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Et blad fyldt med glade historier. 
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Årligt Medlemskontingent: 
 
Familie – 400 kr. 
Enkelt medlem – 300 kr. 
Passivt medlem – 150 kr. 
Gældende fra 01.04.2020 – 
31.03.2021 
 
Medlemsblad: 
 
Udkommer 2 gange om året: 
Forår og efterår. 
Du kan downloade bladet på 
hjemmesiden www.Nordtrim.dk 
som PDF og udskrive det selv. 
 
Oplag: 
200 eksemplarer. 
 
Bladudvalg: 
 
Ea Andersen 
Redaktør 
Mobil: 23109335 
Mail: ea.andersen5@gmail.com  
 
 
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 

 Formanden har ordet  
 
Hver anden gang, du sidder med et klubblad fra din løbeklub – med 
efterårsnummeret – så er der tanker om året, der er ved at været 
opbrugt og tanker om året, der venter lige om hjørnet. 
 
Således også i dette nummer, hvor vi løfter sløret for bestyrelsens 
forventninger til 2021 og hvordan vi forestiller os at kombinere 
begrænsninger med nye klubaktiviteter til glæde for medlemmerne og 
fællesskabet. 
 
2020 har vist sig som det mest uforudsigelige år nogensinde – 
uforudsigeligt og mere anderledes end ever! Og det har også præget 
vores klubliv, vores løbeliv og vores fællesskab i Nordtrim. 
 
Foråret var præget af nedlukning af alle klubtilbud og klubstrukturer, og 
dette resulterede i medlemmernes forskellige alternative måder at 
udføre sin fritidsinteresse, løbefællesskab.... nogen fandt sammen i 
mindre (faste) løbegrupper, nogen løb alene – og desværre var der også 
nogen, som slet ikke kom afsted, fordi det var for svært at motivere sig 
selv – og fordi man manglede en træningsplan og en målsætning. 
Da samfundet så småt åbnede op, gjorde Nordtrim det samme – og det 
myldrede frem med små blå mennesker hver søndag ved Naturrummet. 
Dejligt at se glæden i øjnene hos jer alle sammen, og dejligt at få gang i 
motionen igen. 
 
Ok, tænkte vi nok alle sammen. Et nedlukket forår uden fast 
træningsstruktur og uden de sædvanlige forårsløb rundt omkring - det 
går jo nok. Det hele bliver snart normalt igen, og forårsløbene er jo bare 
udskudt til efteråret.....  
Desværre blev det ikke sådan. Alle annoncerede og længe ventede løb 
blev et for et aflyst helt og desperationen blev mere og mere synlig hos 
nordtrimmerne og (naturligvis) alle andre motionsløbere i DK. I 
skrivende stund holder ca 27 gæve nordtrimmere vejret og krydser alt 
for at Mjølner Trail på Bornholm i november ikke også aflyses. 
 
Mange løbsarrangører valgte i løbet af foråret og sommeren at tjene lidt 
penge på at tilbyde virtuelle løb, som man kunne gennemføre ”sammen 
hver for sig” og få tilsendt en medalje for velgennemført tur. Ikke helt 
det samme, synes mange vist nok – og der er heller ikke særlig mange 
af den slags løb tilbage på kalenderen her i efteråret.  
 
Vi har i bestyrelsen fulgt udviklingen med en blanding af glæde og 
bekymring. Glæde, fordi det var dejligt at se hvor mange, der fandt 
sammen i alternative strukturer og stadig opretholdt et løbefællesskab – 
men med bekymring, fordi en del af Nordtrims vigtige DNA jo også er at 
tage til motionsløb og nørde sammen, gennemføre i fællesskab og 
hygge før og efter løbet. Og det var jo ligesom umuligt, når ingen løb 
blev gennemført. 
 
For derfor at understøtte muligheden for at deltage i løb sammen – og 
for at få en fælles løbeoplevelse – har vi valgt i efteråret at arrangere 
lukkede klubløb af forskellig karakter, så man trods Corona-aflysninger 
over hele linjen alligevel har kunnet komme ud og få løbet lidt stærkt, 
langt eller begge dele, få taget sin tid og få hygget med alle de andre, 
som også lige skulle ud og have vind på snuden. 
 
Vi har af flere omgange afholdt mini-arrangementer med rundeløb i 
Tisvilde hegn. Et efterhånden velkendt koncept med en runde på 7 km,  
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som man løber ud på hver hele klokketime – så mange gange man kan og gider. Disse mini-
arrangementer kulminerede i september med Nordtrims store løbefest, hvor mere end 50 nordtrimmere 
en lørdag løb og løb og løb runder – Dirty7 var en realitet, og der står meget mere om det løb inde i 
bladet. 
 
Da også CPH Half blev aflyst, tænkte vi at man da sagtens kan løbe 21,1 km i Helsinge og omegn, så 
derfor arrangerede vi Nordtrim Half på samme dato, som CPH skulle have været afviklet. Også det løb 
har fået omtale inde i bladet. 
 
Og inden disse to klubløb – lavet af nordtrimmere for nordtrimmere – løb næsten 30 friske medlemmer 
ø-løbet ved Hundested/Kulhuse og vi afviklede desuden det årlige klubmesterskab. 
 
2020 er således endt op med et acceptabelt aktivitetsniveau – efter at være startet på stort set 0 er der 
nu flere hakker i løbeskoene for velgennemførte løb og distancer hos mange af vores medlemmer. 
 
 
Men hvornår sker der en normalisering af situationen – med normale løbstilbud, normale muligheder for 
at rejse udenlands på løbeferie eller til storbymaraton, og normale forhold omkring forsamlingers 
størrelse og indbyrdes afstand.....  
 
I bestyrelsen forventer vi ikke en egentlig normalisering før tidligst til efteråret 2021, og det får 
indflydelse på de strategier, som vi bygger aktiviteterne i 2021 op omkring.  
 
Vi beskriver planerne og de tilbud, vi har valgt at fokusere på for 2021, inde i bladet – men én ting er 
sikkert:  
Erfaringerne fra de klubløb, vi har arrangeret og afviklet for nordtrimmere i 2020, tager vi med ind i 
2021.  
For når ingen andre tilbyder motionsløb, bliver vi jo nødt til selv at gøre det – på den måde kan vores 
nordtrim-DNA blomstre; via forskellige træningstilbud, via klare målsætninger med vores træningsindsats 
og via glæde og sammenhold gennem fastholdelse af vores unikke løbefællesskab.  
Sådan kan vi med en aktiv indsats fastholde vores klubånd omkring det, vi elsker – at løbe, hygge, 
konkurrere og nørde. 
 
 

 



Verdens Bedste Skovtur 
 

v/ Jens Bjerre 
 
Jens fortæller om: Noget - der er værd at gentage :-) 
 
Visit Nordsjælland spurgte klubben, om vi ville stå for nogle løbeture i området omkring A.P. Møller 
grunden og Rågeleje.  
Madguruen Claus Meyer, ønskede vores hjælp til løbeturene, i forbindelse med afholdelse af Verdens 
Bedste Skovtur. 

 
 
Det ville klubben være med til. Vi benyttede åbningsaftenen til at samle Nordtrimmere til en hyggelig 
aften. Det blev en løbetur, efterfulgt af lidt mad/drikke, og ikke mindst socialt samvær. Kærkomment 
efter et specielt forår, hvor vi havde været lukket ned i ca. 2½ måned. Det blev en regnfuld aften med 
blæsevejr, men humøret fejlede ikke noget. 
 
Aftalen blev, at vi skulle stå for løbeturene onsdag, fredag og lørdag kl. 08:30. 1. løbetur startede stille, 
hvor jeg ”kun” løb med Claus Meyer og ”Dessertkongen” Morten Heiberg. Men hurtigt kom der flere til på 
de enkelte ture – både Nordtrimmere, turister og sommerhusbeboer fra området. En hyggelig blanding af 
motionister og mere erfarne løbere, som vi fik udfordret med ture på ca. 10 km langs stranden, på 
sommerhusvejene og på hyggelige stier rundt i sommerhusområdet. 
 
Nogle rigtig gode løbedage med masser af hygge og snak – ikke mindst over kaffen med kanelsnurre! 

   
Skovturen blev en succes og fortsatte i 5 uger. Tænker vi er med igen 2021! 
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Mit Corona-eventyr/helvede 
v/ Niels Coff Ganes 

 
Fåååårk – er jeg smittet med Covid-19!!??  
Lørdag 23. maj 2020 blev jeg testet positiv for Corona!  
Dermed blev jeg desværre også en del af statistikken i den Pandemi, der lukkede hele verden ned i marts 
2020 og skabte panik, frygt og stor usikkerhed om al fremtid! 
Siden 13. marts, hvor jeg havde haft daglig omgang med netop disse Corona-smittede, var jeg klar over 
risikoen for selv at blive smittet. 
 
2 af 3 ortopædkirurgiske sengeafdelinger, blev lynhurtigt omdannet til hermetisk lukkede Corona-
isolationsafdelinger. Imponerende at opleve et tungt sundhedsvæsen ændre kurs 180 grader og 
fuldstændig koncentrere alt omkring Corona’en. Gøre klar til scenarier á la Italien og andre lande, hvor 
folk døde i hobetal af både Corona OG helt almindelige ikke-dødelige sygdomme, da der ikke var plads på 
hospitalerne. 
 
Men da patienter med smitsomme sygdomme ikke er noget nyt i Sundhedssektoren, var jeg ikke bange 
for at arbejde med Corona patienter – selv med de mange usikkerhedsfaktorer der var i starten, hvor 
sygdommen, smitteveje, værnemidler, procedurer osv., hele tiden blev opdateret, diskuteret og også 
tvivlet på om det nu også var rigtigt det vi gjorde.  
Det var skræmmende at se hvor syge de smittede kunne blive; Ikke at kunne trække vejret er nok én af 
de mest ubehagelige måde at være syg på! At sygdommen så viste sig at give helt andre problemer, 
gjorde det lige ekstra træls; Blodpropper i lunger og indre organer, indlæggelse på intensiv, tilbage til 
min afdeling. Og så retur til intensiv fordi tilstanden forværredes! 
 
Danmark lukkede hårdt og effektivt ned; smittetallene droppede og 4. maj, var jeg med til at sende de 
sidste Corona-patienter over til lungemedicinsk afdeling, der nu fremover skulle (og har) de Corona-
smittede, der har brug for at være indlagt. 
Min afdeling blev desinficeret efter alle kunstens regler og der blev smidt ud for 1000-vis af kroner 
materialer (for tænk nu hvis virus gemte sig i en kasse med forbindinger !?). 
Min afdeling lukkede op for ”almindelige” patienter med dejligt almindelige brækkede arme og ben og vi 
kunne igen starte med den mere normale arbejdsdag, dog stadig med patienter, der jo kan slæbe Corona 
med ind fra gaden; ALLE, der indlægges, bliver testet.  
 

 
 
 
Og så: Efter 2 nattevagter onsdag 20. maj, løber jeg en 
dejlig morgentur i Tisvilde Hegn (med havbad sæ’fø’lig). 
Om aftenen er der en hyggelig sammenkomst med gode 
venner. Torsdag er der 7 km rundeløb, hvor jeg ”nøjes” 
med 3 runder. Er træt (!). Trætheden fortsætter om 
fredagen men jeg har jo osse presset mig selv med 
nattevagter, løb og aftenarrangement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Desværre fortæller nogle af mine kolleger, at de er blevet smittet! Jeg har jo ”kun” været i nattevagt, 
ikke været tæt på den smittede patient og har samtidig haft værnemidler på som vanligt. Så jeg kunne jo 
ikke være blevet smittet! 
Men fredag isolerer jeg mig i soveværelset (!), testes lørdag og venter så bare på svar. Men lørdag aften 
får jeg feber og så er der ikke tvivl; Jeg er smittet (selvom jeg håber det modsatte) 
Testsvaret ser jeg først søndag morgen; Positiv! Fy for pokker - hvordan bliver MIT forløb!!?? 
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De indlagte, jeg havde passet, havde næsten alle det samme forløb; Smittet, 
symptomer og først efter 8-11 dage, opstår der pludselig forværring med specielt 
vejrtrækningsbesvær! Så det gav lige lidt nervøse tanker omkring de næste dages 
forløb. Jeg var MEGET træt og havde konstant feber (ca. 38,9), spiste Panodil fast 4 
gange dagligt og prøvede (med mange kærlige puf!) at holde mig lidt i gang, men 
bare dét at stå op og gå ned af trappen var hårdt – ikke pga. vejrtrækning, bare 
TRÆÆÆÆT!  
 
