lige i måsen af mig, som 2’er, 
så 2 gange Nordtrim på podie, det var vi svært tilfredse med (dog står der en xx på 
resultatlisten som nr. 2, hende så vi dog aldrig noget til i den virkelig verden, så mon 
ikke det var manden, der havde lånt konens nummer den dag?) 
 
Fine præmier med hjem (tøj og vin). Derefter larmede maverne så meget, at vi måtte 
omkring Islands Brygge og snuppe en burger inden vi rullede hjem til Helsinge igen. 
 
God tid til evaluering med mad i munden. Vi er kommet til den konklusion, at Bakken derinde kalder på 
en klubtur, så hold øje, pludselig poster vi en tur. Det er for alle man kan jo selv vælge hvor mange 
gange man fimser de 90 højdemeter op (strakt over 400m). 
 

- Og så lige… det var sjovt og fedt. Pris: Ømme, ømme lægge som i ”alt gør ondt” mere end to 
dage efter!!! – længe siden, at jeg har haft så muskelondt. 
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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 
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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.
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Vestergade 11 
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danbolig Tisvildeleje
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Haagensen’s Smykker & Ure 
Vestergade 1 C, 3200 Helsinge 

48 79 41 15 



Ø(l) øb 
 

v/ Jesper Viet 
 
Opfordring/invitation til en lækker social løbetur: 
 
OBS på dato: Pt ved vi ikke om løbet kan/må gennemføres jf. Corona-spredning, så hold jer opdateret 
på FBacebook. 
 
Turen starter fra Hundested Havn afsted mod Lynæs, underlag: Sand og grus. Vi fortsætter af 
Klintestien, allerede nu opstår dagens første mulighed for våde tæer. Efter de våde tæer på toppen, af 
Klintestien stopper vi, og kan skimte dagens måldestination eller vendepunkt; Aalholm ø. 
Ved Sølager, ”vender vi skiltet” så færgen kommer og tager os med over fjorden. 
Herefter videre af stranden og stier mod Aalholm. Er der lavvande i fjorden kan vi gå ud på øen, hvor vi 
løber rundt i vandkanten, før vi vender, og begiver os hjemad mod Hundested, af næsten samme rute 
som vi løb ud. 
Vel tilbage til Hundested, er der mulighed for en dukkert på stranden, inden vi går over på Halsnæs 
Bryghus, hvor vi kan indtage en velfortjent frokost, imens dagens strabadser evalueres over en 
forfriskning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det praktiske 
Dato 
Lørdag d. 22.08.2020 
 
 
Program: 
Mødested(Start/slutsted): Amtsvejen 6-8 3390 Hundested 
Mødetid: kl. 09:00 
Ø-Tur ca. 09:15-12:45 
Dukkert/omklædning 13:00-13:30 
Frokost 13:30-? 
 
 
Distancer (cirka) 
Løber du med hele vejen bliver det maks. 19km. Der vil blive holdt pauser ved 6,5km. 9,5km. og 
12,5km. 
Vil du løbe kortere, kan du koble på turen så du i stedet løber 14km. (fra Lynæs Havn) eller 7km. (fra 
Sølager havn) nærmere info, om dette, kan i få af mig, hvis det er relevant.  
Bemærk alle tider og distancer er cirka tider og distancer. 
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Til løbeturen 
Obligatorisk udstyr: 

o Vand/energi til turen. 
o Penge til overfart 70.- Betaling: Der kan betales med kontanter, samt betalingskort (Dankort, 

Visa, Visa elektron, Mastercard, Maestro, JCB Cards, American Express ). 
 

Evt. ekstra udstyr 
o Løbe sokker 
o Løbe t-shirt 
o Løbe shorts 
o Pak skifte tøj tørt! 
o Vind/regn jakke, da der kan være en del vind på overfarten 

 
Til efter løbeturen 

o Badetøj 
o Håndklæde 
o Skiftetøj 
o Penge til frokost 

 
Du kan selvfølgelig selv bestemme hvor meget af programmet du vil deltage i. For at være sikker på en 
plads til frokosten skal du dog tilmelde dig til frokostdelen senest 08.08.2020. Vi vil så lave en samlet 
reservation, på Halsnæs Bryghus. 
Se evt. http://www.halsbryg.dk/frokost-og-aften/ 
Tilmeld til jehn@novonordisk.com 

 
 
 
 
Vi håber der er nogle der vil med på denne unikke og anderledes løbetur, hvor vi møder et meget 
varieret terræn 😊😊 
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Birthe i Peru, - del 2 
 

v/ Birthe Jørgensen 
 

Genbesøg første del af Birthes fortælling om en vandretur i Perus hvide bjerge, hvis du 
ikke helt er med på hvor vi er nået til.  

- Men her fortsætter rejsen: 

Tirsdag/onsdag. Disse dage er lidt anderledes – vi passerer gennem små landsbyer, hvor vi får et 
autentisk indblik i hvordan det er muligt at leve i smukke, men barske omgivelser. Husene er typisk 
rustikt bygget i ler, hvor hele familien ofte bor sammen med deres husdyr. I mange huse er køkkenet 
opdelt med hold af marsvin, som er nationalretten i Peru og en stor del af Andelsbjergene. Husdyrende 
f.eks. en gris har vi set bundet med snor i det ene forben for at gå og græsse. Vi fortsætter væk fra en 
flig af civilisationen mod vores lejr i Pacsapata 4.240 meters højde. Efter en god nats søvn fortsættes 
mod endnu et højdepunkt. Til Portachuello de Llanganuco passet 4.770 meter over havet, som er et af 
Andesbjergenes højeste bjergpas, som biler kan benytte. Herfra skal vi ned til vores sidste teltlejr i ca. 

3.900 meters højde. Dog den første del ad meget snoede 
bjergveje uden rækværk – pu ha .  
 
 
             

Toppen nået uden højdesyge og skader 
 
 

 
 
 
 
Torsdag. Sidste rigtige bjergdag er lavet lidt om. 
Pga. regnvejr er det ikke forsvarligt at besøge en sø 
med sin helt specielle turkise farve – øv. Nogle holder 
hvileformiddag og vi andre tager en tur ind i bjergene 
til en virkelig smuk natur bl.a. mange 
”papirbarktræer” virkelig skønne og særprægede. Og 
så midt i det hele oppe i bjergene møder vi en løber – 
også et skilt - afmærkningerne må ikke fjernes da der 
skal være 13-30-50 km mountain trail. Var det 
noget?  Vi havde en meget hyggelig formiddag. 
Efter tidlig frokost bliver det bustur langs bl.a. 2 
smukke søer, ad smalle stenede veje og tilbage til 
Huaratz.  
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 Sådan så her bare ud: 
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Fredag Efter 5 fantastiske dage – helt uden trafikstøj mm. - i høje glitrende bjerge med is og sne på 
toppen tager vi bussen tilbage til Lima. 

