
79
MEDLEMSBLAD FORÅR 2017

TRIM’
ern
...siden 1974

 
 

 

 

Visionsdag med høj aktivitet for krop og hjerne 
 

 

 

 

 

 

Læs mere inde i bladet….. 
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Passiv medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2016 – 
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Der er også mulighed for at 
downloade medlemsbladet på 
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som PDF og udskrive det selv. 
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200 eksemplarer. 
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Jens Bjerre 
 
Bestyrelse: 
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Formand 
Mobil: 23739250 
Mail: anna.uhrenholt@gmail.com 
 
Ledig plads 
Næstformand 
Mobil: xxxxxxxx 
Mail: xxxxx 
 
Bjarne Klarskov 
Kasserer 
Mobil: 61264879 
Mail: kasserer@nordtrim.dk 
 
Jens Bjerre 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28496249 
Mail: jbjerrehund@hotmail.com 
 
Anders Lind Knudsen 
Bestyrelsesmedlem 
Mobil: 28888931 
Mail: anders@nordkranen.dk 
 
Jesper Pedersen 
Suppleant 
Mobil: 25371083 
Mail: jajepedersen@email.dk 
 
Kirsten Bjerre 
Suppleant 
Mobil: 28496250 
Mail: kirstenbjerre@ofir.dk 

Formanden har ordet, Generalforsamling 
i Nordtrim den 12. Marts 2017  

 
 
Ja, så sidder vi her igen…. Endnu en gang ovenpå et fantastisk år - 
indholdsrigt og med masser af dejlige sociale stunder at se tilbage på. 
 
Et af de mest bemærkelsesværdige ”indslag” i Nordtrims 2016 kom 
allersidst på året…. Klubben mistede en markant personlighed, Brian 
Bak, som har valgt at omdefinere ordet ”fritid”, så han nu sammen med 
Gitte har taget sig en 16 timers arbejdsdag. Brian har været (og er 
stadig) en engageret humørbombe, som vi vil savne i sporet, men også i 
en bunke andre Nordtrim-sammenhænge – som træner, som 
næstformand og ikke mindst som bladredaktør. 
 

 
 
….vores altid friske næstformand i skarpt trav ved årets Eremitageløb 
 
Vi forsøger at kopiere Brians gode bladstil, men må give tabt på enkelte 
områder – f.eks. er Blå Bog gledet ud pga manglende skribent. 
Ærgerligt, fordi den serie har fået meget positiv omtale og ros.  
 
I 2016 gennemførte vi to klubture – ganske vist med en relativt smal 
deltagerskare, men ikke desto mindre rigtigt hyggelige ture til Åbenrå og 
de svenske ødemarker.  
Desværre fik vi ikke den store succes med afholdelsen af Biathlon, hvor 
kun en enkelt nordtrimmer deltog. 
 
Vores nyløberhold med opstart i marts måned er nu en fast tradition. 
Kernen i nyløbertrænerne - Jacob, Jock og Søren – suppleres hvert år 
med nye, nogle falder fra og nye kommer til….. Og sådan plejer det også 
at være med nyløberne ;-)  
I 2016 har vi imidlertid haft et fantastisk hold, som har holdt sammen 
på hinanden og sig selv, så frafaldet næsten kun har omfattet et enkelt 
brækket kraveben…. Rigtig dejligt, at så mange er fortsat i Nordtrim – 
det er skønt med noget nyt blod i klubben! 

 



I 2016 har vi også forsøgt at tilgodese vores rigtig hurtige løbere i klubben ved at etablere en elitetrup. 
Vi har 8 i eliten pt og det er alle medlemmer med ekstraordinært gode tider på både korte og længere 
distancer. Eliten får lidt personlig træningsfokus og –planer, og så har satsningen givet hele klubben 
nogle gode arrangementer – f.eks. Løbestilstræning, Mentaltræning samt Kost og konkurrence.  
I forlængelse af de nye relationer, som vores elitearbejde har skabt, har vi også skiftet tøjsponsor, 
således at vi nu samarbejder med Kaisersport i Brønshøj i stedet for Løberen om levering af klubtøj samt 
medlemsrabatter i butik, web og klinik. Læs mere om aftalen med Kaisersport og hvad du kan bruge 
vores nye partner til længere inde i bladet. 

Nordtrim var i efteråret vært ved et helt nyt koncept, kombineret o- og trailløb. Dirty8 var det mundrette 
navn for en ”officiel” 23’ er og 10’er ad helt friske spor i Tisvilde hegn. En lille gruppe af klubbens 
trailnørder pløjede hegnet igennem og fik 
sammensat en fantastisk tur til glæde for mere 
end 30 nordtrimmere og 10-15 gæster.  

Dirty8 er et eksempel på, hvor klubben så småt 
er på vej hen….. Mange løber stadig med 
maraton eller halvmaraton som årsmål, men 
flere og flere kombinerer asfalt-træningen med 
de helt små spor, og der er efterhånden også 
flere i klubben, som løber mange og lange trail-
ultraløb i ind- og udland.  
Når man dertil lægger, at vi med Tisvilde hegn 
har en eminent legeplads, så giver det næsten 
sig selv, at rigtig mange af klubbens medlemmer 
føler sig fristet til at supplere eller erstatte noget 
af klubbens faste træningstilbud, eller bare 
ønsker selv at tilrettelægge sin træning efter 
eget behov.  

Dirty8-hygge omkring grillen efter løbet 

Vores Facebook-gruppe anvendes flittigt – og nogle gange med god grund, for der har været enkelte 
svipsere på www.nordtrim.dk, så ikke alle klubbens arrangementer har været synlige i kalenderen. Det er 
irriterende - især hvis private arrangementer, postet i god tro og med entusiastisk initiativ, har kollideret 
med et klubarrangement. Det giver forvirring og splittelse blandt medlemmerne, og det er det allersidste 
klubben og medlemmerne har brug for, når vi grundlæggende er rigtig glade for at være sammen om 
vores fælles løbeinteresse. 

I lyset af, at energien og kræfterne i klubben er 
store – og i erkendelse af, at bestyrelsen kun 
besidder et vist kendskab til vores medlemmers 
ønsker og potentiale – ja, så inviterede vi i 
januar til Visionsdag med omdrejningspunktet 
”Fællesskab – hvordan udmønter vi det bedst 
muligt i Nordtrim”. 
Tilslutningen og aktivitetsniveauet på dagen var 
højt – og outputtet var ambitiøst, flot og varieret. 
Dagen revitaliserede et par udvalg, som har haft 
en lidt sløj tid – og så fik vi derudover sat ord på 
flere fede ideer; men også på et par af de 
knaster, som forstyrrer medlemmerne, f.eks. 
manglende overblik over arrangementer og 
tilbud. Visionsdagen er mere udførligt beskrevet 
senere i bladet her. 

Visionsdagen har kickstartet arbejdet med 
aktiviteterne i Nordtrim i 2017 og år frem. Vi har  
traditionen tro valgt at samle klubaktiviteterne i et Årshjul, men vi har nok ikke tidligere været gode nok 
til at udbrede kendskabet til dette. Længere fremme i bladet vil vi i forbindelse med fremlæggelsen af 
budgettet for 2017 vise nogle af de aktiviteter, der allerede nu har fundet vej ind i Årshjulet.  
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Flere kommer til, nogle justeres og datoer kan rykke, så derfor vælger vi at lægge Årshjulet på www i 
stedet for her i bladet. 
   
Vi har valgt i 2017 at droppe vores sommertradition med at tilbyde guidede løbeture med fortællinger i 
Tisvilde hegn. Alt for få ”udefra” fandt vej, men da der heldigvis var rigtig mange nordtrimmere med på 
turene, har vi valgt at fortsætte muligheden for at tilbyde klubbens medlemmer en ”fortællertur” i ny og 
næ. 
 
Klubbens bestyrelse er jo at betragte som klubbens ledergruppe. Her træffes de overordnede 
beslutninger og linjen for næste års aktiviteter lægges. Bestyrelsesarbejdet handler både om fremmøde 
til bestyrelsesmøder, men også om udvalgsposter med dertil hørende møder og praktiske opgaver – og 
så forventes bestyrelsesmedlemmerne også efter bedste evne at tage del i klubbens liv, træninger, 
arrangementer og ture.  
Der er et par faste og vigtige poster i bestyrelsen – poster, der kan være vanskellige at besætte og som 
kræver mod og vilje. Her tænker jeg jo på formandsposten, men især på kassererposten. Arbejdsbyrden 
hos kassereren afspejles delvist i klubbens aktivitetsniveau, og det er jo højt i Nordtrim…  
Vores kasserer, Bjarne, har valgt at trække sit kandidatur til bestyrelsen blandt andet pga arbejdsbyrden. 
Men han tilbyder dog at fortsætte som kasserer. Vi har derfor i bestyrelsen formuleret et oplæg til 
vedtægtsændring, hvorved antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes op med 1 – fra 5 til 6 – idet vi så vil 
kunne beholde Bjarne som kasserer, men samtidig sikre, at bestyrelsen ikke mister arbejdskraft. 
 
Ud over bestyrelsen, så har vi heldigvis en masse frivillige i 
klubben. Tænk bare på alle dem, som hepper HIN-
deltagere rundt i skoven hvert eneste år. Og på dem, som 
står ved X-terra’s to løb – i hhv Helsingør i bidende kulde 
(marts måned) og på Tisvilde strand i dejligt vindblæst 
solskin (juni/juli)….. Det er skønt, at så mange stadig 
prioriterer de hyggelige stunder, hvor vi sammen tjener 
penge ind til vores klubkasse – de penge, der gør klublivet 
lidt federe og mindre sparsommeligt. Og ikke mindst de 
penge, der sikrer, at vi f.eks. kan starte en elitetrup, eller 
belønne vores engagerede trænere – belønne dem med 
kurser og ikke mindst med lidt ekstra, så de kan se at vi 
påskønner deres ihærdighed.  
 
