
Kaj Birch 51,36
Pia Villadsen 54,36
Britt Bjergen 1.03,25
Torben Nielsen 27,10
Pia Guldberg 31,35
Marianne Broust 34,20
Karl Ole Lundsgaard 35,18
Lene Lundsgaard 51,15

Kvindeløbet 14. juni, 5 km
Pia Villadsen 26,54
Rikke Autzen 30,27
Connie Skrubbeltrang 36,11
Lene Lundsgaard 50,20

DHL-stafetten, 6. august, 5 km
1. holdet 1.36,52
2. holdet 1,53,16

Storkeløbet, 27. aug., 1⁄2 marathon
Poul Erik Thorndal 1.32,10
Evald Lange 1.35,54
Hans Gregersen 1.40,16
Thomas Esman 1.44,50
Jens Jørgen Kristensen 1.46,59
Jørgen Rosenkilde 1.49,27
Kaj Birch 1.50,31
Helle Birch 1.51,34
10,7 km
Allan Nielsen 50,25
5,3 km
Cecilie Bjergen 26,56
Pia Guldberg 33,18
Britt Bjergen 34,55
Mathilde Bjergen 34,58
Karl Ole Lundsgaard 37,01
Tina Andersen 37,30
Marianne Broust 39,06

Kimbrerfestløbet, 30. aug., 4,75 km
Karl Ole Lundsgaard 33,46

Hornumløbet, 13. sept., 5,00 km
Torben Nielsen 24,17

Karl Ole Lundsgaard (PR) 29,07
Marianne Broust 29,59

HK-Løbet, Aalborg, 14. sept., 5 km
Helle Birch 22,43
Pia Villadsen 26,31
Cecilie Bjergen 31,06
Britt Bjergen 31,25

HCA-Marathon, Odense, 17. sept.
Hans Gregersen 3.45,15

Berlin Marathon, 24. sept.
Jens Jørgen Kristensen 3.30,54
Thomas Esmann (PR) 3.32,43
Evald Nielsen (PR) 3.44,32
Helle Birch (Debut) 4.12,14
Jørgen Rosenkilde 4.35,50
Kaj Birch 4.37,43
Bjarke Uttrup (PR modsat) 4.51,34

Lundby-Løbet, Aalborg, 24. sept.
10,00 km
Pia Villadsen 58,38
5,00 km
Cecilie Bjergen 27,09
Mathilde Bjergen 32,43
Britt Bjergen 33,10

Eremitageløbet, 8. okt., 13,3 km
Brian Johansen 1.09,56

Velkommen til nye medlemmer:
Jørgen Rosenkilde
Jens Resuss
Brian Johansen
Hans Gregersen
Pia Buus Pedersen
Connie Skrubbeltrang
Merete Ginnerup
Cecilie og Mathilde Bjergen
Frederik Bjergen
Philip Villadsen
Mike Villadsen
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Fra turen til Berlin Marathon er det fra venstre: 
Jørgen Rosenkilde, Helle Birch, Evald Nielsen, Kaj Birch,
Bjarke Uttrup og Thomas Esmann. 
Jens Jørgen var ikke til stede da billedet blev taget.
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TRÆNINGSTIDER
Tirsdag .  .  .  .  .  .  .  kl. 19.00
Torsdag .  .  .  .  .  .  .  kl. 18.00