 
Lørdag starter 
tidligt med fly 
1,5 t. til Cusco 
og Marchu 
Picchu. 
Om 
eftermiddagen er 
guidet tur i 
inkaernes gamle 
hovedstad, hvor 
vi bl.a. besøger 
fem spændende 
inkatempler. 
Cusco er 
historisk den 
mest 

betydningsfylde by, da det var herfra Inkariget opstod og blev 
regeret. Menes grundlagt i 1200-tallet.  
 
 

Søndag = heldagstur til Marchu Picchu/et 
stort tempel. Vi kører med tog gennem 
Inkaernes Hellige Dal til Agua Calentes for 
foden af Machu Picchu. Machu Picchu blev 
nærmest ved at tilfælde genopdaget i 
1911. Spanierne fandt aldrig Machu Picchu. 
I 2007 blev det kåret til et af verdens syv 
nye vidundere sammen med bla. Den 
Kineske Mur.  
En stærk modsætning til trekkingturen 
hvor vi nærmest var uden turister og kun 
os selv på hele turen vrimlede det med 
turister her. 5000 besøgende om dagen. 
Små busser (vi talte til no. 29) kørte i 
pendulfart hele dagen op og ned med 
besøgende. Men dog en virkelig smuk 
oplevelse/natur. Man undrer sig over 
hvordan man kunne ”bygge” på den måde 
og i de omgiveler for så mange år siden. 

 
 
 
 
 
Mandag returnerer vi til Lima hvor vi har 
resten af dagen fri. Bliver brugt til en gåtur 
ned til Stillehavet. Meget kontrastfyldt i 
forhold til hvad turen ellers bød på. 
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Tirsdag hjemrejsedag – men ingen ledighed – en gåtur til 
byen/marked m.m. før afgang til Lufthavnen.  
Afgang med fly til København via Amsterdam. Da udrejsen gik 
lige efter tidsplanen blev vi stærkt skuffet på hjemturen. Vi 
strandede simpelthen i Amsterdam i 2 dage pga. noget med 
brandstofpåfyldningssystemet til flyene. ØV ØV men vi er alle 
kommet hjem uden men. Og med en kæmpe stor oplevelse for 
livet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De helt fantastiske landskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uden pakæslerne, var det nok ikke gået helt så godt! 
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Runde-løb  
 

v/ Ea Andersen 
 
Great Dane Backyard Ultra… Husker I klubbens besøg af Leon Skriver 1. december 2019? 

 
 
Leon vandt den første danske udgave at Backyard, præmie: At 
deltage i selveste Lazerus Lakes udgave af Backyard i Tennessee. 
Leon var på besøg i klubben til et morgenmadsløb, hvor han fortalte 
om hans oplevelser med både den danske og den amerikanske 
udgave af løbet. 
 
 

Jeg havde i foråret 2019 hørt om løbet og havde i min kalender noteret mig hvilken dag og hvilket 
tidspunkt, der ville blive åbnet for tilmelding til Great Dane Backyard Ultra i Danmark 2020. 
Heldvis vil jeg sige, det lå midt i min sommerferie, jeg VILLE med, så jeg tilmeldt mig få timer efter 
tilmeldingen åbnede. 
Det var en god beslutning, løbet var udsolgt på 2 dage!!! 
 
Så langt så godt… så var det jo egentlig bare at gå i gang med træning. Træning til hvad? 
Til at kunne løbe 6,7 km på under en time, ikke noget særligt, men du skal så gentage denne proces 
hver evig eneste time, lige til du ikke kan mere. Der er én og kun én vinder af løbet. Nemlig ham/hende, 
der kan blive ved i længst tid.  
I 2019 i Silkeborg, var det Leon, der løb i 27 timer. 
Løber man de 6,7 km hurtigt har man lang pause til man skal starte ud i næste runde, løber man 
langsomt har man selvfølgelig kort pause… Hvad er bedst??  
Det er det træningen skal vise. 
 
Om jeg glæder mig til at komme afsted? Yeeeesss, MEN så kom Corona, og ja løbet er flyttet/aflyst d. 
1/5-2020 (måske gennemføres det med start d. 6/8-2020). 
 
Hvad så??? 
Så laver man da sit eget rundeløb i den helt vidunderlige skov i Tisvilde Hegn. Her er jo både bakker, 
sand og en lækker grøft, så at vælge små 7 km er et fravalg end tilvalg af rute. Vi er nogle stykker der 
nu har meget godt styr på en rute på 6,7-7 km med 150 højdemeter. 
 
Når ruten er fundet, siger man bare ”vil I med?” til et par løbetosser og så er der lagt op til ”fest”. Vi er 
under 10 personer, der 2 lørdage har stillet hver vores bil på P-pladsen ved Naturrummet, bilernes 
bagender mod hinanden, hver vores forplejning i bagagerummene. Dermed en meget lille, men effektiv 
”stævneplads”. 

 
 
Indtil nu har vi gentaget processen 2 gange, men mon ikke vi kører 
på igen en lørdag sidst i maj? 
 
 
Det er piv-hyggeligt, vi løber i eget tempo og har alligevel tid til en 
masse snak i pauserne, kan du løbe 7 km er du med på en tur, kan 
du løbe 6 runder er du med i 6 timer, og lige om lidt skruer vi op til 
8 og måske 9-10 runder… tja, dagsformen kan bestemme. 
 
Vigtigt element: Afslutning med en skål og øl  
 
 

Når vi igen må være mange, inviterer vi dig med! 
Glæd dig, fed hygge  
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v/ Ea Andersen 
 
Great Dane Backyard Ultra… Husker I klubbens besøg af Leon Skriver 1. december 2019? 

 
 
Leon vandt den første danske udgave at Backyard, præmie: At 
deltage i selveste Lazerus Lakes udgave af Backyard i Tennessee. 
Leon var på besøg i klubben til et morgenmadsløb, hvor han fortalte 
om hans oplevelser med både den danske og den amerikanske 
udgave af løbet. 
 
 

Jeg havde i foråret 2019 hørt om løbet og havde i min kalender noteret mig hvilken dag og hvilket 
tidspunkt, der ville blive åbnet for tilmelding til Great Dane Backyard Ultra i Danmark 2020. 
Heldvis vil jeg sige, det lå midt i min sommerferie, jeg VILLE med, så jeg tilmeldt mig få timer efter 
tilmeldingen åbnede. 
Det var en god beslutning, løbet var udsolgt på 2 dage!!! 
 
Så langt så godt… så var det jo egentlig bare at gå i gang med træning. Træning til hvad? 
Til at kunne løbe 6,7 km på under en time, ikke noget særligt, men du skal så gentage denne proces 
hver evig eneste time, lige til du ikke kan mere. Der er én og kun én vinder af løbet. Nemlig ham/hende, 
der kan blive ved i længst tid.  
I 2019 i Silkeborg, var det Leon, der løb i 27 timer. 
Løber man de 6,7 km hurtigt har man lang pause til man skal starte ud i næste runde, løber man 
langsomt har man selvfølgelig kort pause… Hvad er bedst??  
Det er det træningen skal vise. 
 