 
Årets Nordtrim-priser går til følgende: 
 
Hele trænergruppen = Kirsten, Camilla, Anna, Niels CG, Jens, Kasper, Thomas E, Søren EA, Rasmus, 
Jesper P, Lennarth, Jock, Claus, Jacob, Jesper V, Brian, Niels P, Peter, Kasper H, Hanne 
 
 
Årets Nordtrimmer = Jens Bjerre 
  
Årets stifinder = Jesper Vieth 
 
Årets vinder = Preben Hammershøj 
 
Årets runaway = Brian Bak 
 
Årets hyggespreder = Hanne Lykke  
 
Årets skade = stadig ikke muligt at finde en vinder her………  
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Regnskab 2016 og Budget 2017 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Årets regnskab for 2016 er godkendt på Generalforsamlingen. Budgettet for 2017 er gennemgået og 
taget til efterretning af medlemmerne. Eventuelle bemærkninger til regnskab og budget fremgår af 
referatet fra Generalforsamlingen, som kan hentes på www.nordtrim.dk 
  

 
Indtægter B-2017 2016 
Kontingent 91.400 73.440 

Tilskud fra kommunen 25.000 24.640 
HIN 120.000 113.205 

Sponsorer 33.000 34.500 
Hjælpere ved løb osv 23.000 29.293 

I alt indtægter 292.400 275.078 
 

Omkostninger B-2017 2016 
Administration   

www + software -17.793 -5.010 
div. afgifter (mobilpay 

osv) 
-2.500 464 

Transport + autobizz -10.000 -10.299 
Abonnementer + 

kontingenter 
-7.000 -6.669 

Blanketter + 
kontor+porto 

-5.719 -720 

Tryk på tøj -20.000 -21.619 
Medlemsudvikling  

Klubblad - 15.000 - 14.050 
Foredrag - 20.000 - 16.143 
Klubtur - 30.000 - 19.388 

Tilskud til løb - 15.000 - 13.288 
Frivillig-gaver - 20.000 - 7.632 
Mødeaktivitet   

Bs+udvalgsmøder+GF - 13.000 - 8.748 
Træning og trænere  

Elitetruppen - 5.000 - 10.000 
Klubmesterskaber - 5.000 - 730 

Materiel - 4.000 - 6.380 
Træneruddannelse - 20.000 - 3.500 

Trænertøj oa til 
trænere 

- 15.000  

Medlemshygge  
Fester - 10.000 - 3.316 

Hygge efter løb incl. 
MM 

- 15.000 - 5.721 

Klubhus - 25.000  
Dirty8 - 10.00  

Omkostninger i alt - 285.012 - 153.678 
 

 
Budgettet for 2017 bærer præg 
af årets satsning på især to 
områder: 

- Opkvalificering af 
trænerkorpset i klubben 

- Fester og sociale 
arrangementer, herunder 
et udefineret antal 
klubture 

 
Som sædvanlig lægger 
bestyrelsen og alle klubbens 
udvalg sig i selen for at sikre et 
højt udbytte af de penge, vi 
bruger – uden at vi bliver nærige.  
 
For det vigtigste er jo 
oplevelserne og mulighederne for 
at høste fællesskabet i klubben!! 

 

 
Hjælp vores kasserer – det er til tider et ret udfordrende job….. 
Nordtrim er en klub med et meget højt aktivitetsniveau – og mange involveret i at holde hjulene i gang i 
klubben. 
 
Der er mange i klubben, som lægger penge ud i forbindelse med et arrangement, en gave eller noget 
materiel, som liiiiige skal anskaffes i fællesskabets navn. Det betyder, at han får kvitteringer, kassebon’er 
eller andre mere eller mindre læselige bilag overdraget. Nogen gange husker man at skrive årsag og 
navn på, andre gange udvikler det sig til en gættekonkurrence for stakkels Bjarne….. 
 
På www.nordtrim.dk har vi lagt en blanket, som fremover skal anvendes ifm anmodning om refusion for 
udlæg (ikke(!) ifm refusion for klubløb). På blanketten anføres ud over navn og kontonr også aktiviteten, 
som man har lagt penge ud for. Det er en info til kassereren, så han kan pege omkostningen hen på det 
rigtige sted i regnskabet – og så vi kan følge med i budgettet og de planer, vi har lagt for 2017.  
 
Kassereren har også et andet vigtigt job, nemlig inddrivelse af kontingenter fra klubbens medlemmer. 
Min bøn til jer alle er: Betal nu det kontingent, så Bjarne slipper for aften efter aften at sidde med lister 
og rykkere…. som jo slet ikke skaber værdi for nogen – hverken klubben eller medlemmerne. 
 
Jeg er sikker på, at vi alle med lidt omtanke og sund fornuft vil kunne hjælpe med til at gøre Bjarnes job i 
Nordtrim lettere – og dermed mindske det antal fritimer, han bruger på klubarbejdet   
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Annie er som vin – hun bliver bare bedre med årene 
 

v/ Annie Gyde  
 
Der tikkede en SMS ind fra Anna – Kan du ikke skrive lidt om, hvad der fik dig til at løbe Odense og 
Chicago med kun en uges mellemrum, og hvordan det føles at lave så store bedrifter? 
 
BOB-BOB  - min første tanke var, at det kan der ikke koges mere suppe på - og at ingen Nordtrimmer 
gider høre mere om, at jeg har haft et usædvanligt godt løbeår. Og dog – det er jo noget, jeg godt selv 
kan lide at læse, så OK Anna  - jeg skal gøre et forsøg…… 
 
Egentlig ved jeg ikke selv, hvad der gjorde, at jeg i løbet af et år formåede at løbe PR to gange på 
marathon-distancen, men det starter jo nok et par år tilbage. 
 
I 2015 fik jeg i fødselsdagsgave testen hos Hechmann. Spændende, men jeg må erkende jeg magtede 
ikke at følge forløbet. Hver gang jeg skulle løbe efter planen endte det med, at efter et par minutter var 
tankerne alle andre steder end at have fokus på løbet.  
 
I stedet for at blive irriteret besluttede jeg at parkere gaven på harddisken og fandt løbeglæden igen.  
Men jeg begyndte at ændre lidt på kosten. I stedet for at grøntsagerne før var tilbehør blev det nu 
kartofler, ris og pasta. Måske tabte jeg mig lidt, men tror mere det blev fordelt lidt anderledes.  
 
Dernæst begyndte jeg at cykle, og efterhånden blev det at løbe, cykle og for så vidt også vandre lige så 
naturlig en del af hverdagen, som at børste tænder. 
 
Første gang jeg bemærkede, at det vist var et udmærket valg var ved Eremitageløbet 2015. Flere år 
havde jeg opnået tiden 1.03, men i 2015 kom jeg ind på 1.00,37.  
Få sekunder fra den magiske time. Tænkte ikke videre over hvorfor og hvordan det flaskede sig, men 
glædede mig faktisk til at skulle deltage året efter, for at se om stilen kunne holde. 
 
Ca. 3 uger senere 1. november 2015 løb jeg PR i 
New York – OK hvad sker der? Det var så uvirkeligt, 
men det blev da gjort virkeligt ved hjælp af hilsener 
fra Nordtrimmere : - ))  Det var en rigtig god 
fornemmelse :- ))  
Husker endnu hvordan hovedet var fuldt af 
forundring på gåturen retur til hotellet. 
 
Næste løb var juni 2016 Bjergmarathon i Åbenrå. Det 
gik over al forventning, men heller ikke her tænkte 
jeg videre over det – var bare glad for heldet og en 
god dag. 
 
Hjemme igen fra Åbenrå var jeg usikker på, om jeg 
ville deltage i DM marathon i Odense, da jeg ugen 
efter skulle deltage i Chicago-marathon. Og hvor 
klogt er det lige at løbe med en uges mellemrum?  
Men et eller andet sted, så kunne jeg ikke nære mig, 
det skulle prøves - så jeg meldte mig.  
På løbsdagen vågnede jeg op med ondt i knæet og 
tænkte – intet marathonløb i Odense uden ondt i det 
ene knæ. Det var 3. gang jeg skulle løbe marathon i 
Odense, og hver gang har jeg haft noget med det 
ene knæ. Men knæet holdt, og da jeg nåede mål og 
så tiden, var jeg godt klar over, at det ikke var så 
ringe. Men der kunne jo sagtens være en konkurrent, 
som var hurtigere.  
Da jeg løber med linser og ikke rigtig kan læse hvad 
  

Annie i fin stil til Åbenrå bjergmarathon 
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der står på mobilos, stod jeg fumlede godt og 
grundigt.  
Heldigvis kom Grethe Terkildsen og ville hjælpe, men 
skulle lige hente vand og lidt forsyninger. På vejen 
tilbage råbte hun, at jeg ikke behøvede at lede, da 
det allerede stod på Facebook – ”Du har vundet 
guld!” Ja, Nordtrimmere rumsterer altid i kulissen:-) 
Det er så fantastisk. Og yes, det var ikke forgæves 
at deltage i DM. En fed, uvirkelig og dejlig 
fornemmelse. 
 
Hjemme igen tog jeg på den sædvanlige løbetur 
tirsdag morgen og det var ikke lige en god oplevelse. 
Jeg havde meget ondt i knæet og kunne knap løbe 5 
km. Heldigvis gik det bedre torsdag, og fredag gik 
turen så til Chicago. Men jeg havde da mine tanker 
om hvor smart det nu lige havde været at løbe i 
Odense.  
 
Men benene havde åbenbart godt af en lang flyvetur 
og af at føre en turist rundt i byen dagen før 
løbsdagen.  
Selve løbet var lidt hårdt. Ikke terrænmæssigt, men 
allerede efter 2 km. kunne jeg mærke mine lår – så 
kan du lære det, kan du - Odense bankede på. Men 
jeg kom i mål på 3.41, så alt taget i betragtning var 
jeg rigtig godt tilfreds og nød dagene i Chicago. For 
øvrigt en rigtig dejlig by.   Annie efter velgennemført løb i Chicago 
 
Og hvad er det så, der får mig til at bruge tid på alt det løberi og at fare hid og did. Som jeg skrev i 
beretningen om turen til New York sker der ting i livet, som gør at man finder ud af, at hvis man virkelig 
vil et eller andet, så skal det gøres inden det er for sent.  
Der skal ikke herske tvivl om, at det er en glæde at komme i mål på kanontid, og man skulle da også 
være et skarn, hvis man ikke også følte en stolthed. Men min inderste følelse er faktisk taknemlighed. En 
taknemlighed over at Anders og jeg er kommet så langt. At jeg trods hverdagens udfordringer med ro i 
sjælen kan tage af sted og deltage i forskellige ting.  
 
Det var ikke lige til at forudse ifm Anders’ ulykke tilbage i 2012. Få dage efter han var kommet til skade 
og lå i respirator på Rigshospitalet vågnede jeg som sædvanlig midt om natten, og denne nat ville 
benene bare ud at løbe. Så udstyret med alle husets telefoner – hvis nu – løb jeg en tur. At jeg havde 
gjort det fyldte så meget, at da jeg senere ankom til Rigshospitalet og mødte sygeplejersken Søren og 
han spurgte hvordan det gik  - velvidende, at det ikke var et spørgsmål om, hvordan det gik med Anders 
– busede det ud af mig, at jeg havde været ude at løbe. Så sagde han noget, som jeg tror er skyld i at 
jeg er der, hvor jeg er i dag: 
”Du skal bruge energi for at være noget for Anders – og hvis det giver dig energi at løbe, så 
skal du løbe!” 
 
At jeg så hurtigt efter ulykken blev klar over, at det var OK at gøre noget godt for mig selv uden at skulle 
have dårlig samvittighed, har været med til at give styrke – logik for nogle, men ikke for pårørende.  
Det er en proces, man skal igennem, og alle dage er bestemt ikke lige gode. Men noget af det bedste er, 
at jeg har opbakningen fra Anders. Han kan sikkert godt huske og fornemme, at hun er lettere at have 
med at gøre, hvis hun kommer ud at løbe ;-)) 
 
Desuden mener jeg mange ting er et spørgsmål om prioritering, og jeg har valgt løbet og de andre 
fysiske aktiviteter frem for f.eks. fjernelse af nullermænd.  
De der nullermænd kan give en forbandet støj i sjælen, men jeg vil hellere tænkte tilbage på løbeture i 
Hegnet i alt slags vejr frem for ingen nullermænd. Så må jeg ind imellem bruge en dag og få has på 
skidtet.  
 