 
Appetitten var, som ”altid” når jeg har feber, ikke så stor men det, jeg spiste og drak, smagte 
fortræffeligt!  
Så ingen lugt- eller smags-forstyrrelser heldigvis! 
Hoste, hovedpine, smerter i muskler, tinnitus, vejrtrækningsbesvær, svimmelhed og mere, slap jeg for. 
Flere af mine kolleger har i vekslende grad, haft lidt af ”det hele”! 
Jeg var sygemeldt fra 23. maj til 10. juni. 
Min første løbetur siden 21. maj, blev så tirsdag 9. juni. En dejlig tirsdag morgen med en dejlig Coach, 
Helle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var HÅRDT, konditionen var da godt nok blevet dårlig – mega træls! Alligevel supergodt at komme i 
gang, distance og tempo ikke helt ringe trods sygdom og pause: 7,10 km og et tempo på 6.00 – 
7.30/km. Ingen problemer med at ”få luft” – bare dårlig kondition! 
Så det var bare at komme i gang med at banke formen op igen. 
Da det jo ikke var en muskel- eller sene skade, der var årsag til pausen, kunne jeg rimelig hurtigt 
komme op i både hastighed og distance. 
Så igen onsdag; 7,40 km og et tempo på 5.57 – 6.43/km.  
Og så fremdeles. Intervaller, styrketræning og løb i Tisvilde Hegn med gode klub-venner; Så var formen 
bare støt på opad. 
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Mit Garmin ur har været så sød osse at registrere det for mig: Mit VO2 Max (som er et udtryk for 
kroppens ilt-optagelsesevne, hvor puls, vægt, hastighed og distance indgår i beregningen af VO2 Max).  
Mit VO2 max. var ca. 48 før jeg blev syg og er nu oppe på 52 (med den usikkerhedsfaktor der nu engang 
ér). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og sådan føler jeg det osse ; God form og som I måske har bemærket på nogle af vores fælles løbeture : 
Begge mine 2 sæt lunger (til løb OG snak) er helt tilbage hvor de var før! 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
”I er så smukke, med havet som baggrund” 
Men Corona er så absolut ikke en sygdom man skal ønske sig at blive smittet med; Den er lumsk og der 
ingen garanti for at forløbet bliver mildt eller uden symptomer overhovedet (som hver 8. smittede). 
 
Men risikoen er lille for smitte i Danmark og de helt simple regler for adfærd er afgørende for denne 
risiko. 
 
Så hold dig i form, spist sundt og varieret, drop smøgerne, lev Livet uden frygt og overhold de fælles 
spilleregler for adfærd – der er nogen der ved mere end os, der vejleder os på bedste vis. 
 
Dels af Niels: Den ikke-syge Sygeplejerske 
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Etape Bornholm – med et Corona-twist 
 

v/ Helle Coff Ganes 
 

ETAPE BORNHOLM, en maraton på 5 dage, løbes i uge 30......hvert 
år..... 
også selvom det er corona-tider og alle andre løb, et efter et, bliver 
aflyst.  
Og ja, ”Etape Bornholm 2020” blev også aflyst pga. corona......men 
arrangørerne fik en god ide. Alt blev skåret ind til benet i bedste 
coronastil.  
200 frivillige hjælpere, blev til skåret ned til 20 meget energiske 
personer, der hver dag satte en ny rute op. Ruterne var meget tydeligt 
afmærkede med flag (ingen vejvisere) men lette at finde vej på. Ruterne 
stod klar fra kl. 10 morgen til 19 aften, hver dag et nyt sted, og du 

kunne løbe ruten lige når det passede dig. Der var start- og målportal, men ingen tidtagning – den måtte 
man selv sørge for.  
- men med Endomondo i lommen og Garmin på håndleddet kan det jo ikke blive et rigtigt problem. 
Der var ikke trængsel på ruterne. En del løbere valgte at tage turen fra morgenstunden, men ellers var 
de, ifølge arrangørerne, godt spredt over dagen.  Konceptet med frit starttidspunkt tiltalte også folk, der 
blot ville gå ruterne – der var rigtig god plads på ruterne og ikke noget problem at dele pladsen med 
fodgængerne.   
Niels og jeg havde lejet et sommerhus i Allinge. Vi skulle både løbe, holde ferie og besøge venner på 
Bornholm, så det passede os rigtig fint, at vi selv kunne vælge hvad tid på dagen vi ville løbe. Det gav 
udvidede muligheder for en festlig ferie kombineret med løbeskoene. 
 
Selve Etapen er varieret og udfordrende.  
Første dag er 10 flade kilometer i Hasle. Næste dag er det Dueodde, kun 5,8 km, 
men i meget fint sand og en laaang slutspurt i høje klitter. Så kommer turen til 
Almindingen, 7,8 km midt på øen, i skov og med mange højdemeter. På 
fjerdedagen rammer man Konge-etapen Hammeren 8,6 km. Klipper, højdemeter 
og en feeeed udsigt.  
Turen slutter den sidste dag i Rønne, 10 flade km, hurtigruten kaldes den, hvor 
man kan gi´ den en sidste skalle, hvis man har brug for at forbedre den samlede 
tid. 
Det var lige netop hvad Niels havde brug for ....vi havde, for hyggens skyld, løbet 
alle ruter sammen i år (og i mit tempo selvfølgelig) så Niels fyrede op under skoene 
og fik løbet en rigtig go’ 10-kilometer, og sluttede dermed hele etapen på Rønne 
Stadion. Her plejer der plejer at være fest, medaljer og en masse mennesker. I år 
respekterede folk corona-restriktionerne og vi måtte vi selv sørge for at blive fejret i 
mål.  

Det er her, det er godt at have nogle dejlige Bornholmervenner, der kommer med 
champagne og medaljer (medaljer skulle bestilles og hentes i forvejen – alt i bedste 
coronastil).  
 
Solen skinner altid på Bornholm , vi mødte kun en enkelt regnbyge og det var på den 
sidste kilometer. Det var en anderledes måde at løbe Etape Bornholm på. Der er jo 
noget særligt ved at stå en masse mennesker sammen før et stort løb, og tre-to–en, så 
går starten. En brusende fornemmelse.  Men når det nu ikke er muligt, at være så 
mange mennesker samlet, så synes jeg løbet var virkelig godt arrangeret – smukt, 
afvekslende og udfordrende terræn.  
- og så er det nu altså bare skønt at løbe på Bornholm. 
Kan virkelig anbefales! 
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Strategien for 2021 – hvad kommer der til at ske? 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Hvert år i oktober kalder vi et bestyrelsesmøde for vores strategidag. Vi har flere år i træk haft en 
målsætning om via en fyldig årskalender med aktiviteter og tilbud for Nordtrims medlemmer at bruge et 
stort beløb til glæde for medlemmerne og klubbens sammenhold. Dette planlægges på vores strategidag. 
 
I år var mange ting anderledes – Corona-situationen har sat sit præg på flere parametre i klubregi, både 
på indtægts- og udgiftssiden. 
 
Indtægter, påvirket af Corona 
2020 blev det første år i næsten 20 år uden et Helvede i Nord. Over 50% af vores årlige indtægter 
stammer normalt fra HIN, så aflysning af dette løb er meget synligt i vores regnskab. Dertil kommer, at 
det er usikkert om løbet kan afholdes som sædvanligt i 2021, så der er en risiko for at klubbens 
indtægtsgrundlag også er påvirket negativt i 2021. 
 
Helvede i Nord er en slags institution blandt motionsløb. Sådan vil vi i hvert fald gerne selv se det; men 
for at vores deltagere (kunderne) skal have samme opfattelse af løbet, kræver det et målrettet arbejde 
fra vores (arrangørens) side. Hvis et løb forsvinder fra kalenderen to år i træk, er der en risiko for at 
kunderne glemmer løbet – også selv om der ikke er andre løb på markedet i samme periode. Når vi 
åbner igen, skal der være en genkendelighed og et ”savn” hos vores kernekunder, så de nærmest 
bevidstløst tilmelder sig, fordi de ikke kan lade være..... 
Vores opgave bliver at sikre deltagernes ”savn” – huske dem på, hvorfor HIN er lækkert og hvorfor de 
ikke kan undvære løbet.  
I den ånd har vi i bestyrelsen tænkt forskellige tiltag, som vi vil behandle i HINs arbejdsgruppe. Et af 
vores forslag er, at vi – hvis vi heller ikke afvikler løbet 2. påskedag i 2021 – opmærker ruterne alligevel 
og lader opmærkningen sidde hele påsken, så vores trofaste fans kan komme forbi og (gratis) løbe på 
egen hånd, når det passer ind i deres egen kalender. En investering i, at deltagerne husker løbet og 
tilmelder sig i 2022, hvor alt ganske givet er tilbage til ”normalen”. 
 
Om vi kan afvikle Dirty8 som et åbent (betalt) motionsløb i efteråret 2021 er endnu uvist. Vi har ikke i 
bestyrelsen set os i stand til at forecaste så langt frem i tid, men trods alt valgt at lægge en lille indtægt 
ind i budgettet. 
 
Aktiviteter, 2021 
Klubløb 
Som ovenfor beskrevet er det bestyrelsens opfattelse, at i hvert fald første halvår af 2021 bliver uden 
større motionsløb – uden løb med mere end ca 300 deltagere. Vi forventer ikke, at situationen i 
samfundet, som vi kender den lige nu, forbedres så meget at forsamlingsforbuddet vil blive lempet nok til 
at vi vil se løb som vi kender dem fra tidligere. 
 
Det er ikke en ønskelig situation for en aktiv klub med mange medlemmer, som traditionelt har deltaget i 
mange forskellige løb – og det gerne flere afsted sammen.  
 
Så vi har i bestyrelsen set det som vores ”pligt” at tilbyde medlemmerne alternative løb og aktiviteter, så 
vi sammen kan fastholde momentet – se frem til en begivenhed, som kræver forberedelse, træning og 
planlægning.  
 
Vi har jo næsten alt det grej der skal til for at vi i Nordtrim kan afvikle et ”rigtigt” løb. Vi har 
opmærkningsflag, målur, start(ko)klokke, depotmateriel (hvis vi vælger at sætte et depot op) og ikke 
mindst, så kan vi som regel skaffe lidt fede præmier til dem, der gør sig bemærket på en speciel måde – 
f.eks. ved at vinde løbet  
 
Vi har derfor besluttet at fortsætte med at afholde klubløb, og vi opsætter en kalender med forskellige 
løbstilbud, så vores medlemmer kan udvælge de løb og begivenheder, som tiltaler den enkelte mest – og 
som man kan udfordre en klubkammerat i. I det regi håber vi, at mange medlemmer vil deltage og skabe 
det unikke løbefællesskab, vi kender så godt. 
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Allerede planlagte klubløb 
Vi starter den 1. november med et lille ”Præcisionsløb” – vi kalder det: 
KAN DU FORUDSE DIN EGEN SLUTTID? 
Du løber en afmærket rute på ca 4 km – du har ur på, sætter en mellemtid når du kommer i mål. 
Uret afleverer du i målet til en official, som starter det igen, når du løber ud på ruten igen, samme rute. 
Nu skal du løbe anden omgang i samme tid, som den første. Din tid klokkes af official i målområdet. 
Gevinst til den, der løber begge runder i mest ens tid. 
Løbet afvikles samme dag, som vi afholder Morgenmadsløb, så resultaterne offentliggøres under 
morgenmaden. 
 
Sidste søndag inden jul – den 20. december – afvikler vi igen Nordtrim halvmaraton: 
NORDTRIM HALVMARATON 
Vi løber fra Høbjeghytten en (delvist men godt) opmærket rute forbi Solbjerg Engsø, gennem Gribskov og 
tilbage til Helsinge via Mårum. 
Der vil også være mulighed for en 10 km denne dag. 
Bagefter julehygger vi med gløgg og alt muligt andet julesnack. 
 
Vi har også nogle hurtige byløb på tapetet – 6. februar: 
NORDTRIM 10 ELLER 5 KM 
Vi løber fra Høbjerghytten på en hurtig rute i Helsinge, så vi kan få luftet racerskoene og få vind på 
næsen. Fælles hygge bagefter. 
 
Så prøver vi et andet sted til en halvmaraton – startsted ved Skovskolen i Nødebo den 28. februar: 
NORDTRIM GRIB-HALVMARATON 
Vi opmærker en halvhurtig halvmaratonrute (den må også gerne løbes halvlangsomt) og inviterer 
deltagere, som ikke er nordtrimmere, med. Løbet skal opfattes som et ”halvåbent løb”, men skal stadig 
overholde eventuelle Corona-restriktioner.  
Løbet afrundes med hygge omkring bål og shelter i skoven (ved Skovskolen). 
 