Om jeg glæder mig til at komme afsted? Yeeeesss, MEN så kom Corona, og ja løbet er flyttet/aflyst d. 
1/5-2020 (måske gennemføres det med start d. 6/8-2020). 
 
Hvad så??? 
Så laver man da sit eget rundeløb i den helt vidunderlige skov i Tisvilde Hegn. Her er jo både bakker, 
sand og en lækker grøft, så at vælge små 7 km er et fravalg end tilvalg af rute. Vi er nogle stykker der 
nu har meget godt styr på en rute på 6,7-7 km med 150 højdemeter. 
 
Når ruten er fundet, siger man bare ”vil I med?” til et par løbetosser og så er der lagt op til ”fest”. Vi er 
under 10 personer, der 2 lørdage har stillet hver vores bil på P-pladsen ved Naturrummet, bilernes 
bagender mod hinanden, hver vores forplejning i bagagerummene. Dermed en meget lille, men effektiv 
”stævneplads”. 

 
 
Indtil nu har vi gentaget processen 2 gange, men mon ikke vi kører 
på igen en lørdag sidst i maj? 
 
 
Det er piv-hyggeligt, vi løber i eget tempo og har alligevel tid til en 
masse snak i pauserne, kan du løbe 7 km er du med på en tur, kan 
du løbe 6 runder er du med i 6 timer, og lige om lidt skruer vi op til 
8 og måske 9-10 runder… tja, dagsformen kan bestemme. 
 
Vigtigt element: Afslutning med en skål og øl  
 
 

Når vi igen må være mange, inviterer vi dig med! 
Glæd dig, fed hygge  

Kend din skov # 15 
 

v/ Søren Grande 
 
At få tjek på Tisvilde Hegns inddelinger er en næsten uoverkommelig opgave. Hegnet er delt 
op i 5 parallelle cirka øst/vest gående linjer og 6 andre parallelle linjer, som er cirka nord/syd 
gående, og som også kaldes brandbælterne. Forsøg på at udforske alle dem overstås ikke på 
én løbeseance, men man kan tage dem én ad gangen. 
 
LARS ANDERS' LINIE er Tisvilde Hegns ultimative brandbælte - kongen over alle skovens brandbælter, 
og en virkelig fysisk udfordring at gennemløbe. Det er skovens eneste ubrudte brandlinje og 
gennemløber hele Tisvilde Hegn fra Hegnets højeste punkt, Frøbakke (ud for Xylografens Hus på 
Kirkevej) og slutter langt mod vest, hvor Asserbo Flyvesands områderne er blevet til store sommerhus 
udstykninger (Skjalm Hvidesvej/Knud Lavardsvej). En stor fordel er det, at der stort set intet smat er i 
sporet, fordi MB-rytterne ikke er vilde med sand. Og selv om jeg i 
mine unge og fartgale dage var vild med at ride på netop Lars 
Anders' Linie, så ser man i dag sjældent ryttere på dette 
sandbælte. Jeg mindes med oprømt rusglæde mine ungdomsår i 
1960'erne, da vi på hesteryg lå og huggede side om side på dette 
fantastiske galop bælte! Det gav mere adrenalin kick end at sidde 
overskrævs på en knallert!  
Lars Anders' Linie har en længde på omkring 5 km, men fortsætter 
man helt ud til enden, hvor sommerhusenes asfaltvej er, for 
derefter at dreje t.h. ad Knud Lavardsvej der fortsætter i Reinh.van 
Hauenstien - som fører gennem det flade og fugtige Asserbo 
Plantage med endestation Stængehus - så kommer der kilometre 
på løbeturen. Dog føles det meget længere, ikke mindst fordi 
brandlinjen det meste af vejen er sandet og bakket. Til gengæld 
kommer man gennem en rigt varieret og smuk skovoplevelse som 
et sværdhug lige midt ned gennem skoven og dens vekslende 
vegetation og markante steder, tæt på blandt andet kronologisk: 
Skovhøj, ”Femmasteren”, Hilkers Krog, Røhls Dam, Thorup 
Landsby, Bangshøj og Lerbjerg. Men havet skal vi ikke regne med 
at se noget til, fordi linjen løber i øst/vestlig retning dvs. parallelt 
med stranden.  
 
Hvem var Lars Anders?  
Ja, det er der mange som i min tid i Nordtrim har spurgt mig om. Jeg har først fornylig fundet ud af det. 
Jeg troede jo han måtte være en skovrider eller lokal forstmand, måske helt tilbage fra 
sandflugtskampen, men kunne ikke finde hans navn i de historiske annaler. Mystikken var faktisk 
usædvanligt nærliggende. Da man anlagde de mange brandbælter sidst i 1800-tallet efter det store 
plantørarbejde op gennem slutningen af 1700- og første halvdel af 1800-tallet, da havde 
udskiftningen/udflytningen af det gamle Tisvilde landsbyfællesskab fundet sted, og Stuebjerggaard var 
flyttet tættest på skovgrænsen. Ved foden af Frøbakke (der hvor Lars Anders' Linie starter) ligger 
Xylografens Hus (et af de første sommerhuse i området (1913?). Dengang var der marker med flot 
udsigt til havet og oplandet i Tisvilde og Tibirke. Derfor blev huset døbt ”Arken”, for øvrigt tegnet af 
arkitekt Martin Nyrop som også var ansvarlig for Københavns Rådhus. Men frastykningen af markerne til 
sommerhusbebyggelse blev påbegyndt på initiativ af gårdejer Lars Andersens plejesøn Poul Bendt 
Pedersen, der som voksen overtog 
Stuebjerggaard – og der dukker så navnet Lars Anders' op! Han var i årene 1852-1855 medlem af 
sogneforstanderskabet i Vejby- og Tibirke sogn (senere kaldet sogneråd). Hans plejesøn, Poul Bendt, 
blev senere formand for Sognerådet, ligesom han var en markant tilhænger af andelsbevægelsen og 
desuden blev formand for andelsmejeriet Ørekilde i Ørby (nu andelsboliger eller måske snarere 
ejerboliger?) Det var lidt historisk fordybelse...    
 