Jeg vil bare det her – og så længe det ikke går ud over Anders, løber jeg videre - og ingen 
træningsplaner eller elektroniske trænere skal forstyrre mit frirum. 
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Elitetræning med Nordtrim 
 

v/ Lennart Østergaard  
 

 
Året 2016 blev året hvor elitetræningen blev skudt i gang og 2017 skulle gerne blive året, hvor vi ser 
effekten af selv samme træning. 
 
For at udleve eliteløbernes drømme i klubben, har der været afholdt forskellige foredrag og events 
gennem de sidste par måneder; kost og ernæring - før, under og efter af Mathias Kohnringen, løbeteknik 
(inkl. SHFT) af folk fra Kaisersport og Mentaltræning af Martin Ishøi.  
 
Mandag i uge 8, med lidt forsinkelse, kom trænerkapaciteten Lasse Suhr til træning med eliteholdet i 
Nordtrim. Lasse er desuden Martin Kohnringens partner i Whiteout Adventure. Lasse vil i løbet af 
vinteren/foråret, guide os til kunne at opnå vores mål.  
 
Det første møde med Lasse blev brugt til at se holdet an og gennemgå vores mål. Tiden gik derudover 
med diverse styrke- og intervaltræningsøvelesr, hvilket resulterede i at de fleste på holdet kunne mærke 
deres baller og baglår dagen efter. Resten af tiden blev brugt på at snakke om kost og ernæring samt 
intensiteten i træningen. 
 
Lasse har ikke en personlig holdning til hvilken kost der er god for dig, men fokuserer udelukkende på 
hvad der er videnskabeligt bevist, det har resulteret i at LCHF er blevet sat på hylden, kulhydraterne er 
blevet taget frem og intensiteten i træningen er skruet op. Alt sammen for at kroppen kan vende sig til at 
løbe i det tempo vi ønsker.  
 

Eliteholdet har desværre været plaget af flere skader gennem de 
sidste måneder, her iblandt mig selv. 
Min lyskeskade startede tilbage i sommeren 2016, da jeg genoptog 
træningen efter CPH marathon og har drillet mig stort set resten af 
året. 
 
Efter input fra Kaisersport, indså jeg endelig at skaden ikke kunne 
løbes væk, men krævede behandling! Efter 5 behandlinger hos 
Nickolaj fra Kaisersport kunne jeg endelig begynde at løbe igen 
uden smerter, og midt januar er elitetræningen genoptaget 😊😊  
 
Mit store mål med elitetræningen er at løbe en 5 km på under 17 
min. Skal ske d. 10. juni til BMW løbet i KBH.  Forsøget er gjort 3 
gange alene med marathontræning i benene, dog uden held. Derfor 
var jeg utrolig glad, da klubben valgte at opstarte et elitehold, 
derved kan jeg få den støtte og opbakning jeg har brug for til at nå 
mit mål. 
 
Nordtrim har ikke selv trænererfaring med at løbe en hurtig 5 km, 
de fleste i klubben løber normalt langt inkl. mig selv. Jeg har derfor 
valgt at gøre brug af klubbens forbindelser i form af Mads fra 
Kaisersport. Mads har udarbejdet et personligt træningsprogram til 
mig, som jeg følger frem til 10. juni.  
Ca. hver 14. dage får jeg feedback fra Mads vedr. min træning og 
derudover løber jeg sammen med Mads 1 gang om måneden, med 
henblik på at forbedre min teknik. 
 
Konklusionen på eliteholdet set fra mit perspektiv: Jeg nyder godt 
af diverse foredrag, den tilkomne trænerkapacitet samt den 
professionelle stemning, der er kommet på og omkring eliteholdet, 
jeg er derfor fortrøstningsfuld i forhold til at nå mit mål d. 10. Juni.  
 
 

En koncentreret Lennart ved KBH Marathon 2016 
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Ny tøjleverandør, Kaiser Sport og Ortopædi 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
I efteråret havde vi besøg af Mads og Nicolai fra Kaiser Sport. De viste os en masse tips og tricks 
omkring løbeteknik og løbestil. Et par kompetente fyre, der – ud over deres egen høje kompetenceniveau 
– også formåede at åbne vores øjne for den vifte af muligheder og tilbud, som Kaiser Sport og Ortopædi 
består af. 
 
Kaiser Sport og Ortopædi har både løbebutik, klinik og ortopædisk værksted under samme tag. Som de 
selv skriver….. 
I både butik og klinik bruger vi den nyeste teknologi til at afdække, hvad der sker i kroppen under 
bevægelse. I klinikken bruger vi fodscannere til at måle belastninger og bevægemønstre for at kunne 
vurdere, hvordan kræfterne fordeles op i kroppen. I butikken har vi landets mest avancerede 
analyseudstyr, som viser dit løb helt ned i detaljen, og hvor vi synkront kan sammenligne dit løb i flere 
forskellige løbesko. 
 
Vi var på besøg hos Kaiser Sport en mandag eftermiddag, og her fik vi en rundvisning på deres tre 
matrikler, som alle ligger på Frederikssundsvej i Brønshøj. Butikken er lækkert minimalistisk indrettet – 
men her er det, man skal bruge som kræsen motionsløber….. Masser af tøj fra Fusion, et udvalg af 
løbetøj fra Gore, Puma og Nike samt Craft’s lækre baselayer-modeller. Og så sko-sko-sko….. Alle de 
gode, kvalitetsmodeller af de førende mærker – og dem, de ikke har (feks de frækkeste trailsko), ja dem 
skaffer de hjem til os. 
 
Kaiser Sport og Ortopædi vil fremover være Nordtrims tøjleverandør (stadig vores blå Fusion) og giver i 
den forbindelse en række fordele til klubbens medlemmer: 

 Rabatter ved køb fordeler sig som følger: 
o 20% i butikken 
o 25% på webshoppen 
o 20% på klinik 

 Klubaftener, hvor butikken holder VIP-agtigt åben kun for nordtrimmere. Her er der følgende 
fordele og muligheder: 

o Køb af klubtøj - andre typer tøj end dem, vi har været vant til - og det vil kunne prøves  
o 30% rabat på handler foretaget på klubaftenen 
o Let forplejning – sandwich og muligvis også en lille Mikkeler øl   
o Kompetent rådgivning før og under køb af f.eks. sko 

 
Aftalen betyder, at køb af klubtøj foretages på klubaftenerne – tøjet prøves, vælges og betales i 
butikken, hvorefter vi får tryk på og medlemmerne får udleveret sit tøj. På den måde får alle det tøj, de 
ønsker, det passer i størrelse og betalingen kommer ud af verden med det samme. Bestyrelsen 
anbefaler, at man deltager i de to årlige klubaftener – både for at kunne shoppe klubtøj, men også pga 
det specielle setup, som Kaisersport tilbyder medlemmerne, og så ikke mindst den ekstra rabat, vi får   
 
I melder jer til klubaftenerne, og angiver samtidig hvad I gerne vil se på – f.eks. specielt grej (f.eks. 
trail-), vejledning i sko el.lign. Vi fylder biler og følges ad derind. 
 
Første klubaften er allerede afholdt, når bladet udkommer.  
 
Sidst men ikke mindst, så inkluderer vores aftale et foredrag/event om året. Så mon ikke vi får besøg af 
Nicolai og/eller Mads på et tidspunkt i løbet af 2017 – de er i hvert fald klar til at køre nordpå op til os 
igen. 
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Visionsdagen, den 14. januar 2017 
 

v/ Anders L. Knudsen og Anna Uhrenholt 
 
I november måned besluttede bestyrelsen at bede om medlemmernes hjælp til at give Nordtrims 
kerneværdi – (LØBE)FÆLLESSKAB – endnu mere indhold, liv og attraktiv mening…. 
 
Vi udsendte en invitation, hvori vi bad om ”DINE holdninger, vinkler, værdier og input til, hvor vi skal 
bevæge klubben hen – eller nærmere bestemt, hvor FÆLLESSKABET kan føre os hen sammen – og ikke 
mindst hvilke konkrete tiltag, prioriteringer og aktiviteter, der skal kendetegne Nordtrim og skabe det 
nærværende FÆLLESSKAB, som vi stræber efter…...”  
Ja, så flot lød det – hvem kunne vide, at dagen også kom til at bestå af lege, farver, drillerier og 
naturligvis en fed løbetur   
 

Heldigvis ville mange nordtrimmere gerne 
deltage i visionsdagen, og de blev ikke snydt. 
Mads sørgede for, at mere end 20 deltagere fik 
en fantastisk inspirerende og idegenerende dag, 
den 14. januar. 
  
Dagen startede med en fælles løbetur i Tisvilde 
hegn. 
Selve Visionsdagen blev herefter afholdt på 
Sankt Helenecenteret, hvor vi fik lækker 
forplejning af stedets nye værter Brian Bak og 
Gitte.  
  
Det gennemgående tema for visionsdagen var 
FÆLLESSKAB – Hvordan styrker vi vores 
løbefællesskab? 
  
 

Lækkert, lækkert – super betjening hos Brian og Gitte 
 
Dagens mange gode seancer blev igangsat af et inspirerende oplæg af Anna, hvorefter Mads ved hjælp af 
farver og trylleri fik os til at forstå vores egne 
præferencer, og ikke mindst de andres. Hvem 
skulle tro, at Grethe har det skidt med uklare mål 
og bedst med at rammerne er i orden, eller at Jens 
sætter mennesket i centrum og har et stort socialt 
gen – eller for den sags skyld, at Bjarne elsker 
fakta og er rationel i sin tilgang (til mudrede 
spor)??  
Jo, jo - vi kender jo godt hinandens egenskaber og 
personligheder, men den dag blev der lige sat en 
tyk streg under, hvor fedt det er at vi er 
forskellige, når vi skal brainstorme og finde de 
rigtige veje rundt om mulighederne. 
 
Mads orkestrerede os på fornem vis gennem hele 
dagen, og snart udkrystalliserede fire hovedtemaer 
sig: 

- Efter løb 
- Kommunikation 
- Træning 
- Andre tilbud i Nordtrim 

 
….og dem blev det besluttet at arbejde videre med. 
    Nordtrimmernes mange farver   
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Vil vi gerne have et Nordtrim-klubhus? 
 

v/ Anders L. Knudsen 
 
På Visionsdagen udsprang et tema: EFTER LØB 
  
Bag denne overskrift gemmer sig – naturligvis – spørgsmålet: Hvad kan vi gøre, hvilke tiltag kan vi tage 
efter vores efter vores træning og konkurrenceløb - og i det hele taget også, når vi ikke er ude at løbe - 
for at styrke vores løbefællesskab?  
  
Der kan gøres mange ting.....   Der kan laves løbe/spisearrangementer, fællesspisninger efter træning.... 
Kaffe/kage efter træning. Løbe på tid, så man kommer samlet i mål, hvorved ALLE får del og glæde ved 
en fælles social aktivitet efter løbetræning. 
  
SELVFØLGELIG, fristes man til at sige, dukkede emnet 
klubhus op som forslag til, hvad der kan være med til at 
styrke vores fællesskab i Nordtrim. Og Klubhus endte med 
at blive hovedemnet under ovenstående tema. 
 