Løbene her er allerede planlagt og får plads i vores klub-løbskalender. Men der er plads til flere løb i 
foråret/forsommeren, så hold løbende øje med kalenderen. Allerede nu kan vi løfte sløret for, at vi vil 
afholde Nordtrim Maraton, hvis CPH Maraton ikke afvikles – men mere om det senere. 
 
Der bliver bindende tilmelding til alle løb (”bindende” forstås som, at man skal melde afbud i respekt for 
arrangørerne og for det tilfælde at der er venteliste – ift max deltagerantal). 
 
Træning i Nordtrim 
Corona-nedlukningen skabte grobund for alternative træningssamlinger.  
 
Uden den faste klubbårne træningsstruktur tirs-tors og søn dukkede små grupper op – grupper med 
fælles interesse omkring tempo, terræn eller distance og som hver især var drevet af løbeglæde og lyst 
til at motionere - og opleve løb uden struktur og ikke nødvendigvis med de store målsætninger. 
 
Da vi så endelig måtte være flere sammen og vi startede træningssamlingerne op igen, oplevede vi stor 
glæde over igen at være sammen til træning, men vi har ikke rigtig fået etableret den strukturerede 
træning med progression og dedikeret intervaltræning. Vi tillægger delvist denne situation, at der 
generelt er for få mål (motionsløb i kalenderen) at træne op imod. En virkelighed, vi som tidligere nævnt 
ikke forventer bliver ændret de næste mange måneder. 
 
Med egne klubløb i kalenderen som tilbud til nordtrimmere tænker vi fra bestyrelsens side, at der vil 
være mulighed for at den enkelte kan lægge sig på mål i vinter- og forårssæsonen, og dermed skabe en 
selvmotivation til at følge en mere struktureret træningsplan – ligesom ”i gamle dage”, hvor mange efter 
nytårsaften begyndte at træne op imod CPH Maraton i maj måned eller andre dedikerede løb.  
 
Vi er dog også bevidste om, at ikke alle nordtrimmere går rundt med en maratondrøm i maven, ej heller 
en målsætning om at sætte personlig rekord på kortere distancer. Vi har derfor besluttet at ændre på 
vores hidtidige træningstilbud – med afsæt i den diversitet, vi oplever blandt vores medlemmer; 
forskellige individer, forskellige mål og forskellige behov. 
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Nye træningstilbud 
Vi har revurderet vores faste træningssetup hen over ugen og det er der kommet lidt ændringer ud af – 
ændringer, som vi håber vil falde i god jord og forhåbentlig tiltrække flere til fællestræninger og ikke 
mindst sikre løbeglæde og engagement hos vores medlemmer. 
 
Tempo tirsdag 
Vi løber tempoløb som vi plejer. Ca 11 km med temposkift efter aftalt frekvens. 
Vi kører opvarmning hver gang og aftaler farthold på dagen. 
 
Styrke torsdag 
Intervaltræningen bliver et af to faste tilbud om torsdagen. I kalenderen står, hvilken type interval der 
løbes den enkelte torsdag. 
Det andet torsdagstilbud bliver skiftevis lige/ulige uger som følger: 
Lige uger: 
Pandelampeløb i Valby hegn, vi laver styrkeøvelser inden start og ved målgang udenfor Helsingehallen 
Ulige uger: 
Byløb i Helsinge, ca 8 km med indlagte to stationer med styrkeøvelser undervejs. 
Der tilbydes to tempi og der er opvarmning hver gang. 
Den 3. torsdag i hver måned afvikles træningen som aftensmadsløb fra Høbjerghytten (nogle gange som 
pølseløb med grillpølser) – første gang for aftensmadsløb er den 19. november 
 
Lang lørdag 
Et tilbud, der læner sig op af maratontræningen, som starter efter nytår. 
Her ligger den mest åbenlyse progression op imod et større mål (maraton). 
Mere kommer senere. 
 
Hygge søndag 
LSD, trail, en hyggetur i hegnet – som sædvanlig. 
En træner sikrer opvarmning og at alle finder sit hold inden start. 
Den første søndag i hver måned er der åben træning (alle er velkomne) og der er kaffe, sodavand, øl 
efter træning. Første gang er den 6. december. 
 
 
Nyløbere 
Vi har også i bestyrelsen drøftet dedikerede tilbud til nyløbere, som f.eks. ønsker løbefællesskab og 
coaching og forløb frem imod at kunne løbe længere strækninger. 
 
De seneste år har vi fravalgt opstart af deciderede begynderhold i præforåret, fordi fremmødet har været 
for lavt og de anvendte trænerressourcer for omfattende.  
Vi kan imidlertid se, at der er en form for behov for at kunne modtage nyløbere, som er på et eller andet 
(typisk selvforstået lavt) niveau.  
Vi har derfor planlagt den åbne træning hver 1. søndag i måneden, så vi der kan ”indsluse” nye – give 
dem mulighed for at afprøve vores klub og give trænerne mulighed for at sætte tid af den dag til at give 
dem ekstra opmærksomhed.  
Det er et forsøg, som vi vil evaluere løbende – set i lyset af, at det kræver noget ekstra at tage imod 
nye, som måske ikke har så stor erfaring med løb og motivation. 
 
 
Resultatet af vores strategidag er blevet lidt anderledes end de forrige år – men det havde vi jo også 
forventet. Intet er som det plejer, og det er både godt og bekymrende.....  
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Klubmestre 2020 
 

v/ Anders Knudsen 
 
Kæmpe stort tillykke til de 2 nye klubmestre: Grethe og Thomas B. 
  
Nordtrim-sæsonen har som alle andre steder været præget af Corona 
  
Og nu da der er åbent lidt op for aktiviteterne i DK igen, er klubbens efterårskalender godt fyldt op. 
Men selvfølgelige skulle de 2 klubmestre findes og fejres som det hører sig til. 
Så til morgenmadsløb den 6. september 2020 afholdt vi mesterskabet. 
Det var super dejligt at se så mange deltagere. 23 stk. Og det endda på trods af at mange var forhindret 
pga. konfirmationer mv. 
  
Ruten i år var en gammel kending, nemlig med start fra Naturrummet og så enten 2,5 eller 5 km ud ad 
vejen og tilbage igen. 
  
Sædvanen tro blev tiderne alders- og distance gradueret. 
  
Hos herrerne måtte Lennarth igen i år tage til takke med 2. pladsen men kun slået med 1,42% af 
Thomas B. 
(- iflg. Mette var det godt for familieidyllen, at det blev Thomas der træk det længste strå:-)) 
 
Hos damerne var der endnu tættere løb. Grethe slog Line med kun 0,79% 
  

Top 3 hos damerne 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 3 hos herrerne 
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Sidste år var der jo ikke en eneste herre som løb 10 km. I år var der hele 4 stk. Og fuldstændig 
overrasket over denne situation missede jeg, at Peder løb en usædvanlig hurtig 10’er og klemte sig ind 
på 3. pladsen foran Lars så derfor kommer der selvfølgelig også et foto at den rigtige nr. 3: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg håber vi bliver endnu flere deltagere til næste år. 
Så må vi se om vi igen laver mesterskaberne sammen med sommerfesten. Jeg hørte i hvert fald, at der 
var mange som syntes, at sidste års klubmesterskaber også var en god måde at gøre det på. 
  

Nedenfor ser I de samlede resultatlister 
 

Navn Distance Tid % Placering Navn Distance Tid % Placering 
Thomas B 5 18:20 81,71 1 Grethe 5 24:22 67,08 1 
Lennarth 5 17:33 80,39 2 Line 5 22:22 66,29 2 
Peder 10 37:57 73,03 3 Lene 5 25:59 61,02 3 
Lars 5 18:56 71,9 4 Charlotte 5 27:44 60,9 4 
Martin 5 20:23 71,83 5 Sabina 5 27:53 58 5 
Søren G 5 26:00 70,93 6      
Henrik 5 19:10 70,52 7      
Jeppe 5 23:01 66,11 8      
Jesper P 5 23:30 65,26 9      
Peter 5 25:20 63,03 10      
Jesper 5 25:54 62,68 11      
Claus 5 23:37 60,62 12      
Per 5 22:24 59,55 13      
Peter 10 50:02 59,05 14      
Christoffer 10 54:13 56,84 15      
Henrik 10 53:27 54,38 16      
Erik 5 27:34 52,71 17      
Jesper T 5 35:02 42,76 18      
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Klubbesøg i ferien - Kan anbefales 
 

v/ Helle Coff Ganes 
 
Helle og Niels har som mange andre været på sommerferie i eget land, det kom der en intens og fed 
oplevelse ud af. 
 
Sjov sommer-trail-løbetur i Marselisborgs kuperede terræn.  
Vi var på sommerferie i Århus og havde - som altid – løbeskoene med. Niels havde googlet den lokale 
løbeklub, ”Århus 1900” og set, de havde en udbrydergruppe for trail-tosser der løb kl. 18, fra et spot 
midt i Marselisborg skov.  
 
 
Vi mødte op og spurgte om vi måtte løbe med? -
og det måtte vi.  
De var super gæstfri. De synes, det var sjovt at 
vise deres ”hood” frem, i øvrigt et terræn som 
de godt kunne være stolte af.  
Vi fik begge to en helt fantastisk oplevelse (i 
hver vores fartgruppe), i et ret krævende 
terræn, med mange højdemeter, sand, vand og 
de skønneste små ”usynlige” skovstier.  
 
 
 
Jeg kæmpede bravt i min fartgruppe, men de skulle jo ikke have æren af at ”tage livet af ”sådan en 
Københavner, så jeg forsøgte at smile hele vejen, trods uendelige højdemeter og sand i lange baner.  
 
 

 
Niels derimod snakkede dem sønder og sammen, hele 
vejen op til Moesgaard Museum og videre op på museets 
græsbeklædte tag, der har en taghældning på 10 grader 
over 110 meter. Pyyyhhh. Sådan en løber med to sæt 
lunger havde de ikke oplevet før. Men de må have hygget 
sig med besøget, - vi blev inviteret med til deres klub-
sommerfest! 
Det takkede vi dog nej til, for der var vi jo på vej hjem til 
vores egen dejlige klub igen. 
 

 
 
Bundlinjen: Det kan anbefales at kontakte en lokal løbeklub, når man nu er på ferie, et eller andet sted i 
dejlige Danmark. De var meget stole over at vise deres løbeklub frem og vi fik en ny og spændende 
løbeoplevelse.  

Win-Win 
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Mål, motivation og løbeudvikling udfordres 
 

v/ Lasse Bak-Jensen 
 
Nogle af var med, andre så til fra FB. Lasse lignede en der havde verdens bedste fødselsdag d. 16/5, så 
selvfølgelig blev han opfordret til at skrive om sin oplevelse, og selvfølgelig har han taget den opfordring 
seriøst:-) Tillykke med det hele Lasse. 
 
Efter en god kontinuerlig vintertræning, frem mod Hammertrail vinteredition og gennemførsel af samme, 
nåede vi til februar 2020, hvor næste mål var Copenhagen Marathon. ’ 
Her skulle den stigende formkurve, veksles til et forsøg på at løbe under tre timer på distancen. Et 
realistisk, men slet ikke givet mål.  
Jeg fulgte træningsprogrammet sammen med de andre, der skulle løbe Hamburg Marathon, hvilket jo lå 
lidt før Cph Marathon.   
Alt godt, formen er stærk motivationen høj og jeg løber hurtigere med mindre anstrengelser end 
nogensinde før……Som for alle andre rammer nedlukningen, på grund af Covid 19, også mine planer. Alle 
løb aflyses. 
  
Jeg fortsætter træningen, men motivationen for at presse rigtigt på er nedadgående.  
Motivationen finder jeg dog i, at vi stadig kan løbe i små grupper. Det er ikke mange mennesker man ser 
i dagene under nedlukningen. Det er fedt bare at komme ud og løbe socialt, på nogle gode lange ture i 
Gribskov, med de bedste løbevenner.   
 
 
Vi beslutter os for at løbe et Marathon på dagen før den rigtige 
løbsdag den 16. maj 2020. Det er også min fødselsdag og jeg må sige 
det blev en af de bedste fødselsdage.  
 