Lad os starte ved Skovporten og bevæge os t.v. ad grusvejen (Kirkevej). Gør holdt ud for Xylografens 
Hus. I 1905 havde arkitekt Martin Nyrop som sagt været fadder til Københavns Rådhus og senere til 
Bispebjerg Hospital. Hans stil var præget af nordisk almue- og middelalderlig håndværker tradition, og 
det kan man blandt andet se på det fine træskærer arbejde på huset, hvis navn er inspireret af den 
bibelske beretning om Noahs kamp for overlevelse fra Syndfloden. Vi skal forestille os husets placering 
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på områdets højeste punkt som det hellige bjerg (Ararat?), hvor Arken strandede. Vinkelret på 
Xylografens Hus starter Lars Anders' Linie, og så går det yderligere op mod Frøbakke, 62 m o.h. der 
engang har haft et udsøgt vue til et kuperet, skræmmende og ufremkommeligt sandørken landskab. I 
dag kan man ikke se noget for bar' træer. I gamle dage, da Nordtrim var en ung og himmelstormende 
klub, har jeg ladet mig fortælle, at man afholdt en slags årsløb for at finde frem til klubbens bedst 
præsterende løber. Man mødtes på toppen af Frøbakke, og så løb man ud for enden af Lars Anders' Linie 
(ved grusvejen Bisp Absalons Vej) knap 5 km, før man vendte og løb retur. Den der kom først tilbage 
blev kåret som ”Årets Løber”. Noget af en ”hardcore-præstation”! Måske en idé til efterfølgelse i disse 
ekstremløbstider: 10 km tempoløb i sand og bakker...   
 
Skovhøj fortjener en lille afstikker.  
Fra skovens højeste punkt, Frøbakke, går det nedad i en tilhvilestedt vandreklits brede sandspor. Kryds 
en anden af brandlinjerne (Råbjerglinie), og ved næste krydsende sti kan man t.v. kigge ind til et 
bronzealder højkompleks, blandt andet Skovhøj. Her har en kongelig gravskænder/røver huseret, nemlig 
Frederik 7.  Min egen teori om dette forulempede sted er, at der måske har ligget 2-3 gravhøje, som i 
cirka 1848 er blevet totalt udgravet. Tilbage er kun én høj og 2-3 huller, som nogen kalder ”grusgraven” 
og måske andre ”Tyvehullet”, i hvert fald har det kongelige arkæologiske udflugtshold været grundige. 
Tilbage i gravhøjsbunden ligger en hel del efterladte sten, som ingen har haft lyst til at ”tyvte” (stjæle). 
Det var ellers almen praksis, at de lokale beboere gjorde noget sådant, f.eks. til fundamentbyggeri, men 
omkring 1930 blev alle/resterne af gravhøjene i Hegnet fredet. Nu ligger Skovhøj i ensom majestæt – 
højt beliggende – i udkanten af en bøgelund der skråner nedefter mod foden af Horsebakken – en anden 
af skovens sandmiler med retning mod Horsekæret. 
 
”Femmasteren” er næste seværdighed.  
Vi må tilbage på sporet, dvs. Lars Anders' Linie, der som et 
sandfald fører os ned til den krydsende grusvej (Tisvildevejen). 
Denne skal vi diagonal passere, men inden vi fortsætter ad 
sandlinien, må vi lige standse og kigge på ét af naturens små 
luner, nemlig den af Flemming Rune opfundne benævnelse: 
”Femmasteren” - et bøgetræ med fem stammer som en 5-
mastet skonnert! Bag denne bemærkelsesværdige 
bøgeskulptur ligger Hilkers Krog – et bøgetræs område, som vi 
tit har løbet ned igennem på Helvede i Nord rutens to 
distancer. I daglig tale kaldet ”Bøgedalen”.  
 
 
Røhls Dam kan fortælle os lidt historie.  

Vi fortsætter på det sandede brandbælte - krydser næste grusvej 
(Skovkærsvej) og igen næste grusvej  (Stængehagevej) - og Lars 
Anders' Linie åbner sig op. Naturstyrelsen ryddede for nogle år siden 
med hård hånd de gamle brandbælter, og det var tiltrængt, for 
omkring 1880, da de blev anlagt, skulle de helst ha' en bredde på en 
15-20 meter. De bruges ganske vist ikke mere til 
skovbrandsdæmpning, men alligevel – hvis skoven ”drukner” i 
forvokset skov, kan man jo ikke få øje på den. Lysåbne arealer gi'r 
perspektiv, variation og dybdevirkning!  
Så kommer vi til en bakke, og lige før denne ligger en lille ydmyg sti 
på venstre hånd med navnet Kuskevej. Den krydser brandbæltet, og 
er nu blevet en del af de nye MT-bike spor, skoven måske har fået  
for mange af? Det er der delte meninger om! På den nordlige side af 
Lars Anders' Linie kan man finde Røhls Dam, som stadig kan byde os 
velkommen med et  bænk- og bord arrangement, så det må i 
tidernes morgen ha' haft skovtur/udflugt status. Nu er det blevet 
meget overgroet, men der har i området engang været en del 
hestevogns trafik, og de to destinationer hænger uløseligt sammen. 
Man kunne vande hestene ved dammen, og Kuskevej slår et blødt 
sving, så det var muligt at manøvrere de tunge heste- og 

studetrukne kærrer uden at køre fast i sandet, når man f.eks. skulle transportere tang, græstørv og 
risgærder ud til de sandflugtsplagede områder. Man startede jo netop sanddæmpningsprojektet i 1725 
ved den østligste ende af Lars Anders' Linie ved Frøbakke hvor også vi startede turen. 
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De forsvundne gravhøje.  
Lige efter at Kuskevej har krydset brandlinjen kommer så føromtalte bakke, som faktisk er en gravhøj 
lige midt i brandbæltet, men sandsporet er ført højre om, fordi højen blev nedslidt af for mange 
mountain bikers, der susede op over puklen – og sandelig også Hubertus/steeple chase ridning hen over 
samme – alt dette gjorde, at man satte bomme omkring højen, og da det ikke var nok fældede man en 
del træer og lod dem ligge, så der blev utilgængeligt for alle. Det er effektivt, og noget lignende har man 
gjort ved gravhøjen lige ved ”Stenen med skåltegn” (befinder sig på den gamle kystlinjesti mellem 
Lerbjerg og Brantebjerg). Det er lidt sørgeligt, at MB-rytterne skal ha' lov at sætte dagsordenen, så 
løbere og gående, der ikke nedslider skoven, skal holdes borte fra skovens – ganske vist fredede – men 
dog spændende og attraktive steder. Frederik 7 omdannede gravhøje til jordhuller, og cirka 170 år 
senere udraderer Naturstyrelsen visse høje ved at ”drukne” dem i væltede træer!  
 
Thorup - den tilsandede landsby.  
Grusvejen (Brantebjerglinien) skal nu passeres, og et pænt stykke ud ad Lars Anders' Linie bør man tage 
en afstikker til Thorup landsby (”den tilsandede”). Ligger på venstre hånd, men er lidt svær at finde. En 
sti fører dertil, og der hersker en helt speciel stemning inde i det forladte gårdområde. Det er li'som tiden 
står stille i denne tilsandede tidligere landsby, hvor sandet gradvist overfløj marker og gårde. Det 
begyndte omkring 1500-tallet, og da der var gået 150-200 år var alt druknet i sand. I 1970'erne 
begyndte man udgravningen af én af gårdtomterne, og man har nu blotlagt en  nabogård. Der er også 
fældet en del træer i forsøg på at gøre de gamle gårdspladser mere lysåbne. Og det er en god idé, selv 
om følelsen af en slags historisk tidslomme er forduftet.  

