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Ikke mere snak om C….. vi vil løbe, vi vil lege og være 
sammen… Du sidder med et blad fra en klub, der har 
glade og kreative medlemmer. 
 

Læs mere i bladet….. 
 

Marathontræning, nu må vi være 10:-) 
Kend din skov #17 
Nu som quiz! 

Nordtrim Half La Santa tid 

Endelig rigtig vinter!! 
Vi giver ikke op! 
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Hvis jeg siger mere om Corona, så kaster I op!! 
 
De sidste to gange, hvor bladet er udkommet, er det startet med 2-3 
sider om Corona og hvad det har gjort ved os som motionsløbere og 
klubben som struktur og sammenhængskraft. Det må snart være 
nok... 
 
Men.... helt undgå det, kan jeg nok ikke – så bær over med mig ;-) 
 
Et atypisk år, men også et år hvor fællesskabet i klubben viste sig at 
holde – at være netop det klister, der fik mange til at holde fast, 
hænge på og slide løbesko op. 
Vores kanaler – Facebook og hjemmesidens kalender – har været 
brugt flittigt. Kalenderen har holdt pause, når vi har været tvunget til 
at lukke klubtræningen ned; men så har Facebook taget over, loyalt 
orkestreret af initiativrige medlemmer.  
De små løbefællesskaber har skudt nye grene og løbeaktiviteten i skov 
og by har været stor. 
Det er en fornøjelse at overvære og deltage i de mange forskellige 
tilbud, der konstant er dukket op – og det er en fornøjelse, at de 
fortsat dukker op slev om vi formelt har åbnet op for fællestræningen 
igen.  
Det kan vist kaldes diversitet, når en klub både tilbyder struktureret 
målrettet træning og medlemmer supplerer med alternative tilbud. 
En fin og afstemt form for træningsfællesskab, som passer godt ind i 
en tid, hvor det vigtige er at være sammen, som man nu må og kan 
uden risiko. 
 
Store motionsløb må vi jo stadig kigge langt efter, og det giver 
lejlighed til at konkurrere internt i klubben ved et af vores egne løb – 
NT Half eller Quart fra Høbjerghytten eller (kommer snart) fra 
Skovskolen, Helsinge maraton (i stedet for CPH) eller en hurtig 5’er 
eller 10’er i Helsinges gader (slutningen af juni).  
Og i september afholder vi igen Dirty8 som rundeløb, denne gang som 
et åbent løb for både nordtrimmere og gæster udefra.  
 
Helvede i Nord blev helt aflyst i 2020. Vi forsøgte først at udskyde 
løbet til efteråret, men det blev også for svært, så derfor et år helt 
uden HIN....  
Løbet er en af klubbens store indtægtskilder, så for at kompensere for 
det manglende tab søgte vi om en andel fra en af hjælpepakkerne og 
modtog lidt over 40.000 kr i september – et fint plaster på såret! 
I 2021 afholder vi HIN – gennem hele påsken.  
Forsamlingsforbud afholder os fra et normalt arrangement, men vi har 
valgt at stille ruterne op allerede torsdag og vedligeholde dem hver 
dag indtil mandag, så deltagerne kan komme og løbe på egen hånd.  
I skrivende stund er opbakningen til løsningen stor – mere end 1.000 
deltagere forventes at løbe ud i Tisvilde hegn på et eller andet 
tidspunkt i løbet af påsken. Dejligt! 
 
Året bød også på en del bemærkelsesværdige Nordtrim-rekorder.  
Naturligvis et par rekorder i flest løbede omgange til Dirty8. Der skal 
nu alligevel noget til at sætte +10 timer af og løbe samme rute 11 
gange ☺  
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Men også en hastighedsrekord (5 km), sat på Strandvejen af en stædig mand, som glippede det første 
forsøg med noget, der kunne ligne 1/100 sekund ☺  Og dælme om ikke vi fik klubbens første +100 km-
løber, inden nytårsklokkerne satte ind. Se mere i Hall Of Fame.  
 
Efter at vi gennem nogle år bevidst har fravalgt at starte et decideret nyløberhold op, har vi i 2021 
besluttet at snuppe en ide fra et par medlemmer om et inkluderende nyløberforløb. 
Ideen er at involvere flere nordtrimmere i at give nye og uerfarne medlemmer en god løbestart. Vi 
tilbyder nyløbertræning fra starten af april og en bred vifte af nordtrimmere vil være løbetræner for en 
dag, hvor man løber sammen med de nye – i det tempo der nu passer. Ideen er, at de nye medlemmer 
hurtigere bliver integreret i klubben; og at det bliver lettere for den enkelte nordtrimmer at bidrage, når 
der er mange om vagterne. 
Finalen for nyløberne vil være vores gadeløb i slutningen af juni – et løb, der forventes afsluttet med 
vores årlige sommerfest (hvis vi da ellers må....) 
 
Nå, selv om jeg ikke har nævnt ordet ”Corona”, så har det jo ligget nedenunder alle beslutninger, 
indsatser, aktiviteter og prioriteringer i 2020 og første halvdel af 2021.  
Det har været anderledes, spændende, svært og både træls og hyggeligt..... Men det er forhåbentlig ovre 
om nogle måneder – og så skal vi virkelig ud på fællesskabets dejlige stier 
 

 

Hold øje med disse begivenheder – sæt dem ind som målsætning i din træningsplan... 
 
  

Dato Begivenhed Distancer 
01.04-
05.04 

Helvede i Nord – dagligt rutetjek 12 km 
21 km 

25.04 NT Quart-Half-Threequarter 
Gribskov v/ Skovskolen 

10,05 km 
21,1 km 
31,15 km 

16.05 Nordtrim maraton 42,2 km 
26.06 Nordtrim 5K og 10K incl 

sommerfest - Nyløberfinale 
5 km 
10 km 

Hele juli 
måned 

Verdens bedste skovtur, Meyer’s 
event ved Rågeleje hvor Nordtrim 
er løbepartner og tilbyder løbeture 
3 gange pr uge 

8-14 km 

Engang i 
august 

Nordtrim arrangerer et lokalt løb – 
hold øje med www og FB 

10-21-42 km?? 

25.09 Dirty8, åbent løb for alle Runder á 6,67 km – 
op til 15 runder 
tilbydes 



Klubtur til Club La Santa 2021 
 

v/ Lotte Mathiesen 
 
Når kalenderen peger mod uge 43, så rejser 66 klubmedlemmer 
fra Nordtrim og Bootcamp GymHelsinge på en fælles klubtur til 
Lanzarote. 
Her ligger "reservatet", som det også kaldes, for når man først 
er kommet indenfor murene, så er det meget svært at forlade 
det igen.  
 
Det er tredje gang, at de to klubber slår sig sammen om 
fælles klubtur 
Mange medlemmer går igen i begge foreninger, så det var 
oplagt at prøve det af med en fælles sportsrejse. Tænk nu, hvis 
der ikke kom så mange med - det gjorde der! 50 rejste afsted 
sammen i 2015 og på rejsen i  
2018 var vi 63 afsted og nu her i uge 43, 2021 er rejsen udsolgt 
med 66 deltagere.  

  
Turene er båret af, at man gerne vil fællesskabet og hinanden 
Man skal ikke tage med, hvis man ønsker fred, ro og "egen familieferie", for det får man slet ikke lov til 
;-)  
Det accepterer man ved tilmeldingen, der var fælles indtjenings events, hvor man mødte alle dem, man 
ikke kendte i forvejen.  
Det, at sætte fællesskabet på dagsordenen med det samme, tilsat 2-3 dages fælles events sammen, har 
gjort super meget godt, når vi så ankom til Club La Santa. Sikke et fællesskab vi har haft, 
imødekommenhed og råhygge over hele linjen.  
 