fra klubhuset
Frejlev Skolevej 1 · 9200 Frejlev

Weekenden:
Aftales indbyrdes

FREJLEV MOTION = SUND MOTION

FR
EJLEV

M O T I O N

Kommende motionsløb:
Natløb fredag den 13. oktober, 5 km
Starttid: kl. 20.00. - Nytorv, Aalborg.
99,- kr. for voksne.
49,- kr. for børn årg. 1992 og yngre.
www.aalborg-roadrunners.dk
Brug fantasien og kom i pyjamas eller andet fest-
ligt nattøj. Vi giver præmie til de to bedst ud-
klædte løbere. Der er vinderpræmier til den hur-
tigste mand, kvinde, dreng og pige (under 15
år). Derudover er der lodtrækningspræmier, som
alle løbere har mulighed for at vinde. 
Præmieoverrækkelsen foregår kl. 21.00.
Tilmeldingsfrist:
Sidste frist for online tilmelding er søndag d.
8/10-2006. Ved tilmelding fra og med torsdag
d. 5. oktober frafalder retten til t-shirt.
Eftertilmelding:
Tilmelding på løbsdagen er mulig i Intersport
Sport Dress, Bredegade 2, 9000 Aalborg.
Der er intet eftertilmeldingsgebyr.
Nummerudlevering:
Du kan afhente startnummer og chip fredag d.
13. oktober i tidsrummet 14.00-20.00 i Inter
sport Sport Dress, Bredegade 2, 9000 Aalborg. 

Se nyheder på vores hjemmeside:
http://www.frejlevmotion.nordjyskeklubber.dk

Formand
Kaj Birch
Vivaldisvej 101
9200Aalborg SV
Tlf.: 98 34 31 16
Mobil tlf.: 22 77 44 94
Email: kab@home1.gvdnet.dk
www.frejlevmotion.nordjyskeklubber.dk

Næstformand
Jens Jørgen Kristensen
Lundevej 3 · 9240 Nibe
Tlf.: 98 35 12 00
Email: jjk@bonus.dk

Sekretær
Torben Nielsen
Klostermarken 30, 2. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 98 34 37 10
Email: skau.nielsen.mail.tele.dk

Kasserer
Karl Ole Lundsgaard
Glinkavej 10, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 34 36 90
Email: kol@gvdnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Helle Birch
Kalmanparken 37, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 11 45 35
aas.hbi@nja.dk
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Nike Marathontest 5. febr.,10 km
Søren J. Thomsen 36,48 (PR)

Serieløb, Aalborg, 11. febr., 4,7 km
Poul-Erik Thorndal 18,34
Torben Svenson 19,00
Hans Gregersen 20,14

Nike Marathontest 12. marts, 15 km
Søren J. Thomsen 56,35

New Balance, 1⁄2 marathon
Poul-Erik Thorndal 1.33,50
Evald Nielsen 1.41,20
Jens Jørgen Kristensen 1.48,33
Helle Birch 1.55,00
Torben Svenson Udgået

Aalborg Brutal Marathon, 14. april
Søren J. Thomsen 3.22,45
Poul-Erik Thorndal 3.43,54
Evald Nielsen 4.48,26

Svenstrupløbet, 10 + 1,5 km
Thomas Esmann 46.08
Helle Birch 48.46
Kaj Birch 53.40
Pia Villadsen 56.01
Britt Bjergen 1.00,00
Frederik Bjergen 6,43
Mathilde Bjergen 7,31
Philip Villadsen 8,35
Mike Villadsen 9,00

BT halvmarathon 30. april
Søren J. Thomsen 1.21,45

Adecco Cityløbet 2. maj, 5 km
Søren J. Thomsen 17,38

Tårsløbet, 6. maj 1⁄2 marathon
Poul-Erik Thorndal 1.32,24

Torben Svenson 1.37,24
Helle Birch 1.54,13
Kaj Birch 2.01,59

Sildeløbet 17. maj, 11,5 + 5,8 km
Poul Erik Thorndal 46,02
Torben Svenson 47,40
Jens Jørgen Kristensen 51,56
Kaj Birch 58,41
Pia Villadsen 1.03,09
Britt Bjergen 1.05,30
Torben Nielsen 30,53
Connie Skrubbeltrang 39,27
Karl Ole Lundsgaard 39,38

Limfjordsløbet 28. maj, 14 + 5 km
Poul Erik Thorndal 57,18
Torben Svenson 58,43
Hans Gregersen 1.02,53
Thomas Esmann 1.03,43
Jens Jørgen Kristensen 1.04,50
Brian Johansen 1.11,36
Kaj Birch 1.12,51
Pia Villadsen 1.17,36
Britt Bjergen 1.18,50
Torben Nielsen 1.21,25
Rikke Autzen 1.33,12
Helle Birch (nr. 1) 22,54

Midtjysk Bjergløb 5. juni, 27 km
Poul Erik Thorndal 2.06,05
Thomas Esmann 2.20,39
Evald Nielsen 2.21,50
Kaj Birch 2.48,15
Helle Birch 2.49,48

Kanalløbet 12. juni, 9,7 + 4,8 km
Torben Svenson 41,48
Poul Erik Thorndal 42,36
Jens Jørgen Kristensen 46,31
Brian Johansen 47,47
Helle Birch 51,15

RESULTATER - FRA DIVERSE LØB:
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Frejlev Motion 1: Poul-Erik, Paul (vores årlige gæsteløber), Helle, Evald og Søren.