 
Lerbjerg – én af skovens langdysser.  
Tilbage på hovedsporet, Lars Anders' Linie, og kort efter følger det store trekantsområde, hvor 
brandbæltet møder to grusveje. Først Jydelinien, der (hvis man vælger at løbe t.h.) fører op til Bangshøj 
og den smukke Enebærdal. Skovrider og forstråd  C.A. Bang har en mindesten på udsigten, hvor der 
engang har været et flot kig til havet. Om han også ligger begravet her, skal være usagt. Fra Bangshøj 
har man indtil for nogle år siden kunnet se til Frederikshøj, men denne udsigt er nu blevet ødelagt af 
forvoksede træer.  
Grusvej nr. 2 er Lejevejen, som venstreførende ender ved Slotsporthus og Asserbo Ruin.  
Men vi skal fortsætte lige ud ad brandlinjen. Det går let opad mod den stejle lerbakke. Lige før bakken 
fører en sti os til Lerbjerg (inde t.h.). Et dejligt lysåbent areal med to runddysser og én af skovens få 
langdysser – eller resterne af den - cirka 5.000 år gammel fra yngre stenalder (bondestenalderen). 
Resterne af en anden langdysse ligger ved Sorte Høje. En tredje ligger og gemmer sig (svær at finde) 
mellem den tilsandede landsby og Blådal. Og sådan kan man blive ved. Tisvilde Hegn er spændende at 
løbe i – og meget rart historisk at vide hvad det er man løber forbi.  
 
Linjen ender ved sommerhusene. 
Tilbage på Lars Anders' Linie kan man fortsætte t.h. nedad lerbakken, så kommer grusvejen (Bisp 
Absalons Vej), og grænsen mellem Hegnet og Asserbo Plantage ses tydeligt, for nu bliver der fladt. 
Samtlige af skovens brandlinjer er som sagt blevet ryddet med hård hånd, og det er nu muligt at se helt 
ned til Asserbo Overdrevs sommerhusområde, som også går under betegnelsen ”Karsemose Overdrev” 
(tæt på hvor Reinh. van Hauens flyveplads lå i 1950- og 60'erne). Alting har en ende. Ved asfalten er det 
slut med Lars Anders' Linie – den eneste autentiske sandlinie uden grusafbrydelser i Hegnets fulde 
længde, hvor natur akkompagnementet består af skovens varierede vegetation og masser af flotte views. 
I bunden følges Van Hauenstien t.h., og man ender ved Stængehus og stranden. Løber man tilbage ad 
brandbæltet og drejer t.h. ad grusvejen Bisp Absalons Vej, finder man vej til Slotsporthus og Asserbo 
Ruin – så det er bare at komme derudaf og få nogle kilometre i benene... 
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Årets klubløb i Norddtrim 
 

v/ Camilla Pollas 
 
Tidligere år har bestyrelsen valgt hvilke løb, der skulle være klubløb. Vi havde typisk lokale løb som 
Liselejeløbet, Gribskovløbet, Julestjerneløbet, som samlede rigtigt mange Nordtrimmere. Det var sjovt, 
hyggeligt og gav en stor følelse af fællesskab og sammenhørighed, når 30-60 af klubbens medlemmer 
deltog i klubtrøjen. 
 
De senere år har vi været færre af sted til disse løb. Det skyldes, at der er så mange tilbud om 
spændende og anderledes løb året rundt, i hele landet.  
 

 
 
 
 
Trailløb er blevet populært, og det giver nogle helt 
andre naturoplevelser end at løbe på asfalt, så de mere 
traditionelle løb har færre deltagere. 
 
 
 
 
 

 
Nye løb har set dagens lys, og nogle af disse blev meget populære. Her kan nævnes Royal Run, 
Sillebroløb, Hammertrail og Hamborg. Til disse løb samlede vi igen en masse af klubbens medlemmer til 
nogle gode kluboplevelser.  
 
En anden spontan oplevelse blev turen til Møns klint til DGI oplevelsesløb, hvor også en del 
Nordtrimmere tog af sted og havde en skøn dag. Og Hammertrail er næsten blevet en tradition. 
 
 
Bestyrelsen ønsker, at klubben skal være dynamisk og værdsætter de tiltag, som I medlemmer har sat i 
gang og arrangeret, og opfordrer jer alle til at foreslå løb og oplevelser, som I kan anbefale eller tror 
kunne være gode.  
 
Vi støtter gerne en god ide, og er glade for det initiativ og entusiasme, I lægger for dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom ud af busken, læg det op i Facebookgruppen, snak med dine løbevenner, og måske kan I starte en 
ny tradition.  
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Løb til løbere - anbefalinger 
 

v/ Ea Andersen 
 
I forlængelse af bestyrelsens oplæg til at komme med ideer til nye klubløb, følger her opstart på løb 
afprøvet blandt klubbens medlemmer (pt blot fra redaktør, men forhåbentlig kobler flere på i næste 
blad). 
 
Copenhagen Exhaust Trail 
Jeg deltog i 2019 udgaven, og exhaust er fint dækkende. Der er fine tilkørselsforhold til løbet, en 
skolegård åbnes op for parkering, hvorfra man kan varme op ved at gå ca. 500 m. til startområdet. Som 
ved Helvede i Nord er der en stævneplads inde i skoven. Dog mere lukket/tæt skov end ved ”vores egen” 
stævneplads. I 2019 var der vådt og regn, men god stemning og mulighed for at sætte sin taske under 
pavilloner.  
Beskrivelse fra løbets hjemmeside: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den er god nok, man får pletter for øjnene, syre i benene osv. når man både 1. og 2. gang skal OP ad 
Holtekollen, men det jo i særlig grad fordi man til en start er blevet revet rundt, OP og ned på de første 6 
km, hvor ligeud ikke er en del af ordbogen. Det særlige er at du midt på turen får taget tid på din 
bakkespurt (har en chip på fingeren), så det er svært ikke at give gas op 
Der er smukt og dejligt i skoven, så hvis man sætter tempoet derefter er der rigeligt at se på og nyde 
undervejs. 
Afholdes d. 30. maj i år.Du kan løbe 6, 12 eller 21 km (Blev selvfølgelig aflyst i 2020, hold øje) 
En varm anbefaling herfra 
 
Møn – Havn til havn 

 
Det ER et fedt løb, se blad nr. 84, hvor jeg er i svime over 
løbet. 
Preben har aflyst i år grundet Corona  

- Hold øje med 2021 udgaven. 
Du kan løbe 16, 21, 27, 34, 42 eller 61 km   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
CPH Mountain Winter Edition 
 
 
Træn højdemeter i Danmark. Tjek artikel på side 19 
Næste skud: Nordtrim arrangerer selv træningstur, hold øje med FB, vil du have 
nummer på maven, så hold øje med facebook, søg Appolo high skyssprint eller 
Run365 Copenhill mountain runners… 
 
 
 

Deltagerne skal over den nedlagte skihopbakke 
Holtekollen i Geel Skov og ned ad skrænterne 
mod Mølleåen i Ravneholm-skoven - også 
kendt som "Det danske Schweiz". Der løbes på 
små spor og stier, der strækker sig op og ned 
ad de to skoves mange skrænter og der er en 
bakkespurt  “løberen bakkespurt” op af 
Holtekollen. Vi kan garantere, at det bliver et 
udfordrende løb med mange højdemeter og en 
god omgang syre i benene i smukke 
omgivelser og krævende terræn. 
 