Løb, styrketræning 
er ikke kun det, som vi kaster os over. Der er +40 forskellige sportsgrene at kaste sig ud i, og mange 
bruger dagene på at prøve nyt, træne nye færdigheder og ja, bare have det rigtig sjovt. Hvem kan 
nogensinde sige nej til en omgang 

- Pool-Party (vand til brystkassen og så skal der plaskes, danses, sparkes i 30 
minutter) 
- Yoga på SUB board (den lader vi tale for sig selv...) 
- Klatrevæg (dejlige bløde madrasser på gulvet) 
- Vandpolo (meget flotte hatte)  
- Yoga i røde lagner (jow jow)  
- Boksetræning (fed undskyldning for at smadre løs) 
- Spinning (amok på 30 minutter)  
Og så videre...  
 
 

En helt almindelig dag på klubben :-)  
Kl. 06.30 åbner poolen, og der er flere, der plasker rundt fra morgenstunden i morgensol, vindstille og ja 
- helt stille 
Kl. 7.59 møder hele banden til den traditionelle morgengymnastik ved poolen, samme musik, samme 
program siden 80'erne. Det er pænt svært med stive løbeben at lave sving, dybe sidebøjninger, 
dansetrin til musikken, men fra dag 3 - så kommer de indre gymnaster ud i hele flokken og vores flok 
styrer den morgengymnastik!  
Kl. 8.20 3km, 5km løbe eller gåtur rundt om den smukke lagune og med udsigt til havet 
Kl. 9.00 Vi spredes for alle vinde på reservatet. Nogen går direkte til morgenmaden, andre på vej til de 
første træninger, andre afsted på vandretur på vulkaner, dykning ude langs kysten blandt farvestrålende 
fisk og sådan går hele dagen på forskellig vis. 
Vi mødes på kryds og tværs til de mange aktiviteter, dejligt at vi har ens shirts på - så der bliver altid 
hilst og "kom herover og vær med".  
Sportsbaren har åben midt i reservatet, hvor flere mødes til en is, kold fadøl eller en spændende 
fodboldkamp på TV.  

4



Kl. 16.30 er der samling ved standen, beachvolleybanerne tages i brug og andre kommer med rullende 
indkøbskurve fyldte med chips, kolde øl og vand. Den gode time sammen - med ryggen op af en solvarm 
mur i super godt selskab. 
Kl. 19 Aftensmad i den store restaurant i mindre grupper, man drysser ind som det passer og har en 
skøn aften imens solen går ned. 
Kl. ? Godnat 
 
Vi glæder os helt vildt til uge 43, 2021 hvor vi rejser afsted en kølig oktobermorgen fra Helsinge Hallerne 
i bus mod Kastrup Lufthavn.  
Om Corona, vaccinationer og hele verden det vil. Vi satser og nyder, at forventningens glæde er den 
største :-)  
 
Lotte Mathiesen, Camilla Pollas, Malene Lai Byberg 
Arrangører 
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Kend din skov #17 
 

v/ Søren Grande 
 
Denne gang vil jeg sætte jer medlemmer på en slags gætte/gemmeleg. For skoven vi 
løber i, gemmer på en masse steder, som mange af jer (de fleste?) ikke kender.  
  
Brandlinjerne 

 
Hvor mange linjer er fx Tisvilde Hegn inddelt i? 
Hvornår blev de anlagt? Og til hvilket formål? 
Hvor mange km brandlinjer blev oprindeligt 
anlagt? Kender du navnene på dem?  
Man skelner mellem primære og sekundære linjer. 
Kan du nævne de vigtigste? 
Og hvad med de sekundære – har du dem i 
hovedet? 
 
Det kom der en del spørgsmål ud af. Tænk over 
dem (uden snyd). Måske skriver jeg svarene til 
sidst – måske på hovedet?  
 
 

Skovbrande 
Hvornår brændte ca. 1/4 ha af Troldeskoven sidste gang der 
var brand i denne eventyrlige skov?  
En bil brød i brand på Bækkebro P-plads, mens Nordtrim havde 
fællestræning i skoven. Det var ikke sjovt at vende tilbage 
efter løbetur. Hvor tæt havde vi mon parkeret på pladsen. 
Hvornår var det? Kom med et gæt!  
Brand på Melby Overdrev /lyngheden. Drengeleg – de havde 
selv forsøgt at slukke ilden, men blev røgforgiftede. Hvornår 
var det? 
Største brand fandt sted ved Lille Kul(ings)gab tæt på P-
pladsen ved Overdrevet, hvor 1,5 ha futtede af, bl.a. en ½ ha 
af den invasive bjergfyr gik op i røg. Hvilket år var det?  Hvor 
mange brande er registreret i Tisvilde Hegn i perioden 2002-
2011? 
 
Stranding 

 
 
Strandinger har der gennem tiderne været rigtig 
mange af, bl.a. lå en forslået sejlbåd (eller var 
det en motorbåd) længe uafhentet ved siden af 
Naturrummet.  
Men kutteren Susan (se foto) strandede også og 
lå længe i brændingen ved Tisvildeleje. Den blev 
antændt 2 x (igen drengestreger?) Anden gang 
opholdt brandvæsenet sig længe i området for at 
forhindre ilden i at springe i land. Men hvilket år 
var det? 
 
 

 
Tankbil til brandslukning 
Hvornår anskaffede Falck i Helsinge Danmarks første ”skovbrands-tankbil” til hjælp mod brande 
i sommerens knastørre Tisvilde Hegn? 
Mon ikke det er nok for denne gang? Der er i hvert fald mange spørgsmål at tænke over/svare 
på. 
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Afslutningsvis 
kan du /I tænke over følgende. Nu bli'r det en slags gemmeleg. Hvor gemmer Søhøj sig i 
Tisvilde Hegn?  Der findes to, nemlig Lille Søhøj og Store Søhøj. Prøv at finde dem på din 
løbetur. 

 
 
 
 
Gemme/finde leg # 2 
Kan du finde Slotsbakken i Tisvilde Hegn. Det bør 
ikke være svært for en garvet nordtrimmer. Men 
hvordan med en mindre øvet løber? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemme/finde leg # 3 
Kan du finde (resterne/området) Toelts Gadekær?  
Det er et gammelt kreaturvandingssted for landsbyen Torup. 
Efter landsbyen sandede til, blev det 3-4 ha vanddækkede areal 
drænet omkring 1825 – så der er mange grøfter i området – og 
sprang i skov (mest birk). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gemme/finde leg # 4 
Jeg slutter naturligvis med den sværeste 
– og måske er det rent teoretisk gætteri 
– men tror du, at du er i stand til at 
finde (regne ud), hvor Tovebækken 
(eller resterne af den) befinder sig i 
Tisvilde Hegn? 
 
 
 
 
 

 
 

Svarene findes under Hall of Fame på side 22 

7



100 (4) km  
 

v/ Ea Andersen 
 
6. december 2020, klokken er tre om morgen, jeg skal op, spise lidt, have tøj 
på. Jeg  drikker en kop kaffe, tager linser på (jeg lider af muldvarpesyn), tager 
løbevesten på. I gangen tager jeg en selfie og lægger den på Facebook. Jeg 
poster ikke så meget på FB, men i dag er det en måde at skubbe mig selv på. 
Hvis jeg har lagt ud til “verden” at jeg sætter i gang med noget stort, så er 
sandsynligheden for at jeg presser mig selv gennem en given krise større. Det 
er jo pinligt, hvis jeg om 8-10 timer, må skrive DNF. Derfor lægger jeg pres på 
mig selv og poster få minutter inden jeg går ud ad døren. Jeg låser, indsnuser 
natten, tænder pandelampen, tænder uret og så i gang. 
Jep, jeg er i gang, “nu er det nu, det er stort, det vildt, jeg skal klare det” 
tænker jeg allerede inden jeg er ude af Birkely (der hvor jeg bor). Hvordan 
føles benene? Jo, de er ok, tempoet skal være moderat, hvordan er 
temperaturen? Jo, det til at holde ud, maven? Lige nu ok, har været på 

toilettet, det skal nok gå. Første etape er til Hillerød, kendt rute..  
 