En række positive forhold ved at have et klubhus blev 
nævnt: 

-       Socialt samvær efter træning. 
-       God signalværdi for klubben 
-       Markedsføringsværdi = holde på værende         
medlemmer og tiltrække nye. 
-       Bedre integration af klubbens medlemmer. 
-       Skabe ejerskab til klubben. 
-       Skabe stolthed af at være medlem i klubben. 
-       Styrke fællesskabsfølelsen blandt 
medlemmerne. 
-       Samlingspunkt generelt herunder også for klubbens informationsmateriale og trofæer. 

 
Det rejste på den anden side også en lang række spørgsmål, såsom: 

-       Hvor skal det ligge? 
-       Hvilke faciliteter ønsker vi, at huset har og hvilke har vi behov for? 
-       Hvad koster det? Kan klubben klare det? Kan man komme ud af det igen? 
-       Hvem skal passe og vedligeholde det? Hvad med rengøring? 
-       Hvor meget tid kræver alle disse ”kedelige ting” af klubbens medlemmer?  
-       Skal det være muligt at leje huset til private arrangementer? 
-       Hvordan skal samarbejdet om evt at være flere klubber om ét hus foregå? 

 
Det blev det drøftet, hvad det kræver og hvilken proces, Nordtrim med fordel kan gennemgå, for at 
kunne træffe beslutning om et klubhus. Her blev bl.a. følgende nævnt: 

-       Skal der gennemføres en undersøgelse (Survey) blandt klubbens medlemmer omkring. 
spørgsmålet JA/NEJ til nyt klubhus? 
-       Skal der afholdes en Nordtrim visionsdag, hvor kun klubhus er på agendaen? 
-       Hvordan ser en tids- og procesplan ud? 
-       Findes der en ildsjæl/tovholder (eller en gruppe), der er villig til at fronte projektet? 

 
Helsingehallernes direktør har luftet muligheden for at klubhuset, der ligger på Ridebanevej (bag ved 
vandtårnet i Helsinge) og som p.t. kun anvendes af skydeklubben, også kan stilles til rådighed for 
Nordtrim. 
Det forholder sig sådan, at skydeklubben kun bruger huset om sommeren, mens vi i Nordtrim primært 
forventer at bruge huset om vinteren, så det passer jo umiddelbart fint sammen. 
 
Bestyrelsen mener, at det er en rigtig god ide at arbejde videre med et klubhus på Ridebanevej. Det er 
en løsning, der kan opnås inden for overskuelig tid - uden store økonomiske bindinger for klubben og 
ikke mindst uden en urimelig stor arbejdsindsats. Bestyrelsen præsenterer derfor på generalforsamlingen 
anmodning om mandat til at arbejde videre med- og indgå aftale med Helsingehallerne om at klubhuset 
på Ridebanevej stilles til rådighed også for Nordtrim. 
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Andre tilbud – aktiviteter og arrangementer 
 

v/ Camilla Pollas 
 
På visionsdagen 14. januar var jeg med i en gruppe, der skulle behandle emnet ”Andre tilbud i Nordtrim” 
Øvrige deltager i gruppen var: Annie, Vivian og Bjarne og Jesper Vieth. 
 
Vi begyndte med at snakke om, hvorfor klubben skulle tilbyde andre aktiviteter/træningsformer end 
vores løbetræning. 
Vi blev enige om, at det var for at give os oplevelser, viden, inspiration, udvikling, større styrke, færre 
skader og at fastholde skadede løbere i vores klubfællesskab. 
Dernæst skulle vi diskutere, hvilken værdi disse tilbud har for klubben. 
Her var vi alle enige om, at det giver tryghed at kende de øvrige i klubben rigtig godt, det styrker 
fællesskabet, og endeligt at det giver tilfredse medlemmer, som ellers skulle søge øvrige tilbud andre 
steder. 
 
Nordtrim arrangerer klubture hvert år, 
som der gives tilskud til. I år er det 
landsstævnet i Ålborg. Tidligere har det 
været: La Santa tur, tur til Silkeborg, 
Åbenrå, Sverige eller Berlin. Disse ture 
anbefalede gruppen, at Nordtrim 
stadigvæk arrangerer. 
 
Klubben har 4 løb, som der gives tilskud 
til. I 2017 er det følgende løb: 
Liselejeløbet 27/5-17, Esrum sø rundt: 
27/8-17, CPH ½ maraton 17/9-17 og 
Gribskovløbet 22/10-17. Der plejer at 
være stor tilslutning til disse løb, og det 
give klubånd og stor fællesskabsfølelse at 
være så mange deltagere fra samme 
klub. Tilskuddet er i 2017 blevet hævet til 
200 kr pr løb.   

Gruppen i gang med diskussionerne på Visionsdagen 
 
Der er flere af klubbens medlemmer, som deltager i andre alternative eller traditionelle løb. Gruppen  
anbefaler at disse tiltag slås op, så andre medlemmer kan gøres bekendt med disse alternativer, og 
tilmelde sig, hvis det har interesse. Der er mulighed for at opnå klubtilskud, hvis man samler en flok 
nordtrimmere til en fælles aktivitet – dette for at sikre muligheden for, at alle kan få en god oplevelse. 
 
Der er flere i klubben, der kan tilbyde andre oplevelser, såsom kajakroning, klatring og fugleture. Disse 
ture udbydes af de ansvarlige til klubbens medlemmer på Facebook. Hvis du har lyst til at arrangere en 
tur, er det en god ide lige at snakke med aktivitetsudvalget eller bestyrelsen om en god dato for 
arrangementet. 
 
Det er besluttet, at klubben hver den 1. søndag i måneden er vært ved kaffe/the efter løbetræning. 
 
Aktivitetsudvalget består nu af: 
Camilla Pollas 
Jesper Vieth 
Vivian Nebel 
Brian Baltzersen 
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Træning og trænere i Nordtrim 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Efter en meget spændende og god visionsdag, hvor klubbens træning, planer, mål, mv. blev vendt, kom 
der en masse ideer og tanker for fremtiden. 
 
Overskrifterne endte i en masse interessante 
og vigtige områder: fællesskab, oplevelser, 
kommunikation, løbe ”rigtigt”, 
træningsstruktur, variation i træning, udvikling, 
elite + motionist, fartgrupper/rigtig placering, 
integrere nye løbere og fartholdere/ trænere.  
 
Med udgangspunkt i disse punkter tog 
bestyrelsen fat - noget var allerede var sat i 
gang, andet er sat i gang siden. 
 
Træningsprogrammet er lavet for februar og 
marts og sendt til alle medlemmer i printvenlig 
størrelse. Det er et specialprogram frem mod 
forårets løb, med fokus på lidt længere 
tempoløb, og flere variationer til 
intervaltræningen. Søndag fastholder vi løb på 
tid, anbefalet af vores DGI-instruktører, og i tråd med Hechmanns løbeteori. Samtidig giver det 
fællesskab - vi løber ”rigtigt”, sikrer restitution i forhold til næste løbepas og vi får mulighed for placering 
i rigtig fartgruppe. Det sidste meget vigtigt, så vi undgår skader og overbelastning. I øvrigt godt at se 
etablerede løbere, som ”rykker” et hold ned, når man kommer tilbage efter skade el. andet.   
 
Som et vigtigt punkt blev der aftalt et træner/fartholdermøde, og denne 
gang var bestyrelsen vært ved en lille løbetur, inden vi satte os til 
morgenbrunch på Sankt Helene Centret.  
Herefter holdt vi møde over et par timer, hvor træningsplaner, 
træneruddannelse, løbeseminar, vores rolle i klubben, mv. Blev drøftet. 
Et super møde, hvor flere ønsker at gå i gang med træneruddannelsen, 
som forhåbentlig kan ske i foråret. Der vil være nye fartholdere, så flere 
kan sikre en forberedt og god træning - med variation og nye ideer, som 
tager udgangspunkt i programmet. 
 
Elitetræning er et nyt tiltag, som fandt stor opbakning på visionsdagen. 
Her giver vi 7-8 løbere lidt ekstra opmærksomhed, idet vi har tilknyttet en 
træner, som kommer 3 gange for at give løberne en teknisk, kost og mental sparring til deres løb. Det er 
vi meget spændte på og håber det både kan give eliteløberne og resten af klubbens medlemmer et løft. 
Vi deltager også selv med et par trænere, så ideer og erfaringer kan blive en fast del af træningen og 
komme resten af klubbens medlemmer til gode. 
 
Et rigtig spændende forår er sat i gang med nye fartholdere/trænere, programmer der sikrer gode 
oplevelser, fællesskab, variation (feks. pandelampeløb), hygge efter løb, og mulighed for udvikling på alle 
niveauer. 
 
Husk, at en kort tur er bedre end ingen(kontinuitet) så mød derfor op på alle træningsdage. Vi kan godt 
være lidt flere til interval om torsdagen – høj puls, sved på panden, grin og pjat, flere 
opvarmningsøvelser, styrketræning, løbeteknik, fællesskab – ja, intervaltræning er faktisk fed træning!   
 
 

VI SES DERUDE  
 

 
PS: FRA UGE 13 – MERE PRÆCIST TIRSDAG DEN 28. MARTS LØBER VI I VALBY HEGN 
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Kommunikation er en svær én, når mange skal 
informeres….. 

 
v/ Anna Uhrenholt 

 
Så stod vi der igen….. Ja, jeg fik faktisk hurtigt en slags deja vu, for problemerne omkring vores evne til 
at informere nordtrimmerne var ikke blevet løst siden vores sidste visionsdag. Øv! 
 
På Visionsdagen i år gik bølgerne til tider højt – og der var mange holdninger til, hvordan aktiviteter skal 
formidles, så alle er informerede og ingen er i tvivl om noget – og ikke mindst, så ingen arrangementer 
lægges oveni, og kolliderer med noget som andre har planlagt. 
 
Nordtrim har (heldigvis) udviklet sig til en klub, hvor aktivitetsniveauet er meget højt. Interesserne 
blandt medlemmerne spænder vidt – lige fra hyggeløb med kaffe og gløgg til triathlon og marathon. Og 
lige fra skydning (biathlon) på bane til trail i de små spor og ultraløb i bjerge…… Og heldigvis ønsker alle 
at have selskab med på sine ture rundt omkring – i nærområdet og ude i den store verden. Så hvad er 
mere naturligt end at bruge de medier, der ligger lige for: forskellige FB-grupper - og i yderste 
nødstilfælde lige ajourføre sig med www.nordtrim.dk? 
 
I gruppen, der hurtigt tog overskriften ”Kommunikation”, fik vi drøftet os frem til de områder, der er 
vigtige for klubben og ikke mindst medlemmernes mulighed for at få fuldt udbytte af de mange 
aktiviteter, der arrangeres året rundt. 
 