 



Andre trapper 
Pia troede hun og Annie skulle til Kina og løbe på muren, men så kom Corona.. Inden trænede Pia 
trapper og anbefaler på Facebook: 
 
 
Jeg trænede i dag med på Kondihuset Lüders, hvor der var trappetons i en 
time. Man løber op på den ene side af huset, hen over taget og ned på den 
anden. God stemning og fælles afslutning med kage og kaffe. Skulle hilse fra 
trænerne og meddele, at vi fra Nordtrim er meget velkomne til træning. 10 
min gang fra Nordhavn Station. Det koster 20 kr. pr. træning, som går til et 
velgørende formål. 
I beskedtråden fremgår det, at ”legen” gentager sig hver søndag 
 
 
 

Sidste anbefaling i denne omgang: 
 
Fra vores svenske naboer skal anbefales: Bocksten Trailrun: 
 
Jeg skrev umiddelbart efter målgang således på Facebook: 
Nogle kvinder vil være lykkelige for spaophold med 
mudderbehandling... andre et løb, med indbygget 
mudder... (kun ét gæt på hvem jeg er) 
Jeg, eller vi, vidste ikke at svensk trailløb i varm 
vinter er = mudrace... wauw... aldrig har jeg 
dimset/løbet gennem så meget mudder!! En enkelt 
gang var jeg seriøst bange for at skulle miste min ene 

sko dybt nede i svensk mudder, de to-tre andre gange hvor jeg sank dybt, 
var bare... vådt!!! 

 
Men, smuk, smuk natur i området, hvor den svenske 
Bockman er fundet, et mosefund, lidt som vores Tolluldmand... 
flinke folk (de svenske). De siger, at det er første gang i min. 5 
år at der ikke er sne på ruten ... tja... men mudder det var der 
i år, bliver vel ren igen i løbet af en uges tid. 
I området om Bocksten er flere løb henover året.  Næste gang 
de åbner er til sommer d. 27. juni, du kan løbe: 5, 12, 23 og 
46 km. 
- Eller du kan se på deres udgave af Backyard, kalder den 
Wineyard (løb hvor du starter forfra hver hele time, til der kun 
er en deltager tilbage) det afholdes d. 19. september 2020.  
Tjek deres hjemmeside, de gør det godt: 
http://bockstentrailrun.se/ 

 
 
Hammertrail: Jeg tænker det giver sig selv, at det er et helt unikt og overfedt løb… læs bare hele 3 
artikler om det flotte løb. 
Sommerudgaven var arrangeret til d. 8. - 9. maj, men igen: Corona… Hold øje.. 
 
 
 

Og se: Her er plads til at du skriver ind med en anbefaling til en løbsoplevelse, som dine 
løbekammerater skal have mulighed for at nyde godt af. 
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Hvad betyder frivillighed i Nordtrim 
 

v/ Ea Andersen og Anna Uhrenholt  
 
FRIVILLIGHED – Wikipedia har ikke en forklaring på ordet, så man kan jo blive i tvivl om det overhovedet 
findes... Men kigger man ind i Nordtrims maskinrum, så vil man se, at det er Wikipedia, der ikke er 
opdateret  
 
Pølse-løb, morgenmadsløb, sommerfest, klubaftener i Kaiser-sport, træning 3 gange om ugen.... og vi 
kunne fortsætte listen. Alt sammen elementer, der afspejler en aktiv klub, men som kun fungerer fordi 
nogen gør noget for andre. De frivillige sjæle, der oser af overskud.  
Periodevis står frivilligheden i kø, men andre gange opstår larmende tavshed, når der efterlyses lidt 
ekstra hjælpende hænder.…  
 
Jeg har været i dialog med bestyrelsen og blevet bedt undersøge lidt på temaet ”frivillighed”. Det i sig 
selv kan jo være udfordrende, hvordan får man nogen til frivilligt at yde en indsats på meta-frivillighed?  
 
Det gik nu egentlig meget nemt, da jeg spammede spørgsmål ud til en række aktive medlemmer af 
klubben, jeg spurgte til følgende: 
- Hvad lægger du i ordet frivillig? 
- Hvad giver det dig at yde frivillighed i en klub som Nordtrim? 
- Hvornår modtager du ”frugt” fra andre i Nordtrim, der yder ekstra? Hvad gør det ved dig? 
 
 
Overvej lige et øjeblik, hvad du selv vil svare - og lyt så til sammendraget af, hvad andre i klubben siger: 
 
 
Forståelse af ordet frivillig: 
En forening kan kun fungere, hvis medlemmerne yder en indsats – hvis frivillige hjælper til og får ting til 
at ske, som ellers ikke ville foregå.  
Som frivillig er man en del af et fællesskab, der gør noget for andre – uden at man dermed forventer en 
modydelse. 
Det er vigtigt at man er frivillig af lyst og ikke af pligt – man bør kun bidrage, når man har tid og 
overskud, ellers bliver det en sur pligt og det skaber intet godt for nogen. 
 
Hvad det giver at yde frivillighed til Nordtrim: 
Det giver motivation til at yde endnu mere, fordi alle påskønner det som bliver ydet for fællesskabet.  
Det er en stor glæde for mig at hjælpe andre - og det er bekræftende for mig når min indsats bliver 
værdsat.  
I Nordtrim bliver frivillige belønnet for deres indsats – med naturalier og events. Det er ikke alle steder, 
man tænker i de baner. Det er bekræftende. 
 
Frugten af det frivillige arbejde: 
I Nordtrim er der overskudsdeling i positiv forstand. Frivillige er med til at tjene penge til klubben, og 
klubben betaler tilbage i form af store tilskud til ture og andre arrangementer, der styrker fællesskabet.  
Glade løbere efter en træningstur i skoven er en lækkerbidsken for en træner – kontant afregning af den 
indsats man lægger som frivillig. 
Vi står sammen og klarer opgaverne i fællesskab - det er hyggeligt at give en hånd med som frivillig. 
 