Hov, der er slottet allerede, det ser godt ud her i mørket med lys, 
slotsøen er helt stille, jeg prøver lige med et billede.  
 
Videre, Baskes Bakke er da godt nok lang, lidt by nu, om lidt 
gennem det stykke skov, som jeg et utal af gange som ung har 
gået i da jeg var vikar på døgninstitutionen Syvstjernen. Det var 
hurtigt, så er det St. Dyrehave, har jeg været her i mørke før?? 
Næ, ikke alene.. ”Er det uhyggeligt?” spørger jeg mig selv. Næ, jeg 
er på tur, jeg er lykkelig, det hyggeligt at løbe i mørket.  
Jeg har været så mange gange i den skov, at jeg kender de store stier, også i mørket. Det fede er at man 
ikke behøver lede efter buske når man lige skal noget med at sidde i hug. Det må være tid til en lille 
“vandings-pause”.  
 
Så, det var St. Dyrehave, nu noget med Tokkekøb Hegn, her er jeg ikke så kendt, men er tryg ved urets 
guidning + at jeg har telefonen med, så hvis det kokser i uret, kan jeg få hjælp på Mapout på telefonen. 
Som Kim sagde til mig dagen før, lad nu være med at gå i panik, hvis du er løbet forkert, en kilometer, er 
en kilometer, og kommer du til at løbe for stor en omvej, så stop når du når 100, så henter jeg dig i bil... 
En meget god sætning at have med. Altså at løbe alt for langt over 100 vil være uoverskueligt i knolden, 
men en ting ville være værre end det... at løbe f.eks. en kilometer eller 600 m. for kort, det skal bare 
IKKE ske. 100 km er 100 km (mindst)… 
 
Tokkekøb er klaret, så er det mod Birkerød og så skal jeg snart møde Kim, have tørt tøj og mad, tiden? 
Det går godt nok langsomt, jeg havde troet at jeg havde lagt lidt hurtigere ud, men selvfølgelig, det har 
været mørkt, så er jeg generelt langsommere, og så har jeg faktisk bare hygget rigtig meget på hele 
turen til Hillerød. Har lidt madlede, men det går nok.. 
 
En knoldet mark, det begynder at lysne, jeg har været i gang i en del timer, begynder at møde 
hundeluftere, de siger ”godmorgen”. Jeg husker at jeg på et tidspunkt tænkte en del over hvor længe på 
turen man skulle sige ”godmorgen” til forbipasserende, min dag var vi jo allerede gammel, tiden flyder 
ud et sted undervejs. Vi (Kim og jeg) havde talt om, hvorvidt jeg kunne lægge pandelampen eller ej når 
jeg mødte ham ved Ravnsholtskolen (35 km). Mit nedskruede tempo gjorde at vi derfra kunne løbe uden 
lys.  

Det var lækkert at møde Kim, dejligt at have nået første etape, det gik faktisk 
ok. ...eller jeg var ramt af madlede, hvilket ikke er så fedt et tegn, jeg var 
også lidt træt, men ikke noget der var i nærheden af alvorligt. Jeg skiftede tøj, 
så om der var en god busk, det var der ikke, så en bolle i hånden og afsted 
igen. Vi gik lidt til at starte med, så jeg kunne spise, det var svært..  
Kim tog bollen og vi luntede lidt, temperaturen var fin når man var i gang, men 
de 10 min jeg havde stået stille og brugt til tøjskifte, snak og mad havde 
hurtigt gjort mig kold, så løb/lunt var påkrævet. Den bolle... øj, jeg husker det 
stadig som en kæmpe opgave at få den spist. Den skulle jo ned,
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det var jeg godt med på, men tygge, tygge, mad vokser, synke lidt, synke lidt mere, pyha .. en bid til … 
det var bjerge at komme gennem den. Kim holdt den der bolle for mig flere gange, så fik jeg den lidt 
igen, men den blev spist.  
 

I det hele taget begyndte kilometerne nok at gnave lidt i dette 
stræk; 35 – 60 km, hvor Kim var med. Vi kom gennem noget vi 
havde løbet i før, men også meget nyt. Indimellem havde jeg 
overskud og sludrede glad og fro med på det vi så, men havde 
også øjeblikke, hvor jeg bare synes at Kim var lige lovlig glad = 
jeg gad ikke bruge kræfter på at løfte blikket og kommentere med 
på omgivelserne.  
Der var fede steder og smukt der ved Høsterkøb og Birkerød. 
Inden længe var vi omkring Jægersborg Hegn, jeg vidste at når vi 
gik ud af det skovstykke så havde jeg rundet halvvejs, faktisk 
meget fedt.  
 
Knapt så fedt, at den dér sene, jeg gennem lang tid har bøvlet 
med i højre bagside, den hev lidt rigelig i leddene omkring, 
skiftevis hofte og knæ. Jeg følte at jeg ikke rigtig kunne få energi 
ud i højre side, som om kroppen ville spare derude, hvor der var 
en “stram elastik”. Venstre side var blød og medgørlig, jeg ville 
give meget for at have det på samme måde i højre side. 
 
Jeg ville ikke af med Kim, men løb alligevel og glædede mig til at 
han skulle “stå af” turen, det ville nemlig betyde, at jeg så var 
gennem de første 60 km og altså bare havde en marathon hjem.  

 
Jeg var lullet ind i min egen verden, da vi skulle passere en vej og Kim siger, ”så er det nu jeg løber fra”, 
jeg var blandet i følelser, både glad, så var jeg tættere på målet, glad fordi så kunne jeg bare “flade ud” 
uden at han så, at jeg pev. Jeg havde pisseondt i det knæ, og vidste godt, at jeg var på vej til enten at 
blive møgurimelig (indebærer at jeg skaber mig over at HAN løber for stærkt) eller at jeg ville finde piveri 
frem, der kunne føre til undskyldninger, der kunne afbryde det jeg var i gang med.  
 
Jeg ville meget gerne tage denne battle med mig selv. Jeg evner ikke at skjule noget når jeg er træt, så 
hvis jeg først begyndte at lukke op for “det er synd for mig”-posen, var jeg bange for ikke at kunne 
stoppe den igen. Derfor ville jeg gerne “af med ham” så jeg kunne få styr på mig selv og rette fokus mod 
målet, nemlig at komme hjem med de 100 km i rygsækken.  
Kim er jo ikke dum, så han kunne godt se dele af det der foregik i mig. Han så seriøst på mig inden vi 
skiltes og informerede mig om, at det der knæ ikke skulle blive værre, “så ringer du”... som om... Jeg var 
overrasket over hans alvor, han mente det faktisk! -at jeg skulle stoppe, hvis det gjorde for ondt... Jeg 
var i indre dialog om hvor meget jeg skulle fortælle om det, om jeg skulle 
sige piv piv, eller bare lade som ingenting... jeg vidste jo godt at jeg var 
træt og måske ikke helt klogttænkende.  
 
Vi sagde farvel, jeg gik et stykke, jeg fandt noget podcast frem, og lavede 
en kalkule med mig selv, hvis nu det her var en belastningsskade, en 
alvorlig en, ville jeg så være villig til at skulle holde op mod 3 måneders 
pause, bare for at have 100 km på cv’et? Konklusionen blev, at det ville 
jeg, også selvom det blev langsomt. Det var langsomt de næste 20 km, 
eller det var langsomt til jeg kom hjem. 60 – 80 km. var de langsommeste 
og hårdeste km på turen. 
 
Kim var løbet fra ved 60 km, han skulle så tilbage efter bilen i Birkerød og 
møde mig ved Restaurant Skovhus 66 km inde i løbet. Jeg måtte tage en 
beslutning om at være nogenlunde frisk når jeg kom dertil. Det var jeg 
også, jeg havde det bedre da jeg nåede frem, havde været gennem en 
rideskoleagtig ting, vist ikke helt officielt, men ingen havde skældt ud. Det 
er opløftende at have punkter, hvor der sker noget andet, have steder, 
hvor der står gode folk. Kims gode kammerat Lasse havde taget sig tid og 
stod også heppede ved det som var depot nr. 2 på min tur. Virkelig 
hyggeligt! Så måtte jeg jo også tage mig sammen.  