Frejlev Motion 2: Thomas, Marianne, Bjarke, Kaj og Jens Jørgen.
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Af Evald Lange Nielsen.

At jeg skulle løbe med på New Balance
1⁄2 marathon omkring stierne nær ved
Aalborg Universitet, kom lidt uventet.
Kaj Birch havde tilmeldt sig løbet, men
var forhindret da ham og fruen også
havde bestilt en rejse til Cypern, som
faldt sammen med løbet. Og som en
ægte Frejlev Motions løber formanden
er – valgte han de varme himmelstrøg
på Cypern. Alt sammen til mit store
held. For der jeg hørte om dette, dagen
før startskuddet til løbet, var jeg ikke sen
til, på Helle Birchs opfordring, at få
pudset formen af, og løbe i Kaj Birchs
navn i over de lidt mere end 21 km. 

Det forpligter jo, at løbe i formandens
navn, så morgenmaden på selve løbs-
dagen blev med omhug vejet af og
nydt, således at en fornuftig og normal
måltid i Kajs navn kunne blive en reali-
tet. Det var også det mest spændende
den morgen, da både sne, slud, hagl,
regn og blæst netop var den cocktail
der ventede os løbere. Og egentligt sad
jeg og ærgrede mig over, at jeg havde
taget imod Helle Birchs opfordring, for
vejret var mildest talt ringe. Men give
op pga. vejret det kan man ikke – så af-
sted sammen med Poul-Erik, Torben S.,
J J, og naturligvis Helle.

Kort inden løbet stod vi, som altid, at
snakkede om hvilke tider man forven-
tede at komme i mål i. Poul-Erik Thor-
ndal havde annonceret en tid lige om-
kring 1t:40min, hvilket jeg tænkte det
vil nok passe efter mine evner og løbe-
form, så det har bare om at følge med
der. Efter få kilometer af løbet kunne jeg
dog hurtigt se, at Poul-Erik og Torben

havde lagt et noget højere tempo for da-
gen, end den annonceret sluttid, hvilket
betød at jeg kom til at løbe mit eget løb.
De første 5 km tilbagelage jeg i 22.30
min., hvilket var et fornuftigt udlæg
kunne jeg mærke på kroppen. Og jeg
nåede da også at passere socialdemo-
kraten Frank Jensen, der havde skudt
løbet i gang. Efter ca. 7 km tog løbet en
ny personlig drejning. Jeg havde fået si-
destik, hvilket betød at jeg over de
næste 4 km måtte sætte mit tempo bety-
deligt ned, og adskillige løbere passe-
rede mig. Hårdt for moralen. Da jeg en-
delig overvandt min krise, løb jeg de
sidste 10 km i et godt tempo, og mange
af de løbere der før havde passeret
mig, kunne jeg nu give baghjul. Godt
for moralen – netop det der gør løb
sjovt, det at man indhenter løbere i ste-
det for at blive indhentet. 

Det gode løb på den sidste del af di-
stancen betød, at jeg kom i mål lige om-
kring den planlagte sluttid i tiden
1.41,20. Se tiderne på de andre lø-
bere andetsteds i bladet. 

Som punktum for løbet havde vi
løbere mulighed for at købe både øl,
vand, pølser, brød og meget mere så
depoterne i kroppen atter kunne stabili-
seres. 

Dette havde vi alle fra Frejlev Motion
valgt at benytte os af. Og alt i mens vi
nød vores indkøb, kunne vi underhol-
des af både præmieoverrækkelse og
løbsnumre gevinster, hvor i sær sidst-
nævnte havde stor underholdnings-
værdi, da løbsledelsen næsten skulle
alle numrene igennem for at få uddelt
deres præmier, grundet løberne var ta-
get hjem til deres varme stuer!