 
I gamle dage var aktiviteterne i Nordtrim båret af få dedikerede frivillige –  

- træningen blev lagt i plan og formidlet 2-3 gange ugentligt  
- formandens frue bagte til morgenmadsløb 
- ildsjæl nr 1 sikrede årets julehygge 
- to festtøser der tilrettelagde den første sommerfest  
- ægteparret der stod for forplejningen ifm fælles deltagelse i lokale motionsløb  

og andre ildsjæle som sammen eller hver for sig op gennem tiderne har sat sit præg på klubbens øvrige 
hyggestunder, og dermed ubevidst har startet traditioner op.  
 
Traditioner har det med at skulle gentages – det er ligesom kernen i en tradition... gentagelse.  
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Og jo flere traditioner, der er i klubben, jo flere aktiviteter i løbet af året.  
Og jo flere aktiviteter, der er i klubben – jo flere frivillige har klubben naturligvis behov for.  
 
 
Gamle dage kommer aldrig igen, heller ikke i Nordtrim – så for 6-7 år siden besluttede bestyrelsen at 
nedsætte et aktivitetsudvalg, så frivilligheden kunne blive sat lidt mere i system – og så det ikke kun var 
Tordenskjolds soldater, der skulle trække læsset. 
 
Det var tiltænkt, at Aktivitetsudvalgets fornemmeste opgave skulle være at strukturere – planlægge og 
delegere – de enkelte aktiviteter, så vi kan sikre et fortsat højt niveau af hyggelige aktiviteter til glæde 
for alle klubbens medlemmer.  
 
Men som i mange andre af livets forhold..... så er det er lettere at gøre tingene selv, end at lede efter 
nogen som lige kan give en hånd med..... og det er ad åre blevet Aktivitetsudvalgets – ja, faktisk hele 
Nordtrims – skæbne:  
Det er blevet Tordenskjolds soldater, der trækker læsset – de få der skaber glæde for de mange.....  
 
 
Men tilbage til begrebet Frivillighed (som ikke findes i Wikipedia): 
 
I starten af februar skrev bestyrelsen et nødråb til alle medlemmerne i Nordtrim – et nødråb om, at vi 
mangler frivillige til forskellige af de områder, som vores DNA er opbygget omkring - især træning 
(fartholdere), aktiviteter og klubblad.  
 

Nordtrim er en meget aktiv klub – der sker rigtig mange ting, også ting som du måske ikke ser direkte.... Selv om 
aktiviteterne udføres til glæde for alle.  Men alting tager tid, og det er der som bekendt alt for lidt af. 

Så en lille bøn fra bestyrelsen er, at I kommer ud af busken, hvis I har et par timer til overs og har lyst til at give en 
hånd med i praksis. 

Vores aktivitetsudvalg mangler desperat deltagere. Det er dem, der sørger for hygge i alle mulige sammenhænge – 
morgenmadsløb, pølseløb, sommerfest, julefrokost, hygge ved klubløb og meget mere, som kommer alle medlemmer 
til gode. Jo flere der lige siger ja, jo færre ”vagter” bliver der til den enkelte – så kom frit frem! Kontakt Camilla. 

Vores fartholdergruppe er lidt amputeret – af forskellige årsager. Så her mangler vi også folk, der kan holde et stabilt 
pace og få vennerne sikkert hjem. Det er et job, alle kan udføre – og et job, der også byder på en masse hygge 
undervejs på ruten. Også her gælder det, at jo flere der er, jo færre ”vagter” til den enkelte. Vi mangler især grønne og 
orange fartholdere. Kontakt Kasper L. 

Vores klubblad udkommer to gange årligt - og skrives af DIG. Så ligger du inde med en sjov eller interessant sag eller 
bare en rigtig fed løbeoplevelse, så insisterer vi på at få lov til at høre om det. Vores klubblad er noget unikt, som kun 
eksisterer fordi så mange bidrager - og det skal fortsætte, så send dit bidrag til Ea. Og det gerne hurtigt, for næste 
nummer udkommer til Generalforsamlingen... ;-) 

Opsummering: Hjælp med at sikre vores fortsatte høje aktivitetsniveau. Meld dig under fanerne! 

 
Mantraet er, at jo flere frivillige der er at trække på, jo færre ”vagter” til den enkelte og jo mindre tid 
behøver den enkelte at afsætte som frivillig. 
 
Desværre meldte ikke en eneste sig under fanerne i den forbindelse.  
 
Motivationen for at give til andre ligger i at se andres glæde ved at modtage – det er (blandt andet) hvad 
Nordtrims frivillige har fortalt. Dertil kommer, at det er sjovt og hyggeligt at arbejde sammen om frivillige 
opgaver – også udtalt af Nordtrims frivillige..... 
Og med det i baghovedet virker det mærkeligt, at det skulle være så svært at få klubbens medlemmer til 
at give en hånd, når der er behov.  
 
Aktivitetsudvalgets våde drøm er banalt set en liste med medlemmer, som kan kontaktes ved behov – så 
trækket ifm f.eks. afholdelse af morgenmadsløb eller pølseløb, oprydning efter fest eller transport af telt 
og beachflag til et klubløb, kan fordeles ud over flere hænder. Små afgrænsede opgaver, som gør en stor 
forskel for klubbens medlemmer – og som bidrager enormt til vores fællesskab, Nordtrims DNA. 
Kontakt Camilla Pollas. 
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Og jo flere traditioner, der er i klubben, jo flere aktiviteter i løbet af året.  
Og jo flere aktiviteter, der er i klubben – jo flere frivillige har klubben naturligvis behov for.  
 
 
Gamle dage kommer aldrig igen, heller ikke i Nordtrim – så for 6-7 år siden besluttede bestyrelsen at 
nedsætte et aktivitetsudvalg, så frivilligheden kunne blive sat lidt mere i system – og så det ikke kun var 
Tordenskjolds soldater, der skulle trække læsset. 
 
Det var tiltænkt, at Aktivitetsudvalgets fornemmeste opgave skulle være at strukturere – planlægge og 
delegere – de enkelte aktiviteter, så vi kan sikre et fortsat højt niveau af hyggelige aktiviteter til glæde 
for alle klubbens medlemmer.  
 
Men som i mange andre af livets forhold..... så er det er lettere at gøre tingene selv, end at lede efter 
nogen som lige kan give en hånd med..... og det er ad åre blevet Aktivitetsudvalgets – ja, faktisk hele 
Nordtrims – skæbne:  
Det er blevet Tordenskjolds soldater, der trækker læsset – de få der skaber glæde for de mange.....  
 
 
Men tilbage til begrebet Frivillighed (som ikke findes i Wikipedia): 
 
I starten af februar skrev bestyrelsen et nødråb til alle medlemmerne i Nordtrim – et nødråb om, at vi 
mangler frivillige til forskellige af de områder, som vores DNA er opbygget omkring - især træning 
(fartholdere), aktiviteter og klubblad.  
 