 
Thomas Egesø, Henrich, Nilas, Lennarth og jeg mødtes om morgenen 
den 16.  
Vejret var blæsende og noget gråt. Flere fra klubben mødte op som 
surprice og fik os sendt afsted på ordentlig vis. Så fedt og tak for det. 
Lennarth og familie havde sørget for depot på ruten, det fungerede så 
godt.   
 

Thomas fulgte os rundt de første 10 km tror jeg det var. 
Turen skulle løbes som et socialt løb, altså efter et aftalt 
tempo, der skulle ligge omkring de 5 min./km. Ruten 
var hård med masser af højdemeter og vejret var meget 
blæsende, med slagregn på de sidste 6 km.  
 
Undervejs blev vi heppet frem af Niels og Camilla, selv 
da det regnede, samt af Martin Aaskilde på cykel med 
musik… stærkt.   
 
Alle kom igennem i god stil og vi afsluttede med en øl 
og lidt at spise hos mig.   
 
Må bare sige at løbefælleskaber er så givende og noget 
vi skal huske på, at glæde os over i disse tider.  

 
Ps Gennemsnitstempo endte på 4m:58s/km 
 
 
 
 
 

Fire glade drenge 

Klubbesøg i ferien - Kan anbefales 
 

v/ Helle Coff Ganes 
 
Helle og Niels har som mange andre været på sommerferie i eget land, det kom der en intens og fed 
oplevelse ud af. 
 
Sjov sommer-trail-løbetur i Marselisborgs kuperede terræn.  
Vi var på sommerferie i Århus og havde - som altid – løbeskoene med. Niels havde googlet den lokale 
løbeklub, ”Århus 1900” og set, de havde en udbrydergruppe for trail-tosser der løb kl. 18, fra et spot 
midt i Marselisborg skov.  
 
 
Vi mødte op og spurgte om vi måtte løbe med? -
og det måtte vi.  
De var super gæstfri. De synes, det var sjovt at 
vise deres ”hood” frem, i øvrigt et terræn som 
de godt kunne være stolte af.  
Vi fik begge to en helt fantastisk oplevelse (i 
hver vores fartgruppe), i et ret krævende 
terræn, med mange højdemeter, sand, vand og 
de skønneste små ”usynlige” skovstier.  
 
 
 
Jeg kæmpede bravt i min fartgruppe, men de skulle jo ikke have æren af at ”tage livet af ”sådan en 
Københavner, så jeg forsøgte at smile hele vejen, trods uendelige højdemeter og sand i lange baner.  
 
 

 
Niels derimod snakkede dem sønder og sammen, hele 
vejen op til Moesgaard Museum og videre op på museets 
græsbeklædte tag, der har en taghældning på 10 grader 
over 110 meter. Pyyyhhh. Sådan en løber med to sæt 
lunger havde de ikke oplevet før. Men de må have hygget 
sig med besøget, - vi blev inviteret med til deres klub-
sommerfest! 
Det takkede vi dog nej til, for der var vi jo på vej hjem til 
vores egen dejlige klub igen. 
 

 
 
Bundlinjen: Det kan anbefales at kontakte en lokal løbeklub, når man nu er på ferie, et eller andet sted i 
dejlige Danmark. De var meget stole over at vise deres løbeklub frem og vi fik en ny og spændende 
løbeoplevelse.  

Win-Win 
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Nordtrim Half 
 

v/ Jesper Pedersen 
 
Jeg var i god tid. Skoene var snørret og jeg havde taget lidt vand med i hånden. 
Ud af hoveddøren og ned af trappen – klar til årets første halvmaraton fra Høbjerghytten. 
 
Pludselig hørte jeg naboen råbe efter mig.... ”Kan du hjælpe med at lave lidt læ til vores fest i 
eftermiddag?” Flink som man jo er, så stopper jeg op og aftaler hvordan vi laver det der læ – og så gik 
der præcis så mange minutter for meget, at jeg kom for sent til informationen inden starten, så jeg 
endte med at få for kort en tur.... men det vidste jeg jo ikke. 
 
Jeg stod klar ved mållinjen (sammen med Lars L. og Martin) og da Jens råbte til Camilla, at hun skulle 
starte uret, ja så startede jeg mit løb. Undrede mig lidt over, hvor de andre var henne – men tænkte at 
det måtte de da selv om, hvis de var kommet for sent til starten. 
 
Det gik rigtig godt. Jeg nød at ligge forrest i et stærkt besat klubløb – jeg vidste jo godt, jeg var i god 
form!  Sprinterholdet med Rune, Henrich og Thomas B kom først op efter 2 km, så det gik stadig 
rigtig fint. Faktisk kom jeg rundt og i mål – vist nok inde i Top10, og det var da godkendt.... lige indtil jeg 
fik set på uret, at jeg manglede ca 300 m – jeg sender en ”venlig” tanke til naboen, ærgerligt. 
 
Et lille lokalt klubløb kan ikke erstatte et stort københavnerløb, men på rigtig mange områder er det 
mindst lige så godt. 
Når jeg løber, så konkurrerer jeg mod mig selv og mine klubkammerater – ikke mod Danmarksmesteren 
eller en tilfældig kenyaner. Det gjorde jeg også den søndag, og det var fedt at komme i Top10 (eller 
næsten i hvert fald ). 
Jeg synes, det var interessant at løbe et løb med så simpelt et setup – få opmærkninger, lille depot og få 
heppere. Det fungerer og giver en god løbeoplevelse – også uden musik og underholdning undervejs. 
 
Jeg har hørt, at de andre hyggede sig med en sandwich og en vand bagefter – det måtte jeg jo så 
springe over pga naboens fest   
 
Kan vi selv - ja vi kan   ...men jeg glæder mig alligevel til det hele åbner op og vi kan komme til de 
store løb igen. 
 

 
 
Foto af de nordtrimmere, der var mødt op til tiden – lige inden den rigtige start på halvmarton. Bemærk, 
at Jesper ikke er med på fotoet ;-) 
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Øhop Alholm 
 

v/ Lotte Larsen 
 
På Facebook for længe siden, blev en ø-løbetur annonceret af Jesper Vieth. Mange var med, Lotte skriver 
og viser frem fra dagen. 
 
Vi mødtes på Hundested havn kl. 9 og løb mod Sølager via Lynæs Havn. 
I Lynæs stod 3 og ventede.  
 
Efter der var tisset af, gik turen op og ned og vi nåede frem til færgen. 
Mundbind på og færgen sejlede os sikkert i havn i Kulhuse.  
 
Langs vandkanten i løb på strand, klitter og sten til vi nåede ud til 
Alholm. Der var ca. 500 m. som skulle passeres før vi ikke havde våde fødder længere. Nogle valgte at 
tage skoene af og havde medbragt badesko, andre fandt clocks på vejen, som kunne iføres, så man ikke 
gik barfodet og de hardcore trailløbere tog den bare med sko på ud igennem vandet.  
Herefter gik turen rundt om øen og retur til fastlandet igen. Her gik det så galt for Annie, som sirligt 
havde båret sine sko i hånden, - de skulle undgå vand, men pludselig var der en forhindring på bunden 
og så var skoene ikke tørre længere! Det blev der grinet en del af.  
Brian kunne næsten heller ikke slippe de flotte clocks han havde fundet på stranden. Nu gik turen retur 
mod færgen. Lotte og Karina var allerede ved færgen. Færgen var ved at sejle, så Lotte og Karina måtte 
holde skiv’et hen til alle var ombord. Det er sådan noget man kan ude på landet:-) 
Turen retur til Hundested gik igen op, ned og rundt samt med en flot udsigt over vandet hele tiden.  
En super hyggelig tur, hvor alle kunne være med og det sociale var i højsædet. På Hundested havn stod 
Camilla og Jesper og ventede på os med drikke og hygge. Vi gik i samlet flok ned på Trekanten, tog en 
dukkert og sad og nødt det skønne vejr. Turen sluttede af med frokost på Bryggeriet.  
Tak for en super dejlig tur.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17



18

Tak fra en eks-løber 
v/ Camilla Pollas 

Vi kender det alle sammen: Der er tider, hvor hjernen vil noget andet end krop, sener, muskler og led. 
Det har Camilla måtte indse for anden gang i livet, knæet kan ikke holde til mere løb. Herunder får du 
indblik i Camillas erfaringer med løb og ikke mindst Nordtrim. 
 

Hele min ungdom spillede jeg volleyball. 
Jeg startede i skoletiden og fortsatte med at spille i Farum, selv om jeg 
flyttede til København. Jeg spillede i Schweiz de 2 år, jeg boede der. 
Derefter spillede jeg i Enghave volley, hvor jeg mødte Niels. Jeg 
spillede i Århus, da vi boede der. Om vinteren spillede vi indendørs, og 
om sommeren turnerede vi Danmark tyndt og spillede 
beachvolleystævner. Vi var på træningstur til La Santa Sport flere 
gange, og en enkelt gang trænede vi også i Tyrkiet. 
Vi havde mange af vores venner i klubben, og vi deltog i masser af 
sociale arrangementer. 
Det fik en brat afslutning, da jeg kom til skade i en kamp i efteråret 

2003. Jeg beskadigede mit knæ og efter mange kontroller, fik jeg foretaget en kikkertoperation i 
december. Jeg havde beskadiget mit korsbånd, mine menisker og noget brusk. Jeg blev opereret og fik 
beskeden. ”Ikke mere volley, og du får slidgigt når du bliver ældre” Til spørgsmålet om, hvad jeg så 
kunne dyrke, fik jeg bl.a. svaret. ”Du kan begynde at løbe” ”Løbe” tænkte jeg, ”du må være skør!” 
 
Der gik nogle år. Vi flyttede til Helsinge. Niels spillede 
stadigvæk volley. Vi fik Malte, og jeg startede i en 
mødregruppe. Der mødte jeg Camilla, en hardcore 
løber med rødder i Nordtrim. Hun lokkede hele 
gruppen af mødre-i-dårlig-form ud på en tur. Vi løb 5 
km i meget langsomt tempo, og det gik faktisk godt. 
Vi fortsatte med at løbe et par gange om ugen, og en 
dag foreslog Camilla, at vi skulle deltage i Helvede i 
Nord. Vi tilmeldte os på dagen. Vi skulle lige se, 
hvordan vejret var. Det havde sneet om natten, og 
turen var virkelig smuk. Jeg havde satset på at 
gennemføre på ca.1,5 time, og var derfor fuldstændig 
høj, da jeg kom i mål på 1.10. Det var virkelig en fed 
fornemmelse. Derudover vandt jeg nogle lyseholdere 
til juletræet, så det var en god bonus. Jeg snakkede 
med en af mine venner, som havde løbet maraton. ”Hvis du har løbet HIN, kan du også løbe 
halvmaraton” og så var den ide plantet.  
 
Jeg fortsatte med at træne og meldte mig derfor året efter til BT halvmaraton. Jeg trænede alene og stod 
også på startlinjen alene i verden. Det blev en sindssyg hård tur. Jeg mødte muren ved 14 km og 
overvejede at ringe efter hjælp. Jeg indså, at jeg selvfølgelig ikke kunne blive hentet midt i løbet, da alt 
var afspærret. Jeg satte mig bag en lysekasse og tissede og havde meget ondt af mig selv. Jeg kom 
langsomt i gang igen og efter 1 km, lettede tågen igen, og jeg kom i mål. Jeg var igen helt høj, og også 
her vandt jeg en lodtrækninspræmie, denne gang en løbevest. ”Det kan sgu noget det her løb” tænkte 
jeg. 

 
Jeg tilmeldte mig Eremitageløbet. Jeg læste i ugeposten, at Nordtrim havde 
en bus, man kunne købe billet til. Det gjorde jeg, og det blev mit første møde 
med klubben. Det blev et hårdt løb men en hyggelig dag.  
 
Langsom begyndte drømmen om at gennemføre et maratonløb at vokse. Jeg 
læste om klubbens maratonhold, men det blev 2010, før jeg turde tilmelde 
mig holdet. 
Det har jeg aldrig fortrudt. Jeg blev modtaget af Søren Grande, Søren 
Ellehammer og Bent Nielsen, der stod for grønt hold. Jeg løb de fedeste ture 
sammen med: Marianne, Gitte, Erik, Per, Lene, Lars, Leif, Annie, Birthe og 
Dorte. Jeg var altid i godt humør, når jeg kom hjem efter 2,5 timer i skønt 
vejr i Tisvilde Hegn.  