New Balance 1⁄2 marathon
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Efter flere gange at have luftet tanken
omkring en muligt marathondebut
skulle foråret 2006, definitivt være der
hvor al snak skulle afløses af kilometer i
benene og det første marathon på
CV’et. Både skoleskemaet passede per-
fekt således, at træningen kunne ske-
malægges om formiddagen mellem
morgen- og middagslektionerne på se-
minariet. Samtidig havde jeg opmålt en
rute fra Aalborg Seminarium ud til Aal-
borg Brutal Marathon-ruten og tilbage
til seminariet igen, en rute på 17,5 km.
Denne rute løb jeg fast to gange om
ugen. Derudover havde jeg også en
rute som jeg løb i og omkring Frejlev på
14 km, samt fodboldtræning to gange
ugentligt. På den måde, havde jeg læst
mig frem til, at der skulle være kilometer
nok i benene til at klare marathondi-
stancen.

Som ugerne skred frem, kunne jeg både
se og mærke på min egen krop, at for-
men bare blev bedre og bedre – herligt.
Tre uger før selve marathonet skulle
denne afprøves ved et officielt mara-
thonløb i Aalborg Øst, og tiden på
1:41:20 var acceptabel taget det
dårlige vejr i betragtning. Så nu var det
bare, at fortsætte i samme spor så skulle
jeg nok komme gennem mit første ma-
rathon var jeg over bevidst om.

To dage før marathonet havde jeg
rådgivet mig med Søren Thomsen (in-
dehaveren af klubrekorden på distan-
cen) omkring hvor meget væske og pa-
sta der skal indtages således, at
depoterne var fyldt maksimalt op på
selve løbsdagen. Sørens opskrift fulgte
jeg, og håbede der ved på at være
dækket ind. 

På selve marathondagen, langfredag
d. 14. maj, var vejret fornuftigt. 
Vinterens hårde frost havde endelig for-
taget sig, og 160 håbefulde løbere,
med en klar overvægt af mænd, var
alle spænde på dagens løb. 
Nogle med personlige tider at slå, an-
dre der bare skulle kæmpe sig i gen-
nem, da løbet har ry som et af Dan-
marks hårdeste marathonløb. Jeg
personligt, hørte mest den sidste
gruppe, men hvis jeg kunne komme i

Af Evald Lange Nielsen

Laaangfredag i Aalbori Aalborgg
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mål under 4 timer ville jeg være ovenud
tilfreds.
Starten gik godt og tempoet de første ki-
lometer, var fint kunne jeg mærke på
kroppen. Men efter blot 4km skulle det
vise sig, at et vanddepot med al for
koldt vand skulle blive min overmand
for at komme i mål under de 4 timer. For
efter at have drukket det kolde vand,
slog min mave knuder, som jeg ej aldrig
havde prøvet før. Det resulterede i at jeg
efter blot 5km måtte ned og gå en tur,
men det hjalp ikke. På den ekstrem
stejle Skovbakkevej stod Torben Sven-
son til god støtte, så der kom der gang
i benene igen. Men da første af i alt
seks omgange var nået, måtte jeg på to-
ilettet for at få styr på maven. På anden
omgang måtte jeg løbe i et meget lang-
somt tempo for at holde nogenlunde
styr på maven - for udgå det ville jeg ab-
solut ikke, og da slet ikke når så mange
fra klubben var mødt op og gav deres
støtte.
Men faktummet blev at efter både an-
den, tredje, fjerde og femte omgang
måtte jeg på toilettet og tempoet ved-
blev ved det noget langsommere end
planlagte. Men hver gang jeg mødte
Skovbakkevej havde jeg Helle Birch,

som havde medbragt Allan, som en eks-
trem god støtte. Og få hundrede meter
efter Skovbakkevej stod min kæreste
Camilla, som også var en helt uund-
værlig støtte. Ikke nok med det, så
havde jeg faktisk også Jens