Nordtrim er en meget aktiv klub – der sker rigtig mange ting, også ting som du måske ikke ser direkte.... Selv om 
aktiviteterne udføres til glæde for alle.  Men alting tager tid, og det er der som bekendt alt for lidt af. 

Så en lille bøn fra bestyrelsen er, at I kommer ud af busken, hvis I har et par timer til overs og har lyst til at give en 
hånd med i praksis. 

Vores aktivitetsudvalg mangler desperat deltagere. Det er dem, der sørger for hygge i alle mulige sammenhænge – 
morgenmadsløb, pølseløb, sommerfest, julefrokost, hygge ved klubløb og meget mere, som kommer alle medlemmer 
til gode. Jo flere der lige siger ja, jo færre ”vagter” bliver der til den enkelte – så kom frit frem! Kontakt Camilla. 

Vores fartholdergruppe er lidt amputeret – af forskellige årsager. Så her mangler vi også folk, der kan holde et stabilt 
pace og få vennerne sikkert hjem. Det er et job, alle kan udføre – og et job, der også byder på en masse hygge 
undervejs på ruten. Også her gælder det, at jo flere der er, jo færre ”vagter” til den enkelte. Vi mangler især grønne og 
orange fartholdere. Kontakt Kasper L. 

Vores klubblad udkommer to gange årligt - og skrives af DIG. Så ligger du inde med en sjov eller interessant sag eller 
bare en rigtig fed løbeoplevelse, så insisterer vi på at få lov til at høre om det. Vores klubblad er noget unikt, som kun 
eksisterer fordi så mange bidrager - og det skal fortsætte, så send dit bidrag til Ea. Og det gerne hurtigt, for næste 
nummer udkommer til Generalforsamlingen... ;-) 

Opsummering: Hjælp med at sikre vores fortsatte høje aktivitetsniveau. Meld dig under fanerne! 

 
Mantraet er, at jo flere frivillige der er at trække på, jo færre ”vagter” til den enkelte og jo mindre tid 
behøver den enkelte at afsætte som frivillig. 
 
Desværre meldte ikke en eneste sig under fanerne i den forbindelse.  
 
Motivationen for at give til andre ligger i at se andres glæde ved at modtage – det er (blandt andet) hvad 
Nordtrims frivillige har fortalt. Dertil kommer, at det er sjovt og hyggeligt at arbejde sammen om frivillige 
opgaver – også udtalt af Nordtrims frivillige..... 
Og med det i baghovedet virker det mærkeligt, at det skulle være så svært at få klubbens medlemmer til 
at give en hånd, når der er behov.  
 
Aktivitetsudvalgets våde drøm er banalt set en liste med medlemmer, som kan kontaktes ved behov – så 
trækket ifm f.eks. afholdelse af morgenmadsløb eller pølseløb, oprydning efter fest eller transport af telt 
og beachflag til et klubløb, kan fordeles ud over flere hænder. Små afgrænsede opgaver, som gør en stor 
forskel for klubbens medlemmer – og som bidrager enormt til vores fællesskab, Nordtrims DNA. 
Kontakt Camilla Pollas. 
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Trænergruppens våde drøm er, at flere rækker hånden op når vi skal samle fartholdene en tirsdag eller 
torsdag.  
Allerhelst vil vi gerne have flere fast tilknyttede trænere i stald – trænere, som gerne tager en rigtig 
træneruddannelse og som synes det er givende at bidrage til at andre vokser og forbedrer sig i sit 
løberliv; men hvis man har svært ved at binde sig fast til træneropgaven, så er det også en kæmpe 
hjælp for klubben og ikke mindst medlemmerne, hvis man bare kan tage en fartholdertjans en gang 
imellem. 
Kontakt Kasper Larsen eller Jens Bjerre. 
 
Se dig omkring – læg mærke til hvordan hjulene snurrer i takt, samme vej og fremad.  
Der står et menneske ved hvert eneste Nordtrimhjul og får ting til at ske for at vi alle kan træne og løbe 
sammen, hygge os sammen og videreføre alt det gode, klubben består af – til glæde og gavn for alle. 
 
Hjælp dig selv, hjælp fællesskabet. Bliv frivillig - om det så bare er to dage om året eller to timer om 
måneden. 
 
 
  
Takker for de frivillige bidrag fra: Brian, Kirsten, Rasmus, Camilla, Jock og Erik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Billede fra Facebook: Veldækket morgenbord, der gør morgenmadsløb til et hyggeligt sammentræf  
 



Hall of Fame 
 

v/ Ea Andersen 
 
  
Se så Lennart er flyttet ind på 15 km distance for herrer. 
 
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  54:24 Lennarth Østergaard Nike test KBH 2020 

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 09.03.20 /EAN 
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Medlemsrokade siden efterår 2019 
 

v/ Erik Lassen og Ea Andersen 
 

Kære nye medlemmer - Velkommen i Nordtrim! 
 

 
Line Peronard 
Louise Pettersson 
Lars Frederiksen 
Kathrine Frederiksen 
Lukas Frederiksen 
Tobias Frederiksen 
Ida Frederiksen 
Klavs Bak 
Jonas Schwartz Hedelund 
Per Roager 
Maiken Opheim 
Jakob teen 
Kristian Schmidt Panduro 
Sigurd Kongsgaard 

Lene Hamborg 
Henrik Larsen 
Josefine Terese Larsen 
Lauge Andre Larsen 
Albertine Tilde Larsen 
Lucy Akendo Svendsen 
Yotharuk Arsanok 
Henrich Ewers 
Karina Van Swieten 
Mads Van Swieten 
Mathilde Van Swieten 
Chris Østrup Fisker 
Rebekka Jepsen 
Arne Rasmussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle kommer til, andre finder nye ”legekammerater” eller interesser. 
”På gensyn” eller bare ”god vind” til de, som er meldt ud af Nordtrim. 

 
 

 
 

Brian Foged 
Tonny Pedersen 
Tine Pedersen 
Rasmus Pedersen 
Sidse Pedersen 
Karin Nørgaard 
Lotte Tillark 
Lars Christian Eriksen 
Tine Christiansen 

Anders Graff Larsen 
Lotte Søborg 
Cecilie Andersen 
Tudi Larsen 
Rune Gundersen 
Frederikke Gundersen 
Renata Lysgaard 
Karina Larsen 
Iben Larsen 
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Nordtrims trænere og fartholdere 
 

 

    
LENNARTH 

 
KASPER H THOMAS BRIAN 

    
NIELS CG 

 
KASPER L ANNA LOTTE L 

    
JENS 

 
NIELS P CAMILLA KIRSTEN 

    
JESPER V PETER RASMUS JESPER 

    
    

 