Vores tre ”medier” - Klubbladet, www.nordtrim.dk og Facebook-gruppen - er beskrevet i klubbens 
kommunikationspolitik, og den så vi ikke umiddelbart nogen grund til at ændre.  
Hvad vi derimod fik øje på, var at:  

- www lever ikke helt op til vores 
ambitioner – hverken hvad angår 
indholdets aktualitet eller 
kalenderens evne til at oplyse om 
de detaljer, som det enkelte 
medlem har behov for. Husk på, at 
hjemmesiden både skal fungere 
som medlemmernes opslagsværk 
ift klubarrangementer, men at den 
også er klubbens ansigt udadtil – ift 
potentielle nye medlemmer og 
andre parter, som er interesserede 
i klubben. 

- Klubbladet har mistet sin redaktør, 
som har taget sig den frihed at 
omprioritere sit liv ;-)  Det er en 
stor udfordring at videreføre bladet 
i samme høje standard; men 
gruppens medlemmer var enige i, 
at det skal forsøges, for klubbladet 
har en vigtig mission, nemlig at 
understøtte klubbens ånd og vores interessefællesskab. 

- Nordtrims FB-gruppe lever lidt sit eget liv. Her opslås foto fra dagens løbeoplevelser, ture til nye 
steder eller spor som klubmedlemmer ønsker selskab til eller der arrangeres kørelejlighed til 
forskellige klubarrangementer. Der eksisterer flere FB-grupper relateret til Nordtrim, og de har 
forskellige medlemsskarer afhængig af gruppens sigte – det kan godt være en smule udfordrende 
at navigere i, hvis man gerne vil ramme en bestemt gruppe nordtrimmere. 

 
Vi valgte at fokusere på områder, der virkelig trænger til en kærlig hånd og hvor kvaliteten skal sikres: 

- Videreførsel af klubbladet efter at Brian er stoppet 
- Makeover af www.nordtrim.dk - pænere og mere attraktivt design, fuldt opdateret og relevant 

indhold samt en mere åben kalenderfunktion.  
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- Fortsat brug af FB til medlemsopslag, men sikring af medlemstiltag ikke kolliderer med ”officielle” 
arrangementer  

- …..de sidste to bullets valgte vi at samle i eet (fromt) ønske:  
 
Én fælles kalender, hvor samtlige arrangementer, aktiviteter, invitationer med Nordtrim-
relation samles. 
 
Arbejdet med www og kalenderfunktion er allerede gået i gang.  
Efter afslutningen af Visionsdagen meldte Jock Iuel sig som den visionære hjemmeside-kreatør. Jock, 
Annie og Anna har dannet en lille www-gruppe, hvor vi lige nu sidder og nørder med  

- design af den nye www 
- simplificeret opsætning og indhold på www, så det bliver lettere at opdatere tekst   
- muligheden for at åbne op, så alle kan lægge arrangementer ind i kalenderen 
- sikring af, at træningskalenderen ligger på hjemmesidens kalender – sammen med alle de andre 

klubtilbud 
Vi håber at gå i luften med en helt ny side medio marts. 
 
Klubbladet – efter Brian – sidder du med i hånden. Vi har fået ny redaktør, Ea Andersen, og i al 
beskedenhed, så er hun da kommet ret godt fra start, ikk ;-) 
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danbolig Helsinge, danbolig Tisvildeleje & danbolig Halsnæs  er din 
lokale ejendomsmægler med forstand på boligmarkedet! 

 På grund af vores lokalkendskab i store dele af Nordsjælland, har vi 
et bredt købernetværk, der giver dig optimale mugligheder for et salg. 

Vi tilbyder at give det store overblik over boligmarkedet med 
udgangspunkt i din situation. Vi planlægger salget fra start til slut 
og med vores faste statusmøder og løbende orienteringer, er du altid 
orienteret om salgsforløbet. 

Vi tilbyder en realistisk, professionel og seriøs vurdering af din 
ejerbolig, som er ganske uforpligtende, og en service i topklasse.

Vælg din ejendomsmægler med omhu – det betaler sig.

danbolig Helsinge 
Vestergade 11 
3200 Helsinge
Tlf: 48 71 10 60

helsinge@danbolig.dk

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2

3220 Tisvildeleje
Tlf: 48 70 10 45 

tisvildeleje@danbolig.dk

danbolig Halsnæs
Torvet 15

3300 Frederiksværk
Tlf: 47 77  10 70

frederiksvaerk@danbolig.dk 

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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Hvad sker der i vores skov lige nu? 
 

v/ Søren T. Grande 
 
Naturstyrelsen har gennem vinteren igangsat store rydningsprojekter, fx fældning af træer på og 
langs alle skovens sandede brandlinier og langs adgangsvejene til stranden. Brandbælterne har i en 
årrække været under tilgroning, og det oprindelige formål var jo at øge brandsikkerheden i skoven. 
Nu er man i gang med at åbne i alt 10 brandlinier mere op og gøre dem bredere. Og så må man 
endelig ikke overse, at brandlinierne også har en sekundær betydning som adgangsveje til de 
forskellige dele af skoven, ikke mindst for de tunge, brede fældningsmaskiner. Ligeledes fungerer 
de som korridorer for vilde dyr og planter, der foretrækker lysåben natur frem for tætvoksende 
skov, bl.a. yngler Natravnen o.a. randområdefugle på åben sandbund. Bio- og artsdiversiteterne 
får bedre vilkår, bl.a. ved at de invasive bevoksninger såsom hybenrose opgraves og bortfræses 
samt bjergfyr skoves, bunkes, flises og bortkøres fra landskabet mellem klitterne og skoven. Det 
giver noget forbigående kaos. Men det bliver godt og smukt igen ad åre. Man kan så håbe på, at 
det ikke får sandflugten til at rejse sig igen?!  
 
Genopbygningsprojekter er også blevet iværksat. I november '16 gik Naturstyrelsen i gang med at 
gendanne trapperne ved stenalderskrænterne (slugterne/puklerne) langs den gamle Kystvagtsti. 
De meget kuperede ”Djævlebakker” blev formet af gletsjere i slutningen af sidste istid for ca. 
30.000-16.000 år siden. Erosion og slid har nedbrudt de tidligere trapper, bl.a. MT-bikers og sågar 
hesteridt har gjort det af med de sidste rester. X-terra løbene har også slidt i unødvendigt omfang, 
og man må erkende, at ting skal vedligeholdes. Nu er de tidligere trapper blevet gendannet, så 
gang- og løbemotionister igen med glæde kan færdes på Kystvagtstien. Trapperne bliver også til, 
for at MTB-ryttere og hestebårne ditto forhindres i færdsel på denne sti! Fra ”Helvedstrappen”, 
hvor Horsekærlinien ender ved havet, og vestover til Brantebjerg har man lavet 24 sæt trapper 
(der er ca 12 slugter) langs Strandvejen. ”Helvedstrappen” er blevet udbedret, og på den stejle sti 
ved Brantebjerg, der fører ned til Skansehøjene, har man også lavet trapper. Så vil du som løber 
trappetræne, gives der rig mulighed herfor. 
 
Sporlauget har til gengæld lavet MT-Bike trailruter. I samarbejde med Naturstyrelsen knokler en 
masse frivillige MTB-entusiaster med et oplevelses ”roller-coaster”- agtigt trailspor, som i skrivende 
stund er delvist færdigt. I hvert fald har vi i klubben haft stor glæde af, at prøveløbe de første 
sammenhængende 11 km, der fører os til steder i skoven, vi aldrig har været før! Spændende, 
spændende. I løbet af 2017 skal 27 kilometer sammenhængende spor stå færdig... Sporene er 
smalle, og der skal helst cykles i samme retning – altså ensretning – og det er svært at overhale. 
Det er nok bedst, at vi i klubben løber mod ensretningen, så vi kan spotte MT-bikerne, når de 
kommer vrimlende.  
Umiddelbart er det logik at cykelrytterne har forkørselsret på de nye trail-spor. På alle andre trail-
spor, må løbere og andet godtfolk deles om pladsen, som ægte gentlemen og -kvinder.  
 
Det bliver spændende at se hvordan dette store projekt kommer til at spænde af. Jeg har spottet 
hestespor på MTB-sporet, det kunne blive farligt (de levende heste kunne hurtigt blive bange for 
jernhestene), så mon ikke en anvisning om ridning forbudt kommer op? - Så længe skoven ikke 
bliver en skilteskov, går det jo nok også endda 
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Klubmesterskabet i 2017  
 

v/ Anders L. Knudsen 
 
Nu nærmer løbesæsonen sig igen med hastige skridt og dermed også klubmesterskabssæsonen. 
  
De seneste 3 klubmesterskaber har vi afviklet efter konceptet med 9 udvalgte løb, hvoraf de 4 bedste 
talte med i det samlede resultat. 
Vi har haft følerne ud blandt klubbens medlemmer for at lodde stemningen for, om konceptet stadig 
holder - og konklusionen er, at det grundlæggende holder, men at vi foretager lidt små justeringer: 
  
Det vil fortsat være sådan, at resultatet er baseret på deltagernes 4 bedste løb i løbet af 2017. Man kan 
frit vælge at løbe færre end 4 løb og stadig godt deltage, men så vil det selvfølgelig blive svært at 
udplacere dem, der har 4 tællende løb…. 
 
Den helt store ændring i 2017 er, at 

 der er udpeget ét obligatorisk løb, nemlig det traditionelle afsluttende klubløb, som afvikles fra 
strandparkeringen i Tisvildeleje den 12. november 2017 med efterfølgende morgenmad fra 
THOK’s klubhus i Godhavn 

 du frit kan vælge de løb, som du har lyst til at løbe i år (men før 12. november 2017) og så lade 
de 3 bedste tælle med – sammen med det obligatoriske klubløb den 12. november 2017 

 
Efter hvert af de løb, som du ønsker skal tælle, sender du en mail til anders@nordkranen.dk. Mailen skal 
indeholde følgende: 
  
I emnefeltet på mailen skriver du: Klubmesterskaberne 2017 
Du skal derudover i mailen skrive følgende: 

 dit for- og efternavn 
 din nettotid 
 navnet på det løb og den distance, du har løbet 
 dit fødselsår 
 link til resultatlisten fra det pågældende løb 

  
Der vil igen i år være 2 klubmesterskabsklasser: En dame- og en herreklasse. 
  
Som tidligere aldersgraduerer vi tiderne. I år har vi valgt modellen, der hedder race predictor. Vi har 
valgt en ny beregner, fordi den kan graduere på ALLE distancer - i modsætning til den, vi har brugt det 
foregående år. 
  
Det betyder stadig, at alle i princippet konkurrerer på lige vilkår uanset hvor gammel man er eller hvor 
langt man løber. Man kan derfor lade forskellige løb indgå mesterskabsserien.  
Vi beregner den enkelte deltagers præstation i hvert enkelt løb, som udregnes i procent. Kort fortalt går 
beregningen ud på, at jo ældre man er, jo langsommere kan man løbe i forhold til en yngre løber – og 
alligevel opnå en forholdsmæssig bedre præstation.  
Ligeledes kan den, der løber en længere distance, end den der løber en kortere distance, have en 
langsommere km-tid, men alligevel opnå en forholdsmæssig bedre præstation. 
Derfor kan vi sammenligne alle - uanset alder og distance. 
Den person i henholdsvis dame- og herre klassen, som opnår den højeste % (den højeste alders- og 
distancegraduerede præstation) i et løb, vinder dette løb. De 4 højeste %’er lægges sammen for hver 
enkelt løber, og den der opnår den samlede højeste %, vinder. 
 