Ved Restaurant Skovhus 
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Og det hjælper, det med at man manner sig op udenpå, det smitter heldigvis af til det indre, så efter en 
kop kakao og optankning af væske og slik løb jeg fornøjet videre, nu kun 34 km hjem. Næste 
underholdende indslag ville være følgeskab af Anna og Jeppe. 
 
Der kommer et stykke nordom Sjælsø, som er virkelig flot, men på en meget udfordrende sti, stejlt og 
glat ned og op, jeg kendte stedet og havde prøvet at lave ruten udenom det svære stykke, men det var 
ikke lykkes, så med piv måtte jeg gennem det. 
 
Det var den tid på dagen, hvor mange andre var ude på deres søndagsløbetur, jeg var klar over min 
langsomhed, var faktisk lidt forfængelig ved at udstille min jammer, fik sådan en lyst til at sige/råbe, “jeg 
har faktisk løbet 70 km” , men det gør man jo ikke, så bare det gængse “god tur” og et smil til de 
forbipasserende. 
 
Lækker, lækker natur, der nordfor Sjælsø, så et stykke udover land til skovene mellem Hillerød og 
Fredensborg. Da børnene var små, har vi godt nok mange gange været på tur til naturlegepladsen 
Eghjorten, som lærer har jeg også sovet derude med en flok skønne 8 årige, lækkert sted. Men sikke en 
trafik af folk, da jeg kom tøffende gennem skoven, ja faktisk var jeg lidt ”sti-blind”, da jeg kom til 
pladsen. Jeg måtte have telefonen til hjælp med kortet på MapOut. Jeg må have lignet lidt en zombie, 
som jeg der gik rundt med næsen mod telefonen, stoppede op, rystede på hoved vendte rundt og om 
igen. Der gik heldigvis ikke længe inden jeg fandt sporet og kunne komme videre. 
Ved Grønholdt st. var jeg igen ”sti-blind”, jeg skulle tolke på spor og flere veje, jeg begyndte at se på 
tiden og regnede på aftalen med Anna og Jeppe, jeg kunne godt se at jeg var håbløst bagud, de ville 
blive kolde, hvis de skulle stå og vente ved depot 3, vejoverskæringen ved Skovskolen. Jeg gav mig selv 
en pause, og skrev en kort sms til Anna om at de skulle give sig god tid. Der kom hurtigt svar om at de 
var på vej og ville løbe mig i møde, fedt, men så måtte jeg jo også tage mig sammen:-)  
Jeg kom på sti og satte lidt mere tempo på, vupti, så stod jeg pludselig i en have… ej, altså tilbage igen, 
jeg havde misset en sti, igen måtte telefonkortet lige hjælpe mig, så kom jeg på spor og så bare afsted. 
 

 
 
Da jeg lagde ruten, havde jeg tænkt, at når jeg rammer Esrum Sø er 
alt godt, det et pænt stykke langs vand, så er der lidt Gribskov, så lidt 
Harager Hegn over vejen og så ind i Valby Hegn, som jeg kender, det 
næsten lig med at være hjemme. Ergo: Når jeg rammer sidste depot, 
er der kun 15 km hjem, faktisk bare en fest:-) 
Men jeg skulle blive klogere… 
 
 

 
Lige efter Grønholt Hegn og 300 meter asfalt mødte jeg Anna og Jeppe, så stort og hyggeligt, de tog sig 
så pænt af mig. ”pakkede mig ind” med en løber på hver side, lidt spørgsmål om dagens forløb, men 
ellers var de der bare, sludrede sammen, så jeg ikke behøvede at sige så vanvittig meget. Jeg fortalte 
selvfølgelig om mine ”etaper” fremover. Der blev talt om biler, om telte, feriedrømme mm, tja, som I 
kender det, alt og ingenting.  
Uret gav en retning gennem krat ved Skovskolen, det gjorde ikke noget, så måtte vi jo gå lidt.  

 
 
Vi ramte ud på grusstien og så var den blå-sorte 
Opel der igen. Kim var nu igen klar med kakao og 
anden optankning. Anna og Jeppe havde lidt tøj hos 
Kim, det var en lang pause, vist over 12 min. Men, 
nu var der kun 15 km hjem.. Kims bekymring for 
mig ved 60 var afløst, af: ”så kan du godt komme 
afsted, du har klaret det meste” tja, så muligheden 
for at give op var ikke tilstede. Desværre kunne jeg 
også se at pandelampen måtte med igen. Håbet om 
at nå hjem inden kl. 16.00 og dermed i lys var 
forpasset. 
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Esrum sø, skulle have været det fedeste af det fede på turen. Det var da meget pænt, men det rigtig 
pæne holdt ikke længe, så var der en bred og meget, meget lige grusvej (jeg havde ikke være på det 
stykke før) det blæste også og var koldt, der var faktisk meget i 
vejen. Så ren lise, da vi skulle dreje og op inde i skoven. Op var 
også blevet til ”man må gå” fedt, fedt… 
 
Åh, kommer Harager ikke snart? skal vi ikke snart have lys på? Jeg 
vil hjem… bum, Harager Hegn, det stykke og det stykke, vejen med 
de hyggelige huse, landevejen til Græsted passeres og så ind af en 
lille sti mod Valby Hegn. Det var for ikke længe siden en ny sti for 
mig, og for Anna og Jeppe var det også nyt, fedt at kunne vise noget 
nyt i vores egen baghave:-) og sikke en gang mudder inde i 
skoven… men gennem skoven kom vi og inden vi nåede helt ud til 
asfaltstykket kom en glad Niels os i møde, sang, hep og kamera, der 
midt i mørket. 
 
Øj, nu ville jeg bare gerne hjem… kvalme, smerten i knæ/hofte var forsvundet, bare alm. træthed og 
længsel efter at sætte punktum. 
Ud af Valby Hegn over togskinnerne ind i Birkely og der rundt om hjørnet på den første lille sti, var sat 
lanterner og  
 
                       ”we are the champions” lød ud over stien.” 
 
 

 
Helle stod med stort smil og flag!!!  
 
Fuck, hvor var det stort, tak, tak, 
tak…  
 
Jeg måtte tude og krammes. 
 
Heldigvis tog Helle sig af kram og 
mine makkere var klar med en 
kærlig hånd på ryggen, det var 
acceptabelt at tude der..  
 

150 meter mere hjem. 
 
Kim var klar og kom ud, fulgt af Jack og 
Pernille, der var taget fra Slangerup for at sige 
tillykke. Det tudeagtigt stort :-) JEG GJORDE 
DET sgu!! 100 km + 4 ! Slut – Prut!!! 
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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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Før 100 km hvorfor og hvordan? 
 

v/ Ea Andersen 
 
Hvorfor er svært at svare entydigt på... 
Det har taget langt mere tid at forstå og skrive om denne oplevelse end at udføre 
den. Det handler om: At løbe 100 km.  
Jeg under udvikling, udviklingen består i at forstå mig selv som ultraløber. Måske er 
jeg så spæd i den udvikling, at jeg ikke har fået sprog for det endnu???  
Egentlig er jeg doven, eller magelig, i hvert fald nogle dage…  
Bag 100 km, for en almindelig dødelig som mig, ligger der træningstimer, som i 
mange timer med løbesko og væskevest. Så ægte dovenskab er det vel ikke? Talent 
for at løbe kan jeg heller ikke prale med, men stædighed og vedholdenhed, det er to 
egenskaber jeg vedkender mig. 