19

Det regnede kun 2 gange i hele det lange maratonforløb, så deraf opstod mottoet. ”Det regner aldrig, når 
man løber med Nordtrim”. 
Den gang løb vi altid den samme tur, men det gjorde ikke det mindste. Jeg blev glad for intervaltræning, 
fordi jeg kunne mærke, at det rykkede, og så var der jo også pauserne ☺. Jeg fulgte træningsplanen 
fuldstændigt manisk. Jeg aflyste alle aftaler tirs-,tors- og søndage. Og hvis jeg virkelig var forhindret, løb 
jeg dagens plan selv. Jeg var bl.a. ude på en 32 km tur helt alene en søndag.  
I slutningen af efteråret, begyndte mit knæ at drille igen. Jeg fik foretaget en ny kikkertoperation i 
december 2010. Jeg tudede, da jeg fik beskeden, fordi jeg så mit maratonløb forsvinde ud i det blå, men 
jeg kom igen, og kunne igen løbe uden smerter. Jeg var lykkelig. 
 
Selve løbet blev en virkelig god oplevelse. Jeg fulgte min plan, mødte ikke 
muren og kom i mål, næsten som planlagt på 4,16.28. Jeg var glad og 
taknemmelig for klubbens hjælp og støtte. Jeg havde ALDRIG klaret det alene. 
Jeg fortsatte med at løbe men kom aldrig helt i samme form som den dag. Til 
gengæld fik jeg så mange andre gode oplevelser. 
 
Dorte, Brian Bak og jeg arrangerede sommerfest og startede dér det 
nuværende aktivitetsudvalg op. 
Senere fulgte: Julefrokost, morgenmadsløb, mange flere træninger og løb, 
introduktion til trailløb, visionsdage, foredrag, fællesspisning, klubtur til 
Silkeborg, landsstævne, La Santa og det allervigtigste en masse gode 
venskaber. Niels begyndte med tiden også at løbe, og løbeklubben blev med 
tiden vores nye ”volleyball klub” 
 

Senere kom også Team Tvilling til. 
Jeg har haft så mange gode oplevelser, at jeg slet ikke kan tælle 
dem. 
 
Desværre fik lægen fra 2003 ret.  
 
I løbet af efteråret 2019 fik jeg knæsmerter igen. Mit knæ hævede op 
efter hver løbetur. I januar 2020 løb jeg for første gang den nye 12 
km. Helvede i Nord sammen med Mads og Mette. Det var en skøn tur 
i dejligt vejr, og jeg tænkte, at det ikke blev sidste gang, jeg løb den 
tur. Desværre tog jeg fejl. Jeg fik kraftige smerter, og på trods af 

pause og fysioterapi, blev det ikke bedre, tvært imod. Jeg fik foretaget en skanning, som desværre viste 
massivt slid i knæet. Kirurgen mente dog godt, at det kunne blive bedre med en operation. På det 
tidspunkt vågnede jeg ca. 1 gang i timen pga. knæsmerter hver nat, og jeg kunne næsten ikke gå, så jeg 
takkede ja til operationen. Og heldigvis. Jeg er nu smertefri og sover godt om natten. Men mit knæ så 
slidt, at han kraftigt frarådede mig at løbe nogen sinde igen. Jeg skal også passe på med kuperet gang, 
lange ture og squats   
Øv det var en trist dag, jeg fik den besked. Det er farvel til rigtigt mange gode oplevelser og 
træningstimer. 
 
Op på hesten igen. Jeg er begyndt til spinning, og jeg kan heldigvis også stadigvæk dyrke bootcamp med 
restriktioner. 
Så kære Nordtrimmere af hjertet tak til alle jer for mange fantastiske naturoplevelser, sjove fester og 
mange, mange flere ting, jeg slet ikke kan opremse her. Det har været 10 fantastiske år, jeg aldrig vil 
glemme.  
Jeg forsvinder ikke helt og vil dukke op med jævne mellemrum og hilse på. 
Symptomatisk nok blev Helvede i Nord mit første og sidste løb ☺ 
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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. 

Velkommen hos
danbolig

Helsinge & Tisvildeleje.
danbolig Helsinge & Tisvildeleje er din lokale ejendomsmægler.
Kontakt os for et trygt og professionelt boligkøb eller boligsalg.

danbolig Helsinge - 4871 1060 - Helsinge@danbolig.dk
danbolig Tisvildeleje - 4870 1045 - Tisvildeleje@danbolig.dk
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Løbefest uden fest – men en rigtig fest, som vi husker! 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 
Klokken er 5.30 og det er stadig mørkt. Den hvide kassevogn glider ned gennem Lejet og finder til rette 
på grusparkeringen udenfor Naturrummet. Jeppe begynder at bære materialerne ud af bilen. 
Lige efter kommer Mads og han hjælper med at samle stilladset i mørket. 
 
....det her kunne sagtens være starten på en krimi med både mord og intriger – men det er i stedet 
starten på en fed-fed løbedag, hvor alt spillede og alle fik afprøvet klubbens nye sort: RUNDELØB J 
 
Jeppe og Mads lagde ud på 7km-ruten kl 6.00 efter at have sat måluret op og startet det, så løberne 
resten af dagen hele tiden kunne følge med. Med sig 
havde de 50 små blå nordtrimflag, som blev sat på 
strategiske steder ude på ruten, så alle kunne finde rundt. 
 
 
Klokken 9.00 stødte Ea til de to gutter og lidt senere 
mødte en flok hjælpere op og begyndte at sætte pladsen 
op. Kaffe og thebirkes var hjælperforplejningen – 
chokolader, chips, rosiner og muslibarer (alt i Corona-
indpakkede portioner) blev lagt frem som løberforplejning. 
 
 
 
Klokken 10.00 kom endnu et hold løbere og stemningen 
fik et nøk opad. Der var sommerfugle i maven hos flere – 
det var debut i løbsform og distance for mange. Snakken 
gik og der blev summet, grint og udvekslet oplevelser – en 
rigtig god start for dem med de mange omgange. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Og så gik tiden pludselig rigtig hurtigt – nye deltagere dukkede 
op, intense og koncentrerede blikke blandede sig med nysgerrige 
spørgsmål til dem, der kom i mål og til dem, der havde forsøgt 
sig med lidt planlægning. Det blev lidt en kunst at uddele de lækre goodiebags med dejligheder fra 
Kaisersport og Nordtrim til nyankomne deltagere, men det gik da. 
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Lidt før kl 12 drejede lykkehjulet for første gang. 
Gevinsterne fra Kaisersport skulle jo ud til de rette 
vindere, og forskellige skøre påhit på lykkehjulet 
hjalp til anderledes runder og skæve smil hos 
deltagere og heppere. 
 
Og så kørte rundetoget ellers for fulde gardiner.  
Kl 13 startede 18 løbere på 7 km og 8 kapgængere 
på 4,4 km – trængsel på stierne var det rigtige ord, 
men hurtigt blev feltet splittet. For dem med de 
mange runder havde for længst lært, at de 7 km ikke 
skal løbes hurtigt, men klogt.  
Efter ca 700m rammes den første alvorlige stigning, 
og de erfarne slår straks over i gang. På den måde 
rækker kræfterne længere og kroppen kan klare 
flere runder. 
Turen gennem Hegnet byder på mange stigninger, 
smalle hyggelige spor, meget og dejlig grøft, kun lidt 
grus – og efter ca 5 km et dejligt nedløb næsten helt 
frem til målet. 

 
 
 
Gæsterne på tur til skov og strand måtte hen forbi for at 
høre, hvad vi dog havde gang i – og flere kendte fra 
lokalsamfundet besøgte pladsen for at hygge med os og 
deltage uden at løbe med. 
 
 
Thomas Egesø kom bærende på sin nye racercykel (den 
måtte ikke få strandsand i kæden....) og hyggede en halv 
times tid, inden han kørte videre. 
 
 
 
Familien Pollas kiggede også forbi – overvejede endda en 
gåtur på den korte, men det var jo Maltes fødselsdag, så 
han bestemte at det var hyggeligere at blive på pladsen. 
 

 
 
 
For at give vores arrangement lidt kant, 
havde vi jo valgt at rejse spons til 
Kræftens Bekæmpelse – og det betød, at 
hver løbet runde cachede 40kr ind til det 
gode formål. ERA BILER, danbolig og 
Kaisersport havde på forhånd givet 
tilsagn om 10kr pr runde og med 
Nordtrims eget bidrag var de 40kr en 
realitet. 
 
Ruth Nielsen fra Gribskovs Stafet for 
Livet kiggede også forbi på pladsen. Vi 
fik en god sludder med Ruth, som var 
enormt imponeret og taknemmelig over 
vores initiativ. 

23



Jeppe havde fra start proklameret et attentat på klubrekorden – de 10 runder, som Ea var ejer af.  
 
Heldigvis var der mange, som ville støtte Jeppe undervejs, så hans moral blev 
holdt oppe.  
Vi oplevede både en løbemakker på et par runder, en cykelhepper som fulgte 
Jeppe gennem mange timer – og ikke mindst hele familien, far+mor+ex, 
kiggede forbi og støttede ham i rekordforsøget. 
 
Jeppe lyste hele 
dagen af uendelig 
energi – han 
dansede i mål, slog 
verjmøller og 
smilede konstant.  
 
Et kig ind i den 
hvide kassebil, hvor 
hans depot var 
stillet op, gav ikke 
det ultimative svar 
på hans høje 
niveau.  
 
Set udefra lignede det, at han kørte på bær og cola..... – men da vi så den pose, han lagde i 
affaldsspanden efter løbet, stod det dog klart at han havde indtaget meget mere og andet J J  
Måske kan vi hyre ham til et foredrag for klubbens medlemmer en dag: ”Hvordan man nakker næsten 80 
km og hvad jeg spiste undervejs” 
 
Rasmus vartede os op hele dagen. Han lavede 
kaffe og sørgede for at fællesdepotet var fyldt op, 
han sendte os afsted med ko-klokken hver hele 
klokketime, han noterede os på listerne når vi 
kom tilbage – og så grillede han pølser og 
serverede kolde øl efter vores sidste runde. Så 
dejligt, at han var skadet og ikke selv skulle løbe 
– selv om han nok ikke har helt samme holdning 
til dén sag. 
 
 

 
 
Jesper V. var lidt i samme båd som 
Rasmus. For skadet til at løbe med, men 
ikke skadet nok til at blive hjemme. Jesper 
var som sædvanlig rutemesteren – har 
udlagt de endelige ruter, afmærket 
flagenes placering og stillede også selv 4 
km ruten op. Det er klart Jespers 
fortjeneste, at vi fik så dejlig varieret og 
udfordrende ture rundt! 
 

 
 
Mads og Jesper P. havde været i det kreative hjørne inden løbsdagen. Lykkehjulets finurlige konkurrencer 
og uretfærdige prøvelser gav mange sjove indslag – enkelte synes det var noget fis at dreje på et 
lykkehjul, men blev alligevel revet med - godt og grundigt. Det var skidesjovt! J 
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Anders var til konfirmation på Fyn. Flere var nok lidt tilbageholdende med at smøre dommerne, når det 
nu ikke var Anders, som skulle votere – og godt det samme, for snyd det hører julefrokosten til ;-) 
 
Anna havde pakket goodiebags og talt lidt med dem, der gav pengene. Det var en stor glæde at opleve 
den velvilje, vores sponsorer lagde for dagen. Vi takker dem alle tre for støtten til det gode formål. 
 
 
Undervejs oplevede vi også andre sjove og vigtige indslag: 
 

 
 

Line, der havde bestemt sig for at vinde rundekonkurrencen, ”Hvem kommer tættest på 50 min 40 sec” 
 

 

 
 

Grande, der dukkede op med nyopereret hånd. Han havde fået fjernet en havtorn J 
 
 

 
 

Bjarne, der måtte hjælpe til med at få et rigtig bredt smil frem. Han havde bestemt sig for at vinde 
konkurrencen om ”Det største smil ved målgang”. 
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Anna, der pludselig opdagede muligheden for at vinde konkurrencen om ”To runder på samme tid (eller 
tættest på)”. Det blev kun til en sejr her, fordi den nærmeste konkurrent ikke havde 100-dele sekunder 
på sit ur. 
 
 
Og så blev endnu en ultraløber født på løbsdagen. Christoffer sled sig på 
vanlig stædig vis gennem de 7 runder plus det løse. Ja, han valgte faktisk 
at løbe ekstra for hver omgang, så hans samlede distance ikke landede 
under de 50 km J Stort tillykke, Christoffer! 
 