Vi vil i år ikke oplyse en gradueret tid, men kun en præstations%. 
   
Beregningsmodellen ligger på: 
 
http://www.runningforfitness.org/calc/racepaces/rp?metres=10000&hr=0&min=0&sec=0&age=30&gend
er=M&Submit=Calculate 
  
Vi vil så vidt muligt opdatere resultatlisten en gang om måneden og lægge den på klubbens hjemmeside. 
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Så starter et nyt hold Nyløbere 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Så er det tid til at starte et nyt hold for nye løbere. Det sædvanlige superteam af trænere, Søren, Jock og 
Jacob er klar til at stå for træningen, suppleret af Kirsten og Hanne på sidelinien. 
 
Starten er sat til MANDAG den 20. marts 2017 kl. 1930 i Cafe Mille. Her holder vi introaften, hvor de 
nye vil kunne høre meget mere om hvad de kan forvente - og hvad vi forventer af dem som nyløber hos 
Nordtrim. Der kommer tillige et par medlemmer fra et af de tidligere hold og fortæller om deres 
opfattelse af forløbet - hvordan det startede og hvordan det endte. 
 
Første træningsdag bliver dagen efter TIRSDAG den 21. marts kl. 1800 v/Helsinge Hallen. 
 
Træningen er for alle med lyst til at blive ført ind i en verden med sved, ømme muskler, vind i håret, sjov 
og spas, natur oplevelser, fællesskab, kammerater, personlig udvikling sundhed, morgenmadsløb, 
foredrag, sommerfester mv. 
 
Under kyndig vejledning med uddannede 
trænere bliver løberne introduceret for 
gang, løb, hop, spring, styrkeøvelser, 
coretræning mv, således at kroppen stille 
og roligt bliver stærkere og sundere – en 
rigtig fed fornemmelse! Vi starter 
træningen helt forfra og bygger langsomt 
på, således, at man efter de 12 uger 
forløbet varer, vil kunne løbe 5 km. uden 
eller med kun 1-2 pauser. 
 
Alle er velkomne til at deltage - det 
eneste vi kræver er, at man møder op til 
de 3 ugentlige træningsaftener og 
deltager aktivt. Vi mødes i 
Helsingehallen's foyer. 
    2016-Nyløberne samlet til Liselejeløbet 
 
Al træning foregår samme tid og sted, som resten af klubben, tirsdag/torsdag kl. 1800 – søndag kl. 
0900. Som ny løber bliver du derfor hurtigt en del af klubben. Du behøver ikke at have løbet i forvejen, 
blot du har lyst til at give den gas, træne 2-3 gange om ugen, så vil du opleve fremskridt, udvikling og 
glæden ved et løbefællesskab. 
 
 

Tag godt imod vores nye løbere  
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Løbetræning for nye løbere 
 

Introaften mandag den 20. marts 
kl. 19.30 i Cafe Mille, Helsinge 
Hallen 
 
Løbetræningen: 
 

Start: 
Tirsdag den 21. marts 

kl. 18.00 
 
Ved Helsinge Hallen 
 
Se mere på: 
www.nordtrim.dk 
 

 

  LØB FOR ALLE 
NYT 12 UGERS 
FORLØB FOR 
DIG! 

UDDANNEDE 
TRÆNERE 
Flere fartgrupper 
 
Frisk luft 
 
Personlig  
Udvikling 
 
Sundhed 
 
Fællesskab 
 
Motivation 
 
Morgenmadsløb 
 
Foredrag 
 
Deltagelse i løb 
 
 
 

 



 

 

Mentaltræning, - et foredrag af Martin Ishøi  
 

v/ Ea Andersen 
 
Motivation, dedikation og mulige ofre var overskriften på Martin Ishøis foredrag. Martin var på besøg til 
Nordtrims morgenmadsløb sidste søndag i januar. 
Hvorfor løber du og hvorfor bliver du ved? To spørgsmål, der dannede ramme for en inspirerende 
formiddag med mentaltræner Martin Ishøi, der til daglig er træner i Herlev Tri og Motion. 
 
En flok glade Nordtrim’ere var mødt til morgenmadsløb, en time i skoven, bad, mad i maven, måsen i 
sædet og så var det mellem ørerne klar til at modtage input om hvad det er der driver os. Ikke mindst få 
en bevidsthed om hvad der skal til for at blive ved med at løbe uge for uge -og år efter år. 
Vi taler ofte om Nordtrims DNA, hvad er det der gør en nordtrimmer glad? Det spørgsmål udfordrede 
Martin os med. 
Martin er en mand, der brænder for at kende sine atleters personlighed. Når vi bliver os bevidste om 
hvem vi er, er vi lidt nærmere på hvorfor vi løber, når det er kendt, er vi også nærmere på svaret på, 
hvordan vi holder os i gang, - også på de dage, hvor sofaen står og kalder. 
Hvis nogle havde troet, at vi denne formiddag blot skulle indtage kaffe og brød, samt være passivt 
lyttende blev vi hurtigt gladere og klogere, første opgave lød på: Hvad er dit løbemål i 2017? Skriv det 
ned!  
For nogle kan et mål stå fint formuleret på indersiden af hjerneskallen, men når målet skal formuleres 
sort på hvidt er det en helt anden snak, det bliver straks mere bindende. Præcis det var Martins mål, at 
få os til at blive bevidst om egne mål og motiver bag målene, jo højere bevidsthed om motivet bag målet 
jo højere succesrate for at nå frem. 
 
Der gik ikke mange minutter med bagdelen i sædet før vi var oppe og i gang med ”en leg”, der skulle 
hjælpe os til at blive klogere på egne motivationsfaktorer i egne personligheder. 5 kort til hver person 
med beskrivelser af hvordan vi træffer valg. Opgaven lød på at bytte sig til de kort, der passede bedst til 
ens valg. Kortene havde 4 baggrundsfarver, der groft deler din motivationsfaktorer op i 
udadvendthed/nytænkende, jeg-fokus/konkurrencefokus, kontrolleret/reserveret samt 
følelsesorienteret/fokus på andre.  
De der havde været til visionsdag var straks optaget af farven på kortene, da vi til visionsdagen 
arbejdede med en lignende kortlægning af personlighed og måden hvorpå vi træffer valg. (Den 
nysgerrige læser kan google sig frem til mere viden om emnet på www.mtri.dk og eller www.e-
stimate.dk). 
 
 
 
Og hvad kan vi så bruge den viden om os selv 
og vores løbekammerater til? Martin foldede 
det ud for os, alene bevidstheden om vores 
præferencer giver os højere mulighed for at 
være bevidste i strategier og dermed træffe 
de korrekte mentale valg. Noget det der 
ramte mange var beskrivelsen af iveren mod 
at nå et mål, at vi kender og overvinder alle 
udfordringer på vejen frem - men hvad så 
efter det målstregen? Hvad driver os til 
fortsættelse, eller videreudvikling? 
 

                                                                                   
 
 

Hvad sker der på den anden side af målstregen?  
 
 
Det kan være en nyløber, der træner hele foråret mod at kunne gennemføre 5 km til Liselejeløbet… og 
hvad så efter?? Det nok sket for en enkelt eller to, at han/hun har stoppet med træningen når 
målstregen er passeret. Martins pointe går på, at vi skal være fokuserede på at få sat delmål op i løbet af 
et løbeår.  
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Præstationsmål kontra resultatmål: 
Skal vi lykkes med at være løbere og ikke "bare" nogen der løber op til et "løb med nummer på maven", 
må vi gå efter præstationsmål og ikke resultatmål. Der hvor det batter er når vi er optagede af egne 
udviklingsmål, udviklingsmålene skal være målbare, så er der mulighed for at motiveres ved kunne følge 
egen udvikling og have fejringer gennem sæsonen. 
 
Prøv med dig selv et øjeblik, formuler: Hvorfor løber 
jeg? Hvorfor løber jeg langt? Eller kort? Eller kun 
sammen med andre? Eller alene? Hvad er det der 
driver? Har du en ambition om at blive en bedre 
udgave af dig selv, så vær bevidst om den 
bagvedliggende motivation, er Martins ord. 
Noget af det der blev sagt højt af nordtrimmere den 
formiddag var: Tidsforbedring, samvær og sundt 
liv. 
 
For mig er det diversiteten i løbet: Tempo, trail, 
langt/kort, hvert løbepas kan, hvis man ønsker det, 
blive forskellig, en afgørende drivkraft er 
selvfølgelig kroppens puls kombineret med 
naturoplevelser, det er bare ekstravagant:-) 
Det kan gøres alene, men kobler man 
klubkammerater på bliver oplevelsen pludselig til 
2+2=5, da vi kan vise hinanden flere sider af 
samme passion.   Martin guider, og snakken går lystigt. 
     
Martin har arbejdet med mange atleter, og giver indtryk af at alt kan lade sig gøre, hvis man bare tror 
nok på det. Find ud af hvad du vil og hvorfor, sæt så målet og stå ved det, sig det højt! Skal du virkelig i 
udvikling, skal du acceptere, at det kan gå galt, alligevel skal du turde stå i det... det kan kræve tid og 
afsavn, derfor kan en ambitiøs målsætning, der gør noget anderledes for dig ikke kun være personlig, 
husk inddragelse af familien, råder Martin. 
 

Why, How, What: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Why, How, What, en model Martin gav os i hånden før vi gik: Start med Hvorfor vil du det her, så 
hvordan og til sidst hvad er det du går efter.  
 
Populært kunne man sige start inden i dig selv (som centrum i målskiven).  
 
Slides fra Martins oplæg kan findes på Nordtrims hjemmeside under medlemsforum. 
 
Martins afsluttende kommentar til os som klub: Det er fantastisk at være på besøg, I snakker og hygger, 
det er tydeligt, at I er en etableret klub, hvor I kommer for meget mere end at løbe 𑠀 

 
Dejligt, at Nordtrims DNA - fællesskab og glæde - ses af andre end os selv.  
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Kender du din skov? # 9 
 

v/Søren T. Grande 
 
Her følger 9. del af føljetonen ”Kender du din skov”. Denne gang har jeg valgt at fortælle om 
hvorfor området kaldes for ”Kongernes Nordsjælland” - og hvad er mere naturligt end at starte med 
Tisvilde Hegns Kongehøj eller bare ”Kongehøjen”, hvis fulde navn faktisk er Kong Hans’ Høj. Den ligger 
og gemmer sig lidt – endda på en unavngiven sandsti som vel nok burde hedde Kong Hans’ Linje. Til 
gengæld er denne rundhøj fra bronzealdertiden imponerende stor og svær at overse. Til Dirty8 trail 
løbene skulle man løbe rundt om ”Kongehøjen” - og en del syntes det var lidt besynderligt – hvorfor dog 
gemme en post på bagsiden af højen? Men så fik man en idé om hvor stor en sådan bronzealderhøj er i 
omkreds. 
Lige bag højen ligger et pænt stort bøgetræsområde – i daglig tale ”bøgedalen”, men denne lavning har 
faktisk et navn, nemlig Hilkers Krog, som er et gammelt sankested (med den fine betegnelse 
”brændselsdeputat”) for ansatte ved Skov- og Naturstyrelsen. At samle ”gratis” brænde udgjorde en del 
af en ufaglærts skovløberløn. Der måtte samles 6 kubikfavne kvas eller tørv pr år i området. 
 