 
Ja-hattens indtræden i mit liv på spørgsmålet om hvorvidt jeg skulle krydse 100 km grænsen, ligger 
langt tilbage. Spørgsmålet var bare hvornår det skulle ske. ”Hvorfor” er en helt anden snak. 
 
Jeg tror det er 3 år siden, at jeg i et sommerhus på Omø, blev spurgt: ”Hvornår er det nok for dig?” 
Dengang svarede jeg, at jeg godt kunne tænke mig at løbe 100 km på Samsø… Det har jeg aldrig gjort, 
men mon ikke det kommer? 
 
Da Nordtrim lavede Dirty7, lå NCU stadig i programmet til ugen efter, så ved Dirty7 holdt jeg igen med 
kræfterne… dagen efter Dirty7, bliver NCU aflyst! Jeg havde det godt på fornemmelsen, jeg husker, at 
jeg allerede på pladsen ved Dirty7 siger noget i retning af: ”så ka’ det osse bare være lige meget, så 
løber jeg 100 selv inden vi rammer 2021” Annie lyttede og kom med kommentar i retning af ”ja, det 
dejligt at være blandt lige, så kan man sige sådan noget”, hun sagde faktisk ikke at jeg var skør el. noget 
andet i den retning. Tak:-) 
 
Så var det sagt, og så måtte jeg til at tjekke op på hvor mange km jeg egentlig løb på ugebasis, hvor 
mange uger der var til udgangen af 2021, om det var muligt at lave en plan der kunne holde til at 
gennemføre ”projekt 100 km”. Jeg mente det var indenfor rækkevidde, hvis jeg skruede seriøst, men 
stabilt op for træningen.  
 
Så hvor meget træning? 

Jeg har 26,5 km på arbejde, jeg har før løbet enten til eller fra arbejde som 
træning, men i denne periode skruede jeg op og tog flere gange turen frem og 
tilbage på samme dag. Den del kræver planlægning: Der skal være tøj på 
arbejdet, nøgler og kort skal pakkes særligt, madpakke til flere dage skal 
placeres og så skal man tidligt op! Jeg startede kl. 5.00 hjemmefra og løber på 
små veje, så lys og reflekser skal også være på plads. Det sjove, eller der 
finurlige, er at jeg flere gange kunne konstatere at jeg var hurtigere til at 
komme hjem end ud. Man skulle ellers tro, at jeg ville være langsommere med 
trætte ben, men 8 – 9 timers arbejdspause er åbenbart nok.  
 
Udover ”arbejds-turene”, kørte jeg med en ugenorm på 70-100 km, fordelt på 5 
– 6 ture om ugen 

 
Udover transport-træning, har weekenderne været taget i brug 
med lange ture, her mere tid til samtidig at være social og 
kæresteagtig. Den fede app Mapout har virkelig været taget os 
med på mange og fede ture. Det at man på få minutter kan 
tegne en rute, smide den i uret og så bare futte afsted er så 
meget mit temperament. Vand med i vesten og så derudaf, 
det er skøn følelse af frihed.  

Verden kan ikke nå dig, du er i ét med skov, sti, natur. Du giver dine kræfter og 
får lov at være en del af verdens puls, det giver mig følelsen af liv. Et par gange 
er vi også blevet sat af i Klampenborg ved midnat og så løbet til Slangerup, der 
er 40 km, en god måde at træne kroppen til at acceptere, at der også skal løbes i 
mørke og om natten. 
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Hvad med gear og øvrig planlægning? 
Altså ruten blev tegnet på MapOut, det var ikke svært. At planlægge hvor 
depoterne skulle være var heller ikke så svært. Kim havde egentlig et ønske 
om at løbe med, men en skade i efteråret gjorde, at han meget hurtigt 
konstaterede at der ikke var nok km på træningskontoen, så han ville i 
stedet køre support for mig. Det gjorde den del noget nemmere. I starten af 
december var vi på tur en aften og besøgte depot et og to, så jeg/vi var 
sikre på at der kunne holde en bil. 
 
Hvordan så med at holde strøm på uret? 

Navigationsfunktionen bruger relativt meget strøm. 
Skrækscenarie, at løbe tør for strøm undervejs, så man 
1) ikke har ruten og 2) ikke får logget sine kilometer!! 
Jeg måtte finde en løsning 
MEN OBS.. en alm. powerbank har en 
strømsparerfunktion, der lukker for strømafgivelse efter 30 sek, hvis ikke der 
trækkes nok strøm. Garmin kræver ikke meget strøm, så jeg måtte i en ultragruppe 
på FB og søge råd. 

Råd: En billig Powerbank har ikke stopfunktion, så det skal være den. Hjem fra nettet, afprøve, jep, det 
virker. 
 
Energiforsyning  
Hvad skulle der så være i depoterne?  
Heldigvis har jeg erfaring fra rundeløbene i Tisvilde. Jeg ved at energi-indtaget skal være lidt forskelligt, - 
det er aldrig til at vide, hvad man har lyst til på dagen.  
 
Her et view på den mad, der var pakket i små portioner: 

 
Tailwind i flasker 
Hvide boller med; ost, honning og chokolade 
Varmt vand og kakaopulver 
Lidt frugt 
Myslibarer 
Blandet slik i små poser 
Superflyers (salte) 
Chokoladekiks 
…. 
 
Og så ekstra tøj og sko 
+ tape i tilfælde af vabler. 
 
 

 
 
 
Tøj og sko:  
Jeg havde pakket så jeg 
kunne skifte sko og skifte tøj 
flere gange.  
I praksis, løb jeg med mine 
Inov8 hele vejen og skiftede 
tørt på overkroppen ved 35 
km, ellers var det samme tøj 
hele vejen. 
 
 
 
 
 
Alt blev lagt i to kasser, der blev placeret i Kims bil dagen 
inden. 

Fysiologiske fakta: 
Hvad koster det på vægten?  
Ikke ret meget, jeg sørgede for vejning før og 
efter.  
Det var kun et tab på 800 g. til gengæld holdt 
min krop på alt dagene efter. Jeg havde tykke 
fingre og fødder når jeg vågnede. Appetitten var 
almindelig. Søvnen var ikke noget at prale med, 
der var nok for meget adrenalin.  
 
Konkret sagde vægten: 
53,4 kg inden jeg løb 
52,8 da jeg kom hjem OG  
54,2 dagen efter,  
- det holdt ved nogle dage, så faldt det til ro 
igen. 
 
Vabler: 0 
Slidmærker: 0 
Tabte negle: 0 
 
Muskler: Ømme hoftebøjere, og dagen efter var 
den muskel der løfter højre storetå max øm. 
 
Humør: I top. Lettere grådlabil dagen efter. - 
det hele er faktisk ret stort:-) 
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kæresteagtig. Den fede app Mapout har virkelig været taget os 
med på mange og fede ture. Det at man på få minutter kan 
tegne en rute, smide den i uret og så bare futte afsted er så 
meget mit temperament. Vand med i vesten og så derudaf, 
det er skøn følelse af frihed.  