 
 
....og så var der de der små sætninger, der skilte sig ud af 
summevrimlen: 
”Næste år løber jeg 10 runder” 
”Har du kun tre par sko med i dag” 
”Du glemte at skifte t-shirt – nu har du to runder i den samme” 
”Jeg har selv taget goodiebag’en – tænkte der var en til mig” 
”Jeg går hjem og melder mig ind i klubben nu” 
 
 
Vi mødte mange gæster i skoven og langt  
de fleste synes det var en sjov ”øvelse”  
vi var ude på. Mon ikke enkelte var lidt  
misundelige over vores løbefest, vores  
dejlige fællesskab og vores gode stil i en  
Corona-tid, som heldigvis ikke fik lov til  
at ødelægge VORES dag sammen  
  
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

26



 

27



Ku’ det være dig? 
 

v/ Anonym, men bekendt af redaktionen 
 
Læs bare, kan du kende hvem der gemmer sig i teksten? 
 
Dengang du blev medlem af klubben 

 
Det er snart mange år siden, så du var betydeligt yngre – og måske også 
stærkere – eller faktisk var du svagere eller godt nok stærk, men på den 
forkerte måde, for du var ikke i din bedste form. Det regnede du med at 
klubben kunne gøre noget ved. Måske glemte du, at det var dig selv der 
skulle gøre det lange, seje træk. Du havde da løbet lidt – sådan 3-5 
kilometer - i joggetempo, som du senere fandt ud af at man kaldte det i 
klubben. Du mødte op til noget søndagstræning kl. 9 og lod prøvende som 
om du havde erfaring med at løbe. Kunne godt se at dit løbeoutfit ikke helt 
matchede med de andres. Du havde købt nye løbesko i Aldi – Aldidas hed 
de, og ellers var du iført T-shirt og shorts i fineste bomuld.  
 

Det hele virkede meget forvirrende. Man løb lidt rundt og viftede med armene, gadedrengehop og høje 
knæløft. Det tog et par minutter, og så begyndte de nærmest i munden på hinanden at råbe en masse 
uforståeligt: ”Otte på seks”, ”Ti i elleve” og ”5 på en femtener”. Og hvor sku' du så være? Én spurgte om 
du var begynder. En anden om du havde løbeerfaring? Du var så overvældet, at du ikke fik svaret. Du 
kom med på en Ti i elleve – og det gik rigtig fint, indtil der var gået en kilometer eller to. Så fandt du ud 
af, at det vist var det forkerte hold du havde tjekket ind på. De skruede tempoet op – det føltes som en 
ud af kroppen oplevelse – bare med den forskel at du absolut ikke følte dig svævende. Galopperende puls 
og lårene begyndte at stramme - måske var en krampe på vej? Du var ung og havde et sted hørt (eller 
læst), at mennesket fra tidernes morgen var født til at løbe – og at kroppen kunne holde til meget mere  
end man selv forestillede sig! Uden at ha' luft til at spørge om vi skulle løbe 5 km, 6 km eller 8 km, var 
der en der fik ondt af dig - og sløjfede dig op - som klubben siden fortalte dig at de kaldte det. ”Går 
det?”, spurgte han. Du kunne ikke engang tænke og troede at der skulle gås, og håbede på en lille 
pustepause. ”Det var da godt du ikke kom med på en ”Femtener”, vi nøjes med en flad 10'er i dag!”. 
Sådan lød de trøstende ord.   
 
     
Løb du skrigende væk fra klubbens udfordringer 
Næh, du stak ikke op for bollemælk, som man siger. ”Hvad 
man ikke dør af, bli'r man stærkere af”, var der en der 
opmuntrende sagde, da de gelejtede dig tilbage til startstedet. 
Måske det er klubbens parole? Og kroppen var stærkere end 
du troede, i hvert fald fik du ingen skader den dag. Dem kom 
der en del af siden – hen ad vejen – og distancerne tiltog i 
samme takt som løbehastigheden. Du fik revideret dit syn på 
hvad løbetræning er, og det er ikke 5 km jogging i valsetakt, 
sku' det vise sig. No Comfort my boyz, that's for sure. Du ville 
ha' det til at rykke – og mon ikke du bragede gennem 
lydmuren? På fire måneder tabte du 12 kilo.  
Man begyndte i klubben at lægge mærke til dig, fx med 
ordene: ”Skal du ikke til at løbe med på de lange distancer?” 
Du tog handsken op, men den første gang du prøvede at 
deltage i Idrættens Venners påskemarch døde du ved 25 km. 
Du følte det som Holbergs Jeppe, når benene ikke ville mere: ”I kanaljer, ka I så movere Jer!” Du mødte 
muren og fik en respekt eller snarere skræk for maratondistancen. Der gik nogle år. Du trænede hen ad 
vejen fremad-skridende fornuftigt, og du blev glad for den halve distance som mere var dig. Måske kan 
du ved at læse ovenstående finde svaret på, hvad der skal til for, at du kan føle dig tilfreds og 
velfungerende som medlem af din løbeklub og ha' det optimalt med det – eller bare være et medlem der 
føler sig godt tilpas med og mellem klubbens øvrige.   
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Ku’ det være dig? 
 

v/ Anonym, men bekendt af redaktionen 
 
Læs bare, kan du kende hvem der gemmer sig i teksten? 
 
Dengang du blev medlem af klubben 

 
Det er snart mange år siden, så du var betydeligt yngre – og måske også 
stærkere – eller faktisk var du svagere eller godt nok stærk, men på den 
forkerte måde, for du var ikke i din bedste form. Det regnede du med at 
klubben kunne gøre noget ved. Måske glemte du, at det var dig selv der 
skulle gøre det lange, seje træk. Du havde da løbet lidt – sådan 3-5 
kilometer - i joggetempo, som du senere fandt ud af at man kaldte det i 
klubben. Du mødte op til noget søndagstræning kl. 9 og lod prøvende som 
om du havde erfaring med at løbe. Kunne godt se at dit løbeoutfit ikke helt 
matchede med de andres. Du havde købt nye løbesko i Aldi – Aldidas hed 
de, og ellers var du iført T-shirt og shorts i fineste bomuld.  
 

Det hele virkede meget forvirrende. Man løb lidt rundt og viftede med armene, gadedrengehop og høje 
knæløft. Det tog et par minutter, og så begyndte de nærmest i munden på hinanden at råbe en masse 
uforståeligt: ”Otte på seks”, ”Ti i elleve” og ”5 på en femtener”. Og hvor sku' du så være? Én spurgte om 
du var begynder. En anden om du havde løbeerfaring? Du var så overvældet, at du ikke fik svaret. Du 
kom med på en Ti i elleve – og det gik rigtig fint, indtil der var gået en kilometer eller to. Så fandt du ud 
af, at det vist var det forkerte hold du havde tjekket ind på. De skruede tempoet op – det føltes som en 
ud af kroppen oplevelse – bare med den forskel at du absolut ikke følte dig svævende. Galopperende puls 
og lårene begyndte at stramme - måske var en krampe på vej? Du var ung og havde et sted hørt (eller 
læst), at mennesket fra tidernes morgen var født til at løbe – og at kroppen kunne holde til meget mere  
end man selv forestillede sig! Uden at ha' luft til at spørge om vi skulle løbe 5 km, 6 km eller 8 km, var 
der en der fik ondt af dig - og sløjfede dig op - som klubben siden fortalte dig at de kaldte det. ”Går 
det?”, spurgte han. Du kunne ikke engang tænke og troede at der skulle gås, og håbede på en lille 
pustepause. ”Det var da godt du ikke kom med på en ”Femtener”, vi nøjes med en flad 10'er i dag!”. 
Sådan lød de trøstende ord.   
 
     
Løb du skrigende væk fra klubbens udfordringer 
Næh, du stak ikke op for bollemælk, som man siger. ”Hvad 
man ikke dør af, bli'r man stærkere af”, var der en der 
opmuntrende sagde, da de gelejtede dig tilbage til startstedet. 
Måske det er klubbens parole? Og kroppen var stærkere end 
du troede, i hvert fald fik du ingen skader den dag. Dem kom 
der en del af siden – hen ad vejen – og distancerne tiltog i 
samme takt som løbehastigheden. Du fik revideret dit syn på 
hvad løbetræning er, og det er ikke 5 km jogging i valsetakt, 
sku' det vise sig. No Comfort my boyz, that's for sure. Du ville 
ha' det til at rykke – og mon ikke du bragede gennem 
lydmuren? På fire måneder tabte du 12 kilo.  
Man begyndte i klubben at lægge mærke til dig, fx med 
ordene: ”Skal du ikke til at løbe med på de lange distancer?” 
Du tog handsken op, men den første gang du prøvede at 
deltage i Idrættens Venners påskemarch døde du ved 25 km. 
Du følte det som Holbergs Jeppe, når benene ikke ville mere: ”I kanaljer, ka I så movere Jer!” Du mødte 
muren og fik en respekt eller snarere skræk for maratondistancen. Der gik nogle år. Du trænede hen ad 
vejen fremad-skridende fornuftigt, og du blev glad for den halve distance som mere var dig. Måske kan 
du ved at læse ovenstående finde svaret på, hvad der skal til for, at du kan føle dig tilfreds og 
velfungerende som medlem af din løbeklub og ha' det optimalt med det – eller bare være et medlem der 
føler sig godt tilpas med og mellem klubbens øvrige.   
 

Nej du løb ikke skrigende væk 
Måske lærte du at finde mening med smerten og at forlige 
dig med smerten – din egen acetonesmag i munden, dit 
skumsvedte ansigt i mål, dine konkurrenter, som nok slog 
dig, men også efter målstregen lå og brækkede sig på 
stribe. Men du blev også bevidst om, at det er gennem 
kampen, at man lærer at finde styrken. Måske fandt du 
vejen til at holde ud – selv om det er hårdt – selv om det 
gør ondt.  
Mon ikke du fandt du frem til, at din kropskapacitet er 
langt større end hvad du i det daglige udfordrer den med. 
Da du startede i klubben, var du hyggespreder og 
komfortløber – og det er vel også ok – hver ting til sin tid 
- men du må ikke i din motionsforsagelse fortrænge det 
fact, at vi alle mister ca. 1% af vores funktionsevne og 
kondition for hvert år der går efter vores 25-årsdag! 
Lad disse skrevne ord være en guide for, hvordan din 
motionsrejse kunne komme til at se ud.   
 
 
 
Måske kan du lade dig opløfte 
Dette kan være dig eller et hvilket som helst andet medlem af klubben i søgen efter forløsning af fysisk 
og mental tilfredsstillelse uden frustrationer over manglende indsats – fysisk, psykisk og socialt. Just 
Do It, som McDonald og Nike siger det i samklang. Prøv at nikke genkendende til følgende - måske 
opløftende resultater – er de dine eller kunne de blive det?  
 
2003: 5 km Griseløb 23:50 (4:46 min/km)  2003:  6,2 km Farum Sø Løb 28:08 (13,14 km/t) 
2014: 6,2 km Farum Sø Løb 29:51 (4:48 min/km)  2010: 8 km Asserboløb 39:26 (ca 4:55 min/km)  
2000: 9 km Julestjerneløb 43:56 (4:52 min/km)  2006: 9,8 km Liselejeløb 43:00  
2012: 10 km Liselejeløb 46:06 (4:37 min/km)  2005: 10 km Hareskovløb 49:00 
2015: 10 km Skovmarathon 49:55 (4:59 min/km) 2004: 10,4 km Esrum Sø Løb 49:04 (4:48 min/km) 
2003: Etape Bornholm maraton over 5 dage 3:29:21 (4:58 min/km) 
2007: 12,4 km Gribskovløb 57:48 (4:39 min/km)  2012: 12,4 km Gribskovløb 58:49 (4:45 min/km) 
2006: 13,3 km Eremitageløb 1:01:33 (4:38 min/km) 2012: 14,3 km Farum Sø Løb 1:07:58 (4:43)  
2005: 15 km Asserboløb 1:11:18 (4:45 min/km)  2011: 15 km Julestjerneløb 1:13:34 (4:54 min/km)  
2011: 15,064 km Danske Mil 1:14:24 (4:56 m/km)  2006: 21,1 km B.T. Halvmarathon 1:40:24 (4:45)  
2007: 21,1 km B.T. Halvmarathon 1:40:08 (12,64 km/t).  
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SOUT – Skagen Odde Ultra Trail 2020 
 

v/ Mads Lomholt 
 
Mads har været en tur i Nordjylland, han er glad, læs med og hør hvorfor… 

 
 
 
 
1. weekend i september er SOUT weekend i Skagen. Og mit første løb i 3 
år. SOUT minder meget om Dirty8. Et lille intimt løb med få deltagere, 
hvor målet er at udfordre løberne med fantastisk terræn, og hvor det er 
vigtigere at få en fantastisk løbe- og naturoplevelse end at lave PR. 
Der er 2 ruter – en på 60 og en på 30. Og som det naturligste, er turen, 
altid længere end ruterne officielt er. I år løb jeg 35 km på 30’eren. Og det 
skyldes ikke kun de 3 km jeg løb forkert, men så’n er det bare… 😊😊 
 
 
 
 
 
 

 
Drengetur 
Jeg løb med en af mine gode venner Tom, og vi 
havde 3 af vores andre venner med som heppekor. 
Vi havde lejet et hus i Skagen og brugte weekenden 
som en go drengehyggetur.  
De 3 andre lejede cykler og kørte rundt og heppede 
på os mellem deres café- og barbesøg. Sidste gang, 
vi så dem var ved Ruths i Gammel Skagen, hvor de 
skulle spise en lang og god frokost og vist nok også 
drikke en enkel øl eller flere. 
 