Georg Christian Hilker var forstinspektør og sandflugtskommissær i årene 1798-1810. Han havde bolig på 
skovridergården i Tisvilde, hvorimod det lille ydmyge skovløberhus, opført i 1875 tæt på Skovporten, 
kom til at hedde Hilkershus. Det trængte til en kærlig hånd og blev solgt til privat beboelse i 2002 til den 
nette sum af 2.167.000, men retfærdigvis må det tilføjes, at der hørte et omgivende jordstykke til på 
1,14 tønder land lige op til skoven! Huset er siden blevet ombygget til ukendelighed i en noget 
prangende palæ-stil, og pist væk er undselighed, kummerrygge og 1800-1900 tallets fattigdom. 
 
Kongehøjen er ikke helt nem at finde. Start ved Skovporten og løb mod vest ad Tisvildevejen. Kig efter et 
såkaldte ”5-master”bøgetræ på højre hånd (faktisk der hvor også Lars Anders Linie krydser diagonalt). 
VPinkelret på grusvejen (Tisvildevejen) går der en sti som dog kan være svær at få øje på pga mange 
nedfaldne bøgeblade. Løb ned gennem før omtalte bøgetræs område. Nede i bunden af bøgedalen mod 
nord ligger Kongehøjen. Man kommer til den fra bagsiden. Vil man komme fra forsiden, skal man finde 
skovens næsthøjeste punkt 58 m o.h. - det smukke Råbjerg – (ind ad Skovporten og t.h. ad Kirkevej. Kig 
derefter t.v. efter det højest beliggende sted). Oppe fra Råbjergs højeste punkt går en lille vestførende 
sti, følg den og derefter t.h. ad sandstien ca 500 meter nedad, så kommer højen til syne på venstre 
hånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enebærdalen ved Bangshøj 
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VPinkelret på grusvejen (Tisvildevejen) går der en sti som dog kan være svær at få øje på pga mange 
nedfaldne bøgeblade. Løb ned gennem før omtalte bøgetræs område. Nede i bunden af bøgedalen mod 
nord ligger Kongehøjen. Man kommer til den fra bagsiden. Vil man komme fra forsiden, skal man finde 
skovens næsthøjeste punkt 58 m o.h. - det smukke Råbjerg – (ind ad Skovporten og t.h. ad Kirkevej. Kig 
derefter t.v. efter det højest beliggende sted). Oppe fra Råbjergs højeste punkt går en lille vestførende 
sti, følg den og derefter t.h. ad sandstien ca 500 meter nedad, så kommer højen til syne på venstre 
hånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enebærdalen ved Bangshøj 

Kong Hans og Danmark. 
Hvad har Kong Hans betydet for Danmarks historie? Måske mest kaos i kongerækken, for han kom ind på 
afbud - som reserve - så at sige. I hvert fald døde hans to ældre brødre som mindreårige. Hans’ far, 
Christian, var en solid kleppert på 1,90 m. Hans sønnesøn kom til at hedde Christian d. anden. Måske er 
det derfor, at når der opstår uigennemsigtig forvirring i geledderne i politik eller andre forhold, så kalder 
man det ”helt til kong Hans”. 
 
 
Kong Hans’ søn, Christian d 2., var også noget af en kraftkarl. Han overtog tronen i 1513 og ville vise sin 
handlekraft og styrke. Sverige skulle tilbage i folden, og det gjorde han ved at lade det meste af Sveriges 
adelige ihjelslå (Det Stockholmske Blodbad 1520). Disse uheldige dispositioner gav genlyd langt ned i 
Europa, men Danmark vandt overherredømmet til Sverige tilbage for en kort stund. Til gengæld gav det 
Chr. d. 2. miserabel søvn i de næste 39 år! 
 
 
Chr. d 2.’s farbror overtog tronen som Frederik (den første) i 1523 efter ”Blod-Christians” udrensning. 
Man frygtede for en lignende udåd blandt den danske adel (eller snarere den jyske adel), og Kong Hans’ 
søn blev afsat, taget til fange 9 år senere, ført til Sønderborg Slot og siden til Kalundborg Slot, hvor han 
døde i 1559. 
Farmand Hans sad på tronen i 30 år (1482-1513), fik 5 børn, mistede magten over Sverige, og vel også 
dronningen, for hun lukkede for det varme vand, flyttede for sig selv til Odense. Årsag: Kongen foretrak 
at rejse rundt i landet med sin frille Edele Jernskæg, der herudover var ansat som dronningens hofdame 
med titel som Jomfru (kammerjomfru, dvs en slags påklæderske). I kongens tilfælde blev det vist mere 
som afklæderske, og trods hendes jomfru-titel var hun en villig og initiativrig ung dame. Hele 
adelsslægten ”Jernskæg” var brave og udfarende typer. Man skulle være adelig for at få ansættelse ved 
hoffet. 
 
 
Kong Hans var ihærdig initiativtager til mere end frille-elskov. Æren for at etablere den første 
statsbyggede flåde af orlogsfartøjer skal tilfalde Kong Hans. Vi blev altså en krigsførende nation på havet 
allerede i starten af 1500-tallet. 
 
 
Storhedstiden varede ca. 300 år, da Lord Nelson satte sin kikkert for det blinde øje, udraderede og siden 
”bortførte” resterne af Danmarks stolte flåde. 
 
 
Kong Hans og Tisvilde. 
I 1492 formoder vi, at Kong Hans har besøgt Asserbo Slotsgård for at udrede en tvist mellem Oluf Oxe og 
Poul Laxmand om lejeretten til godset. Siden begyndelsen af 1400-tallet havde adelsmanden Peder Oxe 
lejet stedet af Sorø Kloster. Herredsfogeden havde tidligere forsøgt at forlige parterne. Oluf Oxe 
(barnebarn til Peder O) og hans håndgangne mænd havde hærget ejendommen, begået indbrud og vold 
samt stjålet inventar m.m. Ikke mindst var der blevet skudt mod herredsfogeden. En alvorlig sag som 
kunne medføre dødsstraf. 
Herredsfogeden var dog uskadt, så der manglede bevisførelse for sidstnævnte. Sorø Kloster mente ikke, 
at et lejemål kunne gå i arv, og havde mere tillid til Poul Laxmand, der havde fået tilbud om at købe 
godset. Der stod parterne på hver sin ret over for hinanden, og kongen måtte dømme i sagen imellem 
disse to adelsmænd. Poul Laxmand var storgodsejer og én af landets betydeligste og mest magtfulde 
højadelsmænd. Udfaldet i sagen mellem dem, kan vi ikke være i tvivl om. Storkapitalen sejrer, men 
kongen ansatte Laxmand som rigshofmester, så vidste han hvor han havde ham. Laxmand havde i flere 
år forsøgt at begrænse kongens magt over adelen, så helt dum var Kong Hans ikke. 
 
 
Vejnavne i området fortæller kun lidt. Når vi færdes løbende/cyklende eller evt i bil på vejene gennem de 
tidligere sandflugtsområder, som samlet kaldes for ”Sandet”: Tibirke Sand, Ramløse Sand, Karsemose 
Sand og Asserbo Overdrev, som alt sammen nu er blevet til sommerhus områder, så kan man falde over 
fx . Peder Oxes Vej. Den ligger på en sidevej til Nyvej, som fører til Asserbo. Poul Laxmands Vej ligger 
tættere på Asserbo Slotsruin inde bag Købmandsgården i svinget over for hvor den tidligere Sandkro 
ligger (på hovedvej 205/Helsingevej).  
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Kongen kommer på besøg.  
Det er lidt usikkert om hvorvidt Kong Hans har aflagt Tisvilde og Asserbo et besøg, men vi kan se det for 
os. Kongen og herredsfogden på vej til hest eller i vogn til Tibirke Kirke for at vurdere oplandet. De 
kommer forbi denne majestætiske gravhøj – og på den tid anede man jo ikke noget om sten-, bronze- 
eller jernalder - men højen var en konge værdig og blev navngivet til ære for Kong Hans. I hvert fald ved 
vi, at kongen blev forelsket i det der siden blev kaldt ”Kongernes Nordsjælland”.  
 
Og ét er sikkert: Kong Hans ligger ikke begravet i højen, for han blev stedt til hvile i Skt. Knuds kirke i 
Odense, hvor kong Knud d. Hellige blev dræbt foran alteret af vrede undersåtter, som syntes de betalte 
for meget i skat (den har vi lis’som hørt før!). 
 
Grådigheden kommer til udtryk.  
Når to magtmennesker møder hinanden, fyger der ofte gnister imellem dem.  
Laxmand ville samle gods omkring Asserbo, men kongen var blevet betaget af området. Der skulle 
tænkes strategisk. Den danske dronning Christine blev i 1501 belejret på Stockholm Slot af svenske 
adelskrigere. 1000 mand var der til at forsvare Stockholm, men hjælpen fra København trak ud pga 
forhandlinger, som bl.a. Poul Laxmand stod for på vegne af Kong Hans.  
 
Under belejringen døde det meste af dronningens hær gradvist af sult og sygdom. Hun overgav sig først i 
1502, og da var der kun 70 i live. Ugen efter kom en større dansk flåde til undsætning. For sent - men 
ansvaret skulle placeres! Flåden returnerede til København, Laxmand blev snigmyrdet og kort efter 
anklaget for højforræderi beskyldt for at samarbejde med svenskerne i perioden 1500-1502. 
 
Bestillingsarbejde? Men for hvem?? Kongen, måske. Det finder vi aldrig ud af, men den ene af 
drabsmændene var Oluf Oxe’s svoger. Laxmands samlede godser blev konfiskeret ved en efterfølgende 
rigsretssag, og det var ikke småting, for Laxmands besiddelser havde spredt sig mange steder i landet. 
Kongen mistede ganske vist store dele af Sverige, men han overtog det meste af Laxmands besiddelser, 
bl.a. Asserbo. ”Oxerne” var barske og brutale adelsfolk, som ofte tog loven i egen hånd, fx Torben Oxe 
(en fætter til Oluf Oxe) blev fængslet for at have myrdet Chr d 2.’s elskerinde og store passion, Dyveke. 
Han måtte af med hovedet i 1517.  
 
Oprejsning til ”Laxmænderne”.  
Laxmands efterlevende børn krævede oprejsning, og mente de var blevet udsat for en slags justitsmord, 
da deres levebrød var taget fra dem ved godskonfiskationen. Det lykkedes først i 1526 ved Kong Frederik 
(den første Frederik i rækken). Poul Laxmands søn fik Stenholt-godset i Nødebo og datteren Else fik 
Asserbo og et par andre smågodser på Fyn. I 1546 overtog barnebarnet Gjørel og hendes mand Gert 
Ulfstand Asserbo slotsgods, men kun for en kort periode. Kong Frederik d 2 (Chr.d. 4’s far) ønskede at 
skabe en privat vildtjagtbane i Nordsjælland. I 1560 blev Asserbo og 8 landsbyer, bl.a. Tibirke, Tisvilde, 
Torup, Vejby og Saltboleje (i dag kaldet ”Lejet”) opkøbt/overtaget af Kronen.  
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Men en ny fjende stod for døren: Sandflugten. 
 