Verden kan ikke nå dig, du er i ét med skov, sti, natur. Du giver dine kræfter og 
får lov at være en del af verdens puls, det giver mig følelsen af liv. Et par gange 
er vi også blevet sat af i Klampenborg ved midnat og så løbet til Slangerup, der 
er 40 km, en god måde at træne kroppen til at acceptere, at der også skal løbes i 
mørke og om natten. 
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Og hvad har jeg så ikke fortalt? – om de 104 km.. 
 

v/ Ea Andersen 
 
F.eks at mit ur gik tør for strøm da vi stod i mudderet i Valby Hegn, ingen forvarsel, bare 
bum, ”jeg slukker” sagde det…. Panik, tænder-skærmen, det sker bare IKKE, jeg havde i 
den grad forberedt mig på det med strøm, så det skulle bare IKKE ske. Altid får jeg et 
varsel før uret dropper ud, bare ikke lige denne allervigtigste dag.. hjælp og hjælp. Anna 
hev resolut uret til sig. Panisk (mest fra min side) snak om hvorvidt de allerede løbne 
km ville være gemt eller ej… Jeg havde jo power-bank i vesten, så frem med den og ”liv-
givende førstehjælp” til uret. Vi luntede videre, nu gad vi faktisk ikke skov og mørke 
mere. Uret kom i gang og pyha, der var gemt 100,39 km, efter en tid, satte hjernen ind igen og uret blev 
sat til at logge de sidste km, så 100,39 + 3,37 km. ender uret på d. 6/12-2020 og så tillader jeg mig at 
runde op til 104, da vi var ca. 400 meter om at få tændt igen:-) (ja, jeg har sammenlignet kort på 
Garmin og målt på MapOut, lidt nørd er man vel:-)) 

 
At jeg så mig blind på ruten på uret. Et sted nær Brådebæk Mose, ramte Kim og jeg ind i 
en indhegning. Stien var lige på den anden side, men der var lås på den låge vi skulle 
igennem. Jeg var klar til at ”planke” hegnet, skulle på ingen måde have tillægskilometer. 
Kim måtte arbejde kraftigt på at få mig med videre… Det endte alligevel med at vi 
klatrede over et hegn nogle hundrede meter længere oppe…  

 
Hvad ellers? Eufori, mæthed, glæde, taknemmelighed … Hjemme fiksede Kim glögg og æbleskiver til de 
søde opbakkere. At sidde hjemme i varmen, med let summen i benene, spisebordet omringet af gode 
folk og bare falde til ro må være noget i retning af være på besøg i himlen:-) 

 
Jeg er helbred, folk, gener og alt andet, der gjorde dagen mulig taknemmelig. Jeg er ikke 
så flittig poster på FB, men denne begivenhed gik jeg ud med og kunne i den grad nyde 
anerkendende kommentarer, da jeg senere på aftenen sad i sofaen med benene oppe og i 
lånte Boots fra Niels og Helle (tak). 
 

Om jeg vil gøre det igen? YES, er tilmeldt Aarhus100. 
 

Hvad skal man overveje inden man beslutter sig for at gøre noget, der minder om at planlægge 100 km? 
Ikke så meget, bare sætte i gang! - jo, man skal nøje have tænkt ugerne efter igennem. Ikke så meget 
de første to dage måske, det kommer lidt af sig selv, at man er mættet. Men for mig opstod, der 
allerede onsdag et ubærligt behov for at tage skoene på igen. Bare lige 5 km om morgen… mit højre 
knæ mente dog noget andet, jeg lyttede og fimsede hjem efter 4 km. 
I Nordtrim havde vi en gang en foredragsholder ude, der fortalte om motivation og det at sætte mål. Jeg 
burde være klogere, han fortalte nemlig om det der med at være forberedt på hvad man vil på den 
anden side af målet. HUSK det!! 
Altså helt uforberedt var/er jeg jo ikke, 2021 er planlagt, men resten af december kunne jeg godt have 
tænkt et par begavede tanker om. Det har jeg så erfaret, så må vi se om jeg også har lært det, altså om 
jeg kan efterleve den erfaring:-) 
 
Kan jeg nu svare på ”hvorfor”? 
Nok ikke entydigt, men jeg har fundet nogle noter som jeg skrev ned dagene efter de 104 km: 

• Det er noget med, at jeg samler historier med mig selv og andre om hvad kroppen kan,  
• Det er noget med, at jeg skriver historier i kroppen med kroppen, fortællingen lagres i alle celler, 

den beretter om hvem jeg er… også når jeg engang kan mindre end jeg kan nu, så vil jeg stadig 
have fantastiske minder at trække på (kroppen vil huske). 

• Jeg er konkurrencemenneske, men dette var en øvelse i bare at være tilstede, det var ikke en 
jagt på placering, eller at få et notat på en hjemmeside, der var interessant, det var OPLEVELSEN 
at være tilstede i min krop og i at forstå mine reaktioner og handlinger. 

 
Forståelsen: 
At løbe langt er som at lære at læse. Først skal du kunne teknikken, dernæst sætter du tempo (eller 
distance) på. Derved bliver du en sikker læser/ultraløber. 
 

God tur, vi ses i sporet. 

16



Nyløbere – nyt koncept, hvor DU er med 
 

v/ Stine Lomholt og Anna Uhrenholt 
 
Efter påske starter Nordtrim et nyløberhold op.  
 
Og ja..... det har vi jo før gjort – med svingende fremmøde og succes. Og vi har også før fravalgt at have 
nyløbere på programmet, fordi det har været for svært at understøtte og derved sikre en god oplevelse 
for de nye løbere. 
Men denne gang forsøger vi en anden vej.... med stor inspiration fra Mads og Stine Lomholt. Her er deres 
oplæg til konceptet: 
 
 
Hvis du også har det sådan, at det er ærgerligt, at vi som løbeklub ikke har et nyløberhold men samtidig 
ikke selv orker at afsætte tre måneder for at være nyløber træner – så må du endelig læse helt til ende. 
Jo flere der læser med og byder til – jo større er chancen for at vi som klub igen kan favne nye løbere. 
Og tiden bliver vel aldrig bedre end lige præcis nu. Alt for mange er gået i corona-dvale og er enten 
stoppet med at dyrke motion eller er aldrig rigtig kommet i gang alligevel på grund af nedlukninger og 
restriktioner. 
Men nu går vi snart, på alle måder, mod lysere tider og hvis vi kan få samlet en bruttogruppe af mange 
Nordtrimmere, der gerne vil hjælpe til på nyløberholdet ca. tre gange i løbet af de tre måneder et 
nyløberhold varer, så kan det sagtens lade sig gøre.  
 
Der vil være er en gennemgående person – enten en nordtrimmer eller en udefra. Og vi laver et 
program, så alle ved, hvad der skal ske på præcis den dag du løber med – mødested vil være samme 
sted som Nordtrim.  
 
Mulighederne er mange 
- Det kan f.eks være en gruppe, der alligevel løber sammen, så kan man jo løbe en tur 

sammen efter turen med nyløberne. På den måde vedligeholder alle sit løbemomentum.  
- Det kan være medlemmer, der har været skadet og trænger til at komme stille og roligt i 

gang igen  
- ....og det kan være medlemmer, der ikke rigtig lige får løbet med nogen for tiden og som 

har lyst til at være en integreret del af klubben igen. 
 
Denne måde at lave nyløberhold på vil samtidig bidrage til en bedre integration af vores nye medlemmer 
– de lærer mange flere nordtrimmere at kende, og mange flere nordtrimmere lærer nyløberne at kende. 
 
Vi tænker at starte nyløberholdet d. 6. april og finalen - 5 km løbet - bliver præcis i uge 25 lige inden 
sommerferien. Alle der har lyst, kan løbe med, så kan vi forhåbentlig være rigtig mange, der klapper 
vores nye medlemmer i mål og hylder dem bagefter. 
Vil du gerne være med? – så skriv til stine.lomholt@gmail.com, så tar vi fat i dig og du kan høre mere. 
 
 
What’s not to like?? Det er da en tredobbelt win-win – skynd dig og send en mail til Stine.  
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Hugorme, oldtid og istid 
v/ Mads Lomholt m.fl. 

 
Ikke et ord om Corona i denne omgang.  
For en flok gæve Nordrimmere var dette glemt for en stund - legebørnene, eventyrerne og vovehalsene 
var i stedet i fokus. 
 
Vinteren havde lagt sin kolde og solrige hånd over det 
danske land, og det var blevet løbesøndag igen. Arresø var 
blevet til en frossenpind, og isbådene, skøjterne og glatte 
støvler valfartede til Danmarks største sø.  
Det gav næring til en idé om en anderledes løbetur. 
 