 
Terræn ligesom i Tisvilde 
30 km ruten starter ved vippefyret i Skagen og tager løberne rundt om Skagen Odde på en tur i et 
terræn, som minder rigtigt meget om Tisvilde Hegn, Melby Overdrev, skoven ved Liseleje og ikke mindst 
stranden og klitterne. Og så skal man ku li’ at løbe i sand – ca. 70% af tiden foregår løbet på sand, klitter 
og sandede stier.  

 
I Tisvilde har vi tørretumbleren, som vist nok Dennis Frederiksen har 
døbt MTB sporet ved Tibirke Kirke. En sti, som går op og ned og rundt i 
sving konstant og uden mulighed for at finde rytme.  
I Skagen er der også en pukkelsti. Den rammer man ca. ved 28 km, 
hvor benene i forvejen er brugt og ødelagte og ømme og trætte. En 
pukkelsti, som er 3 km lang med konstante 1-2 meter høje bakker, der 
bugter sig igennem heden og ender ved stranden, hvor Sandormen fører 
turister ud til Grenen. 
 
Det starter hårdt og ubarmhjertigt med høje klitter og strand, og jeg 
tager mig selv i op til flere gange at tænke, om det nu også er 
nødvendigt med alle de omveje rundt i og over klitterne.  
Men smukt er det, og vejret er nogenlunde med os – undtagen ved ca. 
25 km, hvor himmelen åbnede sig i en sensommerbyge med dråber så 
store som tekopper. Heldigvis havde vi rygvind på det tidspunkt, og 
løbevesten tog det meste.  
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Vi når det gamle sømærke ved Gammel Skagen ved ca 17 km. Sømærket er en af de gamle træ-
sømærker der står langs den jyske vestkyst. 
 

Sømærket i Gammel Skagen står naturligvis på en bakke, så 
søfolkene nemmere kunne navigere efter dem. Og da vi fik 
kæmpet os op hertil, fik vi belønningen i form af en helt fantastisk 
udsigt ud over Gammel Skagen – eller Højen, som det officielt 
hedder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Løb forkert 
Ved ca. 22 km løb vi forkert. Ruten er ellers fint mærket op med lyserøde flag, men efter 
rullestenstranden var benene godt trætte og hovedet også af at skulle koncentrere sig ekstra på den ca 
2-3 km strækning på den vestlige strand efter Gammel Skagen.  
 
 

 
Strækningen på stranden er belagt med et dybt lag af runde sten, 
hvor det er umuligt at finde fodfæste og som bare ruller under 
fødderne på en.  
 
Da vi endelig kommer ud af denne strækning og op på en grussti, 
bruger jeg tiden på at fiske en saltpille op af min lomme. Det har 
jeg ret meget besvær med, og jeg misser derfor flaget der viste os 
ned til venstre, og vi løber bare forbi og kommer ind i et 
industriområde og ud på en 3 km ufrivillig omvej. Uheldigvis er der 
5-6 andre 
bagved os der 
følger med os 
som lemminger 
– blandt andet 
kvinden, der 
vinder 60 
km’eren….  
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Uret bipper 30 km ved Sandormen 
30 km når vi ved Sandormen og vi står imod fristelsen til at tomle til Grenen.  

 
 
 
 
Efter 35 km når vi tilbage igen til Vippefyret, og vi møder de 3 andre 
drenge igen i målet.  
 
 
De har haft en hård dag på cyklen, og de fortæller forpustet, at de har 
været på 4-5 barer, har fået ondt bagi af at cykle rundt, og at de nu 
trænger til at komme hjem og slappe af. De når vist også lige at spørge 
om Tom og jeg ik’ kan købe ind og lave mad til os….. 
 
 
Det sidste ignorerer vi pænt og høfligt og stavrer til den nærmeste cafe 
og får tanket lidt energi indenbords inden aftenens fest 😊😊 
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- Og så lige et godmodigt ”dril” fra 
redaktøren, her hvor der er lidt plads i 
overskud: 

 
Jeg, har ikke selv opdaget, men fået vist en fed, 
fed app. Tusind tak Anna:-) 
 
Den hedder MapOut, den koster 45,- dask, men 
sikke fede ture, den har givet i efterårsferien.  
Du åbner blot kortet, sætter fingeren på og 
tegner din rute. Kortet finder, selv de mindste 
stier, se bare her ved siden af… 
Jeg fundet nyt i eget hood med app’en, fået vist 
lækre ture andre steder i landet, - jeg er høj 
over teknikken. På 15-20 min. kan jeg plotte en 
fed tur på x antal km, og smide den direkte ind 
på uret som en GPX-fil, det er FANTASTISK. 
Prøv Grandes version og så dette, begge dele 
kan give ”ud-af-kroppen” -oplevelser/Ea 

Træningstrends 
 

v/ Søren Grande 
 
Prøv noget nyt – løb nøgen – hvis du kan? For hvordan tror du det vil være at afføre dig alle dine 
gadgets?? At vende tilbage til naturen og dit indre ur – dit indre urmenneske... 
Drop pulsuret og løbeappen næste gang du trækker i træningstøjet. Tør du? Måske gi'r det dig mulighed 
for en fredfyldt – ja næsten en meditativ løbeoplevelse. Visse stedet rundt om i landet har der bredt sig 
en trend -  NAKED RUNNING.  
 
I en periode for en del år siden begyndte jeg at løbe med hjælp af en metronome – nogle i klubben 
kaldte den ”musvitten”, for det var li'som den sang: ”Sådan kan jeg da løbe li' så tit det skal være!” Og 
jeg kunne holde takten uanset om det gik opad, nedad eller ligeud, og dette gjaldt også uanset 
underlaget. Den hjalp mig til at løbe et konstant tempo, og ligeledes fik den minimeret min skridtlængde, 
så mine antal skridt pr. minut blev hævet fx fra 165 til næsten 180. Jeg havde været løbetræner og 
fartholder for klubben i nogle år forinden, og havde indtil da haft en intuitiv fornemmelse af mit 
løbetempo om jeg fx løb 5:30, 6:00 eller 6:30 minut pr. km. Men ”musvitten” ødelagde denne kropslige 
fornemmelse af min fart – i øvrigt vakte ”musvitten” en del irritation fra mine løbende omgivelsers side.  
 
Hvad jeg vil sige med dette er – hvad mon der sker, hvis vi logger alt det digitale grej af bare engang 
imellem – hvad vil der så ske. Vender vi tilbage til naturen og det intuitive?  Lyder det religiøst. Jeg er 
overbevist om, at vi for en stund opnår kontakt til vores indre stenaldermenneske. 
 
Man kan også prøve det på en cykeltur helt uden mobiltelefon og pulsur – eller er det for 
angstprovokerende?  
Mange er vel blevet for afhængige af at måle og veje vores præstationer hele tiden – og det kan da også 
virke motiverende – men er det ikke lidt for afhængighedsskabende?  
 
Vi mennesker er klogere end et pulsur - hvilket minder mig om en løbetur med ”Onsdagsklubben” engang 
i 0'erne i Gribskov (dengang pulsmålerne kom frem). Vi var en lille flok mænd i vores bedste alder. Poul 
Henning førte flot an i fejende tempo. Lige pludselig stopper han op – og kan ikke løbe mer' – hva' sker 
der PH? Han svarer: ”Min puls viser 200 – jeg må lige ha' den til at falde”. Vi spørger ham, hvordan han 
har det: ”Prøv at mærke efter i din krop og dit befindende”. I virkeligheden var han ok, men uret viste 
bare forkert. Så har teknikken altså spillet én et pus, og man er blevet taget som gidsel. 
 
Gadgets kan måle meget, men de har deres begrænsning – og vi bør 
vel være herre i eget hus?! Udstyret må ikke tage fokus, for det kan 
ikke fortælle os, om vi nyder turen eller har ondt i anklen. Bliver vi for 
afhængige af den elektroniske teknik, går vi glip af meget, og mister 
vores kropsfornemmelse. 
 

 
 



Kend din skov # 16 
 

v/ Søren Grande 
 
Når vi løber i skoven, hvad gør vi det så for? Motion, oplevelser, samvær, hygge eller måske for 
at blive lidt klogere? På sig selv eller personlig dannelse, som DR's udsendelse ”Rigtige Mænd” 
er eller har været ude på for nylig? Jeg selv elsker at udforske Tisvilde Hegn, men det kan 
efterhånden være svært at finde steder, som jeg ikke gennem årene har gennem”trawlet”. Mit 
mantra lyder oftest ”grus er giftigt”, så derfor væk fra de kedelige grusveje!  
 
En overkommelig afstikker i den syd-østlige del af skoven kan man gøre med start ved enten 
Tibirke Kirke eller finde vej ind gennem Tisvilde- eller Tibirke Lunde (hvor vi aldrig løber 
undtagen mig (for der er jeg på hjemmebane). Tæt på Kædemosekrog langs Kirkevej ligger 
bagsiden af Niels Bohrs gamle, fine sommerresidens (det hvide hus med de grønne skodder). 
Lige over for går der en sti med bøgetræer på v. side og grantræer på h. side. Følg den, og kort 
derefter starter på højre hånd et af skovens små, lækre, udfordrende og godt gemte 
brandbælter (en del af jer har været på den ”galej” til Dirty7 arrangementet i september). Man 
kan også starte fra Bækkebro P-plads, og så lyder udfordringen: ”Find Kirkevej uden at løbe på 
grus!” 
 
Råbjerglinie  

er kun ca. 3 km lang, men træfældninger har gjort 
den mere synlig – og det gælder faktisk alle 
brandbælterne i Tisvilde Hegn. I den forbindelse 
kan jeg da lige nævne lidt om Brandbælternes 
systematik: Alle de nord/sydgående linjer - 
Brantebjerglinie, Jydelinie, Horsekærslinie, 
Lerbjerglinie og Råbjerglinie - ender ved stranden. 
Hvorimod de større, længere vest/østgående linjer 
stort set alle løber parallelt med stranden, bl.a.: 
Fynbolinie, Lars Anders' Linie og Nordhuslinie. De 
sidstnævnte blev anlagt som de første, engang i 
1850'erne, og skulle ha' en minimumsbredde på 15 
alen. (Én alen er ca. 2/3 meter). Så er der to li'som 
uden for kategori, de meget korte: Jeppelinie (fra 

sommerhusene i Tisvildeleje til Lejevejen) og Myrelinie (fra Naturrummet til Nordhuslinie).  
 
 
 
Malkepigernes stente-sti 
Råbjerglinie ta'r sin begyndelse ved at stige støt og roligt opad mod Skovhøj og Frøbakke 
plateauet, men først skal vi passere nogle skønne og meget idylliske sidespor, hvor prægtige 
skovfyr og rødgraner er plantet tilbage i 1880'erne. Lige før 
bøgestykket på venstre hånd, hvor man med lidt god vilje kan skimte 
Skovhøj, gemmer der sig på højre hånd en ydmyg lille sti. Det er 
”Malkestente-stien”, og så kan der straks fortælles historie, for her gik 
de unge malkepiger med forklæde og kyse som en lille Rødhætte – 
ikke på vej til bedstemoderen, men ud til køerne og fårene som gik i 
fælles løsdrift på Tisvildebøndernes græsningslodder (bl.a. Røddevang 
og Tisvilde Overdrev lå hvor der nu er skov). 
Malkepigernes sti gik op over et stendige og langs et gærde fra svinget 
på Kirkevej ca. hvor Xylografens Hus ligger i dag. Der var lang vej til 
Overdrevet, og flyvesandet stod så højt, at vogterdrenge og 
malkepiger måtte spejde efter kvæget fra toppen af sandbjergene. 
Omkring århundredskiftet kom der mere styr på tilplantningen af 
sanddæmpende skov, og i 1815 opførtes det lange, lige stengærde fra 
Råbjerg til Stejlepladsen – dels for at holde på sandet og dels for at 
holde græsningsareal og mark afgrøder adskilt. Men vi er ikke kommet 
til Råbjerg endnu.  
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Tisvildevejen krydses 
og så går det nedad forbi vandboringen gennem et skovområde, hvor man mener, at den 
oprindelige urskov lå, kaldet Sankt Karens Skov, som forsvandt under sandflugten. Den føg til, 
og så var der problemer med at skaffe nok gærdsels- materiale. De sidste rester af skoven blev 
udpint efterhånden som den blev tømt for træstave og pile-, birke-, tjørne- og ellers til brug for 
sanddæmpningsgærder og græsningshegn (ca. 20-30 km hegn blev opsat). De lokales 
indsamling af brændsel fra skoven har utvivlsomt også gjort ”kål” på den oprindelige skov trods 
restriktioner – det var der nemlig også begrænsninger på. Det var jo Kronens skov, som vi 
kender det fra Robin Hood i Sherwood.  
 