De efterfølgende 165 år blev ca. 25 gårde, 7 huse, 2 vandmøller og 1 vindmølle samt 16 saltboder lagt 
øde. Sandet hærgede området med op til 8 sandmiler/vandreklitter, som indbyrdes konkurrerede om 
deres fremmarch afhængig af vindenes skiftende retninger. Men kongernes gravhøje står endnu i det 
nordsjællandske, bl.a Kong Hans Høj.  
 
Den og mange af de andre spændende langdysser (fra bondestenalderen), de store, runde 
bronzealderhøje og de mindre jernalderhøje er historiske monumenter fra en svunden tid. Lad os 
påskønne den inspirerende natur i Kongernes Nordsjælland – og måske vender Kong Frederik d. 2 
visioner om et kongeligt naturreservat tilbage, men denne gang for alle danskere... 
 
Heldigvis er der ingen kongemagt eller andre højere instanser som forhindrer os adgang til vores dejlige 
løbeskov – så lær at udforske den – og hvordan gør man så lige det? Vær nysgerrig – kig dig omkring – 
forlad grusvejene, og gå/løb på opdagelse i Tisvilde Hegn, Nordsjællands bedste løbeskov, der gemmer 
på masser af historier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kender du din skov, en følgeton skrevet af Søren Grande. 
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L&L Nordtrim til Vinter Ultra i Mols Bjerge 
 

v/ Mads Lomholt og Kasper Larsen 
 
Den første fredag i februar gik Kasper og jeg (Team L&L Nordtrim) tidligt i seng med en naturlig 
nervøsitet og usikkerhed for, om vi nu var klar til weekendens vinterultraløb i Mols Bjerge.  
En udfordring som har mange dimensioner; ka’ vi klare de mange 
kilometer, ka’ vi holde varmen, hva’ med vejret, har vi det rigtige tøj 
med, har vi nok mad og væske med, hvad med alle bakkerne og 
terrænet og ka’ vi finde vej. 
 
Kasper og jeg havde meldt os til VUMB - et vinterløb i Mols Bjerge over 
to dage med orientering og overnatning på Fregatten Jylland.  Der er 
to distancer +70 og +100. Vi havde meldt os til +70. Løbet kan dog 
være kortere eller længere alt efter rutevalg. 
 
VUMB er ikke et traditionelt orienteringsløb, og ruten styres med 
poster fordelt i Mols Bjerge ud fra et kort som er upræcist og småt. 
Man kan kun regne med højdekurver og vandhuller – som for de 
flestes vedkommende er istidshuller, så de har ligget der et stykke tid 
inden kortet blev lavet…. 
 
Lørdag – 1. løbsdag 

Vi mødte op kl. 8.00 lørdag morgen til check-in ved løbets 
startsted - Karpenhøj Naturcenter. Det sitrede med spænding fra 
de 200 deltagere, og der summede af løbere der delte erfaringer 
fra lignende løb og spurgte nysgerrigt ind til hinandens udstyr. 
Andre sad stille og afventende.  
 
Kasper og jeg var faktisk i højt humør.  Vi havde sovet godt, spist 
godt og var vel egentligt godt forberedt – eller også var det et 
forsøg på at skjule vores usikkerhed. 
Vi var nemlig usikre på om vi ku finde vej, og hvad de mange 
timer i vintervejret ville gøre ved os. Et åbent spørgsmål var også 
hvordan vi som team ville agere – især ude på de sene timer, 
hvor træthed, kulde og sult møder usikkerhed på om vi er på 
rette vej. 

 
To af mine kolleger – Sidsel og Søren var også med. Søren havde overtalt Sidsel til at være med. 
Prisen og betalingen herfor var to store røde bøffer og bearnaise tilberedt over primus ved Fregatten 
Jylland. De duftede altså godt de bøffer, og de var lækkert røde 
….at se på…. 
 
Prolog skulle løses for overhovedet at få lov til at være med 

 
På starttidspunktet fik 
alle udleveret et 
prologkort. Et kort med 
10 poster vi sku finde 
og løse opgaver ud fra.  
 
Får man den samlede 
løsning af alle poster i prologen rigtigt, får man det rigtige kort 
og kan derefter starte på det egentlige løb. Vi løste vores og 
kom ud på den rigtige rute. Ret hurtigt stødte vi på mine 
kolleger, som vi løb sammen med resten af turen. Det var 
super fedt og en stor hjælp også. 
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Løbet er mindst lige så meget en mental udfordring, som det er en 
fysik udfordring. Så at være 4 i stedet for 2 til at løfte hinanden er en stor 
fordel – og ikke mindst hyggeligt også. 
 
Første post var ved strandkanten og bagefter op af den stejle skråning ind 
mod Mols Bjerges bakker og næste post. Næste post kom ”i sækken”, og vi 
ku mærke selvsikkerheden og den varme glæde over, at vi var så mega 
gode til at finde vej.  
 
Post efter post forcerede vi bakkerne, markerne og stødhegn – ja og der 
var stød i og det napper altså hårdt. Ikke noget at sige til, at arrangørerne 
af VUMB kalder sig for ”Team Ristede Løg”. 
 

 
Nationalpark Mols Bjerges særkende er det særprægede 
istidslandskab. Der er mange højdepunkter i Mols Bjerge, både i 
overført betydning og i bogstaveligste forstand. Det højeste punkt 
i Mols Bjerge er Agri Bavnehøj, som ligger 137 meter over havet.  
De mange bakker går hånd i hånd med dødishullerne, der 
blev skabt da isen under den sidste istid langsomt smeltede. 
Forestil jer, at isen løb langsomt ud gennem bunden – lige som i 
et badekar. Derved blev dødishullerne skabt. Deres modsætning 
er de mange slugter, som blev dannet ved, at vandet brusede 
igennem i mange årtusinder. 

 
 
Så udfordret blev vi – men heldigvis havde vi bakketrænet. 
Og tak Frøbakke, tak Galgebakke, tak Råbjerg, tak slugter, 
tak klitter, tak Tisvilde hegn og alle de timer, vi har tilbragt 
der i et langt træningsefterår og vinter med kompas. 
 
 
38 kilometer, 6 timer og 29 poster senere var vi ombord på 
Fregatten Jylland. Jeg tror faktisk ikke Kasper var træt 
overhovedet, så for en god ordens skyld sørgede jeg for at 
være smadret for os begge to. 
 
 
 

Vi fik lavet god ”Adventure” mad på primus’en – og fandt en super 
soveplads i stævnen på Fregatten og bredte underlag og soveposer ud og ku 
mærke, at øjenlågene blev tungere og tungere mens temperaturen blev lavere. 
 
Vel mætte og med varm kaffe i maven, en øl og en masse varmt tøj krøb vi ned i 
vores soveposer med forhåbninger for næste dag – samt en vis portion 
usikkerhed i maven om næste 
dags udfordring. 
 
 
 
 
 

 
 
Søndag – 2. løbsdag. Vækkeuret ringer kl. 4.30 
Vi skulle tideligt op. Der var masser af ting, der skulle 
nås inden 2. løbsdags prolog startede kl. 6.00 på havnen 
i Ebeltoft. 
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Natlogi blev pakket sammen, morgenmad og kaffe blev tilberedt 
på primus’en og gårsdagens kolde og fugtige tøj kom på den 
varme krop. 
 
Prologen på 2. løbedag foregik i en skov i nærheden af Fregatten. 
Ud på 5 kilometer i skov, mudder og vandløb i mørke. Endnu en 
gang gik det over al forventning. Vi fandt alle poster, og løste 
opgaverne ved hver post til kryds og slange og fik kortet til de 
resterende 29 poster på vej hjem til Karpenhøj igen. 
 
Kasper var flyvende igen, var super stærk til at finde vej og 
bare en super stærk og fantastisk makker. Jeg var træt i benene 
og brugte al min energi på at grave styrken frem fra det mentale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvor er mine briller? 
Ved post 9 løber vi ned mod et dødishul.  
Helt oppe fra toppen af bakken kan vi se en sø med 
en lille ø i midten.  
Kæk og med overskud udtrykker jeg, at det er et 
”tøseløb” (undskyld piger), fordi der ikke er nogen 
vandgange, som man kan blive våd og kold af.  
Vi kommer tættere på og kan se, at posten er ude 
på øen og øjner også en skummel bro, som leder 
fra bredden over det andemadsfyldte plørevand og over på den lille ø.  
Sidsel og jeg går over broen.  
Midt ude på den knækker den sammen under min overvægt, og vi falder begge i, og vi får heldigvis den 
vandgang som et sådan løb fortjener.  
Sidsel er ikke tilfreds med vand til halsen. Jeg må nøjes med vand til lidt over livet. 
 
VUMBs arrangører praler med at være det mest sociale og kærlige løb med flest krammere. Dette smitter 
af på løberne og straks efter er der et andet hold, der giver Sidsel en ny og tør løbejakke og trøje. Der 
var dog ingen der havde ekstra briller, så jeg måtte efterlade mine i søen, langt nede under al 
andemaden. Jeg savnede dem dog ikke -  Kasper gjorde lidt, for han var så den eneste der ku se kortet.  
 
Hjemme til klassisk varm chlli con carne – og en velfortjent øl 
 

Efter 7 timer og 42 km på 2. dagen nåede vi tilbage til 
Karpenhøj. Kasper - flyvende og stadig med stærke ben - 
vandt konkurrencen og blev ikke Brøndbyfan på den sidste 
post, der selvfølgelig var placeret øverst på en møjhøj 
broncealderhøj.  Jeg nærmest kravlede fysisk og mentalt i mål 
en totaloplevelse rigere!  
 
Et løb der har alt – bakker, dybe huller, pløjemakker, 
skrænter, vandhuller, mudder, heste, køer, stødhegn, en 
overnatning på verdens længste træskib og ikke mindst en 
super makker og 80 kilometer – og så har vi slet ikke nævnt 
al det gode grej vi også har fået undervejs….. 
 
 
 

 
Af og med Kasper Larsen og Mads Lomholt (L&L Nordrim – uden ristede løg!) 
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18 nye medlemmer siden sidst 
 

v/ Ea Andersen 
 
 
 

En flok friske nye medlemmer, dejligt at se jer. 
 
 
 
Cajus Møller 
 
Vibeke Wagner 
 
Maria Lysgaard 
 
Jesper Munkholm Fischer 
 
Camilla Munkholm Fischer 
 
William Munkholm Fischer 
 
Emilia Yasmin Munkholm Fischer 
 
Peder Jacobsen 
 
Britta Egede Andersen 
 

Camilla Christiansen 
 
Elias Christiansen 
 
Claus Christiansen 
 
Michael Graves 
 
Martin Aaskilde 
 
Kristina Flor 
 
Emma Flor 
 
Henrik Fomsgaard 
 
Anna Kvisgaard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen i klubben! 
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