Jeg lavede et opslag på Facebook om en tur fra Bækkebro 
mod Ramløse havn med mål i havnen ved Auderød – hvis 
isen og modet ellers tillod det. 
Og det gjorde begge heldigvis 😊😊 

 
 
 
2*5 par Nordtrimløbesko drog afsted fra Bækkebro på 
vej mod noget af en oplevelse. Solen stod højt på 
himlen, modet var endnu med os, og det var dejligt 
koldt for hænder og snuder. 
 
 
 

 
Jeg ved godt, at I allerede nu tænker, at det er uansvarligt og 
måske også uredeligt så’n at drage hen over isen på 
Danmarks største sø. Og det er også rigtigt. Vi fandt også ud 
af bagefter, at det nok ikke havde været helt lovligt.  
 
Vi aftalte, at vi ville tage turen meter for meter og forsigtigt 
se, hvordan det udviklede sig. 
 
Vi ville dog gerne over til Auderød havn, men vi var også fast 
indstillede på at skulle vende om før, hvis nu isen og vores 
mod stemte for det. 
 
Jeg havde på forhånd undersøgt lidt om Arresø og hvordan 
frossen vand nu opfører sig på søer, herunder hvordan is kan 
tordne som kanonslag, når den bevæger sig og hvordan man 
kommer op af våger – så vi synes vi var forberedte på lidt af 
hvert, da vi drog på eventyr.  

 
 
 
 
En del steder, kunne vi se sprækker i isen som tegn på 
isens bevægelser. De var meget smukke, helt tilfrosne 
heldigvis men også skræmmende syn. 
 
Isen var god at løbe på. Der var strøget et let lag sne 
ovenpå, så det var ikke så glat. Enkelte steder – måske 
mange - var der dog meget glat, og vi fik derfor trænet 
løb med små skridt og utrygge maver. 
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Havnen ved Auderød over på den anden side 
nåede vi efter ca. 2 km, og der mødte vi 
endnu et smukt syn i den høje sol. Der lå 
nemlig et lag isflager på vej ind i havnen. 
 
 
Umiddelbart så det usikkert ud, men 
isflagerne lå sikkert oven på den nu helt 
tilfrosne indsejling, og alle kom om man så 
må sige sikkert i havn. 
 
 
 
 

 
Det gjorde vi også tilbage i Ramløse - turen hjem gik retur over isen for flere af os. Der var dog nogle der 
valgte at løbe rundt om Arresø på tilbagevejen til Bækkebro. 
 
Vel tilbage på den anden bred – og en stor oplevelse rigere, mødte vi igen den store flok master fra 
Ramløses isbåde. Vi mødte mange der skøjtede, flere der spillede ishockey og andre som bare var ude og 
hygge sig på isen – alle syntes dog lidt at måbe over, hvad vi dog lavede i løbesko ude på isen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det gjorde vi måske egentlig også, men alle var vi dog høje over den unikke oplevelse, som vi helt 
sikkert vil fortælle i 20 år endnu - også når børnebørnene sidder på vores lår med Werthers Ægte på 
tungen og får fortalt historier om, dengang vi var vovehalse og drog ud på oplevelser på indlandsisen… 
Turen hjem gik over hugormestien og oldtidsstien – men det kan I høre mere om ude på sporene, når vi 
ses 😊😊



Coronatid… hvor vi holder fast i en kontinuerlig træning. 
 

v/ Søren Grande 
 
Dette er et forsøg på at vise, hvordan man evt. holder fast på sig selv og sine træningsvaner samt ikke 
mindst bevarer sammenholdet i et løbefællesskab, når løbeklubbens ugentlige træningsplaner begynder 
at fortone sig i et corona morads. 
  
Her følger et kommunikationsflow via SMS'ere mellem en uofficiel undergruppe af Nordtrimmere, der i 
privat regi forsøger at holde gejsten oppe indbyrdes mellem følgende fire personer, kaldet hhv. D, G, J & 
T: 
30/1 G: Har oprettet en lille SMS gruppe, så vi mødes kl 9  i morgen. 
T: Er lidt spændt på hvordan ben m.v. reagerer efter lang pause. 
J: Vi ta'r den med ro. G: Og nøjes med at løbe 10 km. D: God tur de herrer Jeg løber kl 7 i Tibirke Bakker 
med start fra Halvmånemarken. G. God morgentur i knasende frost!  G: Tak fordi I ventede på mig – og 
fordi vi kortede ruten af, dvs. sprang Råbjerg over, da min lyske drillede. T: Det blev dog 11,25 km i 
tempo 6.32 min/km, stigning 147 m og 166 stride/min. J: Jeg løb i 153 strides. G: En stor mand som dig 
er nødt til at tage store skridt! D: Min morgentur blev kun på 6,7 km. G: Men alligevel lykkedes det dig 
at trænge ind i hjertet af Tisvilde Hegn. T: Hvor løber vi tirsdag? G: Tror jeg står over aht min 
overarbejdende lyske – måske torsdag eller fredag? T: Er nok en fornuftig beslutning – hvad med jer 
andre? Skovporten kl 15.30. Lad os forsøge med den gamle HiN 10'er. D: Bagstopperen er der kl 15.30. 

G: God tur til jer – er helt misundelig, men fornuften overtrumfer lysten. 
J: God bedring. D: Vi kom sgu op på 198 højdemeter. (foto fra 
Frederikshøj i vinterstemning). G: Friske fyre på Frederikshøj. 10 km på 
dele af HiN i pænt, moderat tempo. Det sgu godkendt drenge! T: Kan vi 
rykke til kl 16 torsdag eller evt. rykke til fredag i stedet?G: Jeg springer 
over torsdag, så løb som det passer jer. Venter med at løbe søndag. J: 
Kan være klar ved Skovporten. Så lad os løbe 10'eren baglæns. G: Ku I 
finde rundt på HiN10'eren baglæns? Flot gennemsnit – at løbe tæt på 1 
time en hverdag på næsten 10 km er sejt! T: Tak, ja godt 5 minutter 
hurtigere end i tirsdags – men der løb vi jo også ruten forlæns, hø hø. G: 
Ja, Kirkevej er altid hård – især i jeres tempo. J: Ingen pauser undervejs 
– overhovedet! G: Pauser kan tages under nedløb! D: Det nytter ikke at 
slippe de herrer løs alene – se tiden!  
T: Naturrummet søndag? J: Jeg er klar. G: D og jeg er skadet. Vi R et par 
krykhusarer. I den næste tid må vi løbe alene uden krykker (eller måske 
er vi bare et par krukker?) J: Øv, har vi kørt jer for hårdt – det må I 
undskylde. T: Trist, pas godt på jer selv. G: Tror klubben uofficielt har 