 
 
Vær på udkig efter Skovfyrskæmper  
Et stykke inde til venstre for stien bør de gemme sig - hvis de står 
endnu – de er tilplantet eller sået i 1811. Passér et par tværgående 
stier, og så ligger Råbjerg på venstre hånd, skovens næsthøjeste 
punkt 58 m o.h. Der er to stier som fører derop. Vælg den første. 
På toppen står en bænk (hvor det løbende Nordtrimfolk ofte ta'r en 
tiltrængt pustepause). Udsigt er der ikke meget af i dag pga. de 
mange omgivende træer. Men i 17-1800-tallet har udsigten været 
eminent til alle sider: Sandørken, Kattegat, lyng og marehalm, 
Arresø, Tisvilde Landsby, By-mosen, overdrev, marker, vænger, 
Kappelvang, Lundevang, Røddevang samt kig til nabo-sandbjerget, 
Frøbakke, 62 m o.h. Fik du forresten øje på ”Frøbakke-trolden” lige 
inden du passerede Skovhøj inde til venstre?  
 
 
 
 
 
De store højdedrag i Tisvilde Hegn  

blev skabt af Istidens gletscher-drev gennem landskabet med udvaskning nedefra, hvor 
smeltefloder har dannet bakkede moræner, slugter og hulveje samt flyttet tonsvis af ler og sten 
rundt så let som ”Krøyer-kugler”. Disse ”bjerge” er urgamle, men blev fladet noget ud pga. 
sandflugten (1500-1750). Udover de førnævnte drejer det sig om Brantebjerg, Galgebjerg 
(Frederikshøj), Hjortebjerg, Lerbjerg, Ravnebjerg (Udsigten i Tibirke Bakker) og Stuebjerg. 
Tommelfingerreglen er enkel: Bjergene er istidsskabte, Højene er gravsteder og bakkerne er 
tilhvilestedte vandreklitter (sandmiler).  
 
 
 
Turen går videre  
Fra Råbjergbænken ned ad den østgående sti så er du tilbage på Råbjerglinie og t.v. kort efter 
t.h. ind i et udpræget morænelandskab, hvor der står et nedslidt bord/bænk arrangement og 
troner med en gammel naturlegeplads omkring sig. 
Her er det sjovt for børn at boltre sig. Nu har man 
bygget et flot naturrum ved strandparkeringen, og 
tæt ved en ny, flot naturlegeplads (omend flåt-
forskanset). Så er der Ikke noget at sige til, at det 
gamle og forglemte sted er sygnet hen. Men denne 
gamle, misligholdte bøgelunds tumleplads elsker mine 
børnebørn. Der kan bygges huler, svinges i tove, 
klatres i træer og balanceres hen over væltede 
stammer, bestiges skrænter, kastes med visne 
bøgeblade eller bruge dem som dyne og lege 
gemmeleg. Kun fantasien sætter grænser. Og så er 
man ikke langt fra civilisation, da man har udsigt til 
sommerhusene i skovkanten langs Kirkevej. Det er jo 
betryggende, så man ikke farer vild. 
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Forcér skrænterne ned til Kirkevej  
Skrænterne viser hvor gletscheren mistede pusten og afsmeltede i havet dengang Kattegat, 
Ellemosen, Arresø og By-mosen gik i ét. De stejle skråninger ned mod de asfalterede veje: 
Tisvilde Bygade og Tibirkevej er den gamle kystlinjes klinter. Flyvesandet blev også standset af 
morænebakkerne, og havde disse bjerge, Råbjerg og Frøbakke, ikke været en forhindring på 
sandmilernes vej, ville Tisvilde være druknet i sand li'som Tibirke gl. landsby blev det. Man 
startede sandflugts- bekæmpelsen i 1725. Det var for sent for Tibirke og havde også været det 
for Tisvilde, men før sandflugten var disse istidsskabte landskaber imponerende i deres højde, 
selvom sandfygningen gradvist jævnede stigningerne ud.  
Har du ikke fået nok af indtryk, så gå på opdagelse rundt omkring i det store Råbjerg plateau. 
Her er der masser af motiver til smartphonen. Eller løb tilbage på sporet, Råbjerglinien, så vil 
du møde Kirkevej med udsigt til skovløberboligen Nordhus. Efter Nordhus fortsætter 
Råbjerglinie mod Redningshuset og Vagtstien. Også her er der meget at fortælle om, men det 
må vente til næste gang. I øvrigt var du der måske til Dirty7 arrangementet, som sluttede 
dejligt nedad forbi den tidligere knækkede bænk – nu helt ny - ovenikøbet med ryglæn...!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Søren, som jo er forfatter til ”Kender du din skov”, spørger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
”Hvordan er flaskerne kommet derop? Er det skovtrolde?” 
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Nekrolog – Jens-Erik 
 

v/ Søren Grande 
 
En af Nordtrims velkendte skikkelser er ikke mere i blandt os, Jens-Erik fra Skovporten. Benene ville ikke 
bære ham mere. Jeg kendte Jens-Erik ikke kun som løbeven, men også på det mere personlige plan. 
Jens-Erik var en alvorsmand, men meget mere end det, så lad mig prøve at sammensætte nogle 
mindeværdige bemærkninger i det følgende: 
Jeg lærte Jens-Erik at kende i Tisvilde Danseklub, og 
denne lidt store, kantede mand, svingede sin Hanne 
nærmest i en danserus, men hans højde gjorde, at de 
små dansetrin ikke var hans force. Til gengæld kunne 
han være dyb, især når det drejede sig om filosofi, 
litteratur og kristendom. Vi var begge humanister og 
undervisere hvert sit sted fortrinsvis med de ældre 
elever og integrationsklasser.   
Da jeg hørte at han også løb i skoven, forsøgte jeg at 
lokke ham ind i Nordtrim. På det punkt var han nok lidt 
af en enspænder – han foretrak at løbe på egne 
præmisser – alene med sin usædvanligt velopdragne 
kongepuddel, Claire. De to udgjorde nærmest en 
symbiose. Også på det punkt var han en stor 
pædagog. Alligevel lykkedes det i 2008, da klubben inviterede alle interesserede til maratontræning.  
 Jeg forsøgte også at lokke ham til styrketræning, da jeg blev fitness-instruktør i Vejby. Det passede ikke 
hans temperament – det kedede ham – han ville hellere bare løbe i skoven. At få ham lokket op på en 
cykel, fx da VT-BodyBike startede i 2011 i TGF-huset, var helt umuligt (og det endda på trods af, at det 
var nemt, for idrætshuset ligger tæt på Skovporten).    
Men desværre, alt godt varer sjældent ved – og det lille røde hus i svinget ved tæppehandleren mistede 
en bofælle, da Hanne indfanget af alzheimer gradvist forsvandt. Til sidst endte hun på plejehjem, hvor en 
snigende, men omfattende cancer undfangede hende fra livet. 
Nu var vi begge blevet berøvet vores ægtefæller, og jeg begyndte hver- eller hver anden uge at smutte 
forbi Jems-E til en kop kaffe og en god, dyb snak – ikke mindst om livets uretfærdighed – det tog ofte et 
par timer efter min onsdags- eller fredags- spinning-seance. Vi fik løst ”verdenssituationen” på trods af, 
at han var troende og jeg ateist – men en god lytter var han. Og det er vel det der karakteriserede ham 
– han var et empatisk menneske. Og så malede han billeder og vidste i det hele taget meget om kunst. 
Det havde jeg også selv forsøgt mig med i 80'erne, og vi var begge kunst- og farveglade – ja, han var 
vel nærmest vild med farver, kan man sige – en colorist af Guds nåde – hans billeder blev udstillet 
mange steder rundt om i landet, og han supplerede sin efterløn/pension med salget af disse. Hans 
hestebilleder fascinerede mange, ikke mindst mig – også dér havde vi en fælles berøringsflade - for vi 
havde begge været glade for at ride i vores ungdom.  
Han var også initiativtager til den lokale kunstnersammenslutning 3200 Arts & Crafts, hvor han nåede at 
udstille et par gange, bl.a. i Gretely v/Tibirke Kirke sammen med 6 andre kunstnere. 
  
Desværre blev han plaget af svigtende helbred de sidste par år, bl.a. muskelgigt, så derfor var han 
nødsaget til at droppe løbefællesskabet i Nordtrim. Og måske svigtede vi ham, når vi satte tempoet for 
højt i sporet – han hadede at ligge bagest som rosinen i pølseenden - med tungen ud af halsen i forsøg 
på at følge med os.   
Hans hund, gamle, trofaste Claire, havde også fået gigt, så da Jens-E fik konstateret mavecancer – og 
mindre end et halvt år senere midt i en coronatid måtte tage afsked med denne verden, valgte han at 
blive kremeret sammen med Claire. De skulle videre sammen i det næste liv. Hans anden hund, unge 
Gordon – en brun flatcoated retriever – blev bortadopteret på bedste vis til en jæger. Vi var en lille kreds 
Nordtrim'ere der tog afsked med Jens-E ved en meget smuk og stemningsfuld udendørs bisættelse på 
Tibirke Kirkegård.    
Æret være hans minde. 
  
På Nordtrims vegne 
(Søren Grande, tidligere formand for Nordtrim 2002-2013) 
  
08/07.2020  
 



Hall of Fame 
 

v/ Anna Uhrenholt 
 

 
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  
100 km ?? DER ER VIST NOGET PÅ VEJ HER – VI FØLGER UDVIKLINGEN TÆT! 

 
 
Distance  Herrer  

  Tid  Navn  Løb  År  
5 km  16:54 (2 sec ned) Lennarth Østergaard  Strandvejsløbet (privat event)  2020 
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  

Rundeløb, antal runder á ca 7 km 
Herrer Jeppe Rydahl 11 Ca 77 km 10.45.00 
Damer Ea Andersen 10 Ca 70 km 9.55.00 

 
Senest rettet 15.10.20 /AUH 
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Medlemsrokade siden forår 2020  
  

v/ Erik Lassen og Ea Andersen  
  

Kære nye medlemmer - Velkommen i Nordtrim!  
 
 

Andrea Albæk Andersen  
Molly Albæk Andersen  
John Clausen  
Lars Christian Eriksen  
Per Fjordbak  
Anja Fjordbak  
Annika Fjordbak  
Annabel Fjordbak  
Annette Flaier  
Birgitte Goeskjær  
Dusica Hansen  
Brian Jensen  
Bettina Joffre Nielsen  
Jacob Johannessen  

Anne Kvisgaard  
Line Lund Blixt  
Jacob Lunding  
Arne Rasmussen  
David Rosenkrantz Jensen  
Kim Rotbøl Lynge  
Kim Sandvold  
Sabina Sne  
Sasha Sne  
Bianca Sne  
Catalin Tibuleac  
Andreea-Elena Tibuleac  
Ellinor Freja Tibuleac  
Christine Wagener  

 

 

 

 

 

 

 

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

  
  

Familien Hansegård  
Ole Thuesen  
Jakob Steen  
Chris Østrup Fisker  
Katja Østergaard  
Betina Tonndorff  
Hanne Aaskilde  
Benjamin Kristensen  
Jens-Erik Søholt Hammerum  
Kristian Schmidt Panduro  

Claus Gosham  
Annie Rohde  
Familien Hass  
Familien Røssel  
Erik Gudmand Pedersen  
Familien Lindstrøm  
Josephine Reiche  
Allan Cederbye  
Jeanet Hvarness  
Susanne Vikng  
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Nordtrims trænere og fartholdere 