flyttet startsted for søndagstræning til Bækkebro i februar? T: Ja, det blev en flad tur i dag. 12,25 km i 
1:10:12 og 5:43 i km gns. Dog alligevel 133 højdemeter. Det var koldt i dag. D: Du er bare for sej!  
G: Dagens melding fra en krykhusar: 11,3 km på 1:26. ca 8:00 min/km og ca 7,8 km/t. Der var fint i 
skovens læ. Dog syntes min lyske, at der var for mange bakker mod slutningen. Vi var 5 af de gamle 
gutter fra klubbens ungdom. D: Godt hængt på J. Jeg ved hvor hård en hund T er. Og G han løber jo 
uanset hvad. J: Ja, G har altid formået at holde sig løbende uanset skader – jeg ved ikke hvordan han 
bærer sig ad?  
T: Det da osse uheldigt D, at du bliver skadet inden du når tilbage for fuld styrke. Det tager tid at komme 
tilbage. Jeg havde selv 1/2 år uden løb i 2019, og det ta'r måneder at blive fit igen. Jeg tænker din 
fremdrift er gået for hurtigt, og du nok har været utålmodig og presset for meget på. G: Måske har vi 
bare ikke tilpasset os D's tempo? T: Ja, vi har gjort som vi plejer – for hurtigt tempo! J: Løber vi i dag kl 
16 og hvorfra? G: Jeg holder løbefri også denne uge – måske ses vi søndag? Jeg foretrækker lige pt at 
løbe fladt i moderat tempo og ikke for langt. Det vist ikke noget for jer? D: Jeg sidder lige over et par 
gange – før jeg igen halser efter jer. God tur. G: Jeg håber I havde en god tur – kneb det ikke med at 
holde varmen med den iskolde vind i dag? T: Jo, tempo 6:31 min/km og 10,15 km. Fin tur men koldt.  
G: Håber I undgår forkølelse, men var det ikke muligt at finde læ i den sydlige del af skoven? T: Vi fandt 
læ på de små stier. Ses vi fredag kl 16? G: To rolige fyre, D & jeg, i stille løb – dvs 8,6 km på omkring 1 
time. En hastighed der er nem at beregne! Skønt løbevejr. Tror I lige var løbet, da vi kom tilbage til 
Skovporten. J: Er I snart klar til at løbe med T & mig? G: Det regner jeg da med, men I løber stadig for 
stærkt og for langt for mig! J: Se lige T's & min tur. Glat og hård. G: Ligner en ren grusvejstur i højt 
tempo – uha, ikke noget for D & mig, men godt klaret – pas nu på skader. De kan lure lige om hjørnet. 
Men vi kan da prøve at løbe sammen igen tors- ell fredag. T: Godt løbet i dag af alle. D & G kom op på  
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8,1 km/t. J på 8,6 km/t og jeg selv 9,5. Efter Runde Elle blev feltet trukket ud op mod Skovporten. G: Ja, 
D & jeg stallede ved 8 km, men vi gennemførte sgu. Det går fremad - støt og roligt – og det er det 
vigtigste. J: Godt løbet drenge. I var ud over jeres komfort zone. Rart at se det går fremad. G: Jeg får 
lyst til at opsummere mine bedste/længste løb siden årsskiftet: Januar 16,89 km/6:32 min/km/hurtigste 
km 5:39.  
Februar 11,3 km/6:20 min/km/hurtigste km 6:20 eller ca 9,5 km/t  og februar er ikke slut endnu – så tid 
til forbedring... Er I friske på at løbe Gribskovløbets 12 km i morgen? J: Det var da en forbandet glat og 
iset tur i Gribskov. Godt vi nøjedes med 7,5 km. G: Den 
31/1 løb vi 13 stigninger eller 147 elevationsmeter. 
Søndagen før 152 højdemeter fordelt på 12 km, så mon 
ikke bakkerne igen begynder at trække i mig? D er også 
med på fredag kl 15 eller 15.30 fra mig. D: Det var en 
god hård tur med gode bakker. T: Ja, fin tur og godt 
selskab (se foto fra Harehøj med udsigt til havet og 
Hestesletten) G: Sikke en februar afslutning hvor vi kom 
godt omkring på stier vi ikke har overrendt. God variation 
– bakker og blandet underlag med fine views i smukt vejr. 
(foto fra løbeturen, hvor det ikke er svært at se hvor vi 
er)  

 
 
 
 
T: Første tur i marts. Klar himmel. Forårets kommen. Så bli'r 
det ikke bedre. 11,62 km. J: Tak for en god tur. Smukt men 
hårdt i pænt tempo. D: Fed tur, måske lidt vel hård, men tak 
for trækket. G: Selvtak D, men lige nu føler jeg, at du 
trækker mere end jeg. Dejligt med opbakning! J: Tak for en 
fin tur. Ses vi tirsdag? T: Jep, du havde gode ben i dag. J: 
Jeg var nu glad for at turen ikke blev længere. G: Jeg hang 
sgu' lidt i selen i dag. Stigningerne var ved at slå mig ihjel. 
Tunge ben og bakker er et dårligt mix. Jeg sku bare på lidt 
fladt grus, så kom der tempo på. Hurtigste gns længe ca 9,7 

km/t. T: Hva'så D? Hurtigt tempo og 14,05 km. G: Hallo D. Solen gi'r nok energi, hva? Du var ude og 
kysse Asserbo Overdrev alene. Stærkt – både tempo & længde – respekt!  
D: Dagens tur efter et par dages restitution. Flere bakker end sidst på Overdrevet. Det ses også på tiden. 
J: Jeg synes du har fart på D – pas nu på bentøjet. D: Jeg løber kun så længe/hurtigt jeg kan trække 
vejret uden problemer, så vi må håbe benene holder. T: I starten er det konditionen, men når den er 
med, kan skaderne komme. Ha' tålmodighed. Flot løbet. G: Vi løb 6:14 i gns i søndags, men kun 6:23 i 
går. Ascenten/højdeforskellen søndag 96 m og tirsdag 99 m, men det er underlaget der spiller ind. T: 
Mødes vi på søndag i Mårum? G: Ja, kender du stedet? J: Du må da gerne samle mig op i Ramløse. T: 
Jeg kender stedet og kører selv. J: Hold da op, sikke en skovtur. Mistede du orienteringen i Gribskov. 
Blev turen ikke 5 km længere end planlagt? G: Ja, vi slog årets længderekord!  T: Ja, højdemeter 186. 
Det tåler en gentagelse. Er vi klar igen næste søndag? J: Kan vi måske nøjes med 15 km?  G: Vi kom på 
en afstikker og rodede lidt rundt mellem 8-11 km på ruten. Vil I gi' mig mulighed for revanche næste 
søndag? T: Du får en chance mere, men så skal der være flere trailspor! G: Jamen T, så kan du jo finde 
en masse trailspor – og når du så er faret vild – vil jeg træde i karakter og føre os sikkert tilbage!  
T: Det lyder som en rigtig god ide, så vi har en livline! J: Tænker jeg pakker nogle nødrationer. G: Prøv 
at løbe på en havregrødsbund – det sku' være 
godt. 
 
15/3. Og sådan bølger støtteerklæringerne frem 
og tilbage. Det kan være uovertruffent at have 
nære og tætte løbefællesskaber i en krisetid. 
Tak til Junker, Torben og Dennis for godt 
kammeratskab. Det længe leve må...     
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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 Lige under 13 

timer 
Ea Andersen  Nordsjælland rundt (privat 

event) 
2020 

 
 
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 2020 
Damer Ea Andersen 10 Ca 70 km 9.55.00 2020 

 
Senest rettet 15.03.21 /AUH 
 
 
  

 
 
                                                                                                
                                                                     
                     Svar fra: Kender du din skov #17 (side 6 -7) 

 
 Brandbælter: 6, 1850-60, begrænse/standse 

skovbrande, 22 km, Brantebjerg Linie, Fynbolinie, 
Horsekær Linie, Jydelinie, Lars Anders Linie, 
Nordhuslinie (de primære), Nordhus-, Lars Anders-
, Fynbo- og Jydelinie (de vigtigste), Jeppe-, 
Lerbjerg-, Myre- og Råbjerglinie (de sekundære). 
Skovbrande: 2010, 2008, 2011, 2003, 8. 
Tankbil: 1979. 
Gemme/findeleg 1: Ll.Søhøj i område 200 (Det 
Grønne Spor/Ridebrovej),  
St.Søhøj i område 196 (Fynbolinie/Tisvildevejen). 
Gemme/findeleg 2: Slotsbakken i område 193 
(Lejevejen/Mellemvej/Tisvildevejen). 
Gemme/findeleg 3: Toelts Gadekær i område 
177 (Jydelinie/Fynbolinie). 
Gemme/findeleg 4: Tovebækken, måske i 
område 172 (nær ved Torup landsby).  
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Medlemsrokade siden efterår 2020 
 

v/ Erik Lassen og Ea Andersen 

 
Kære nye medlemmer - Velkommen i Nordtrim! 

 
 

Henrik Ulf 
Kristian Kristiansen 

Andreas Ehlert 
Daniel Bochen 
Kim Dereck 

Per Riise 
Anders Larsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

Sigurd Christensen 
Maria Falck Stigsby 

Linette Bodilsen 
Ulla Skram 
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Nordtrims trænere og fartholdere 
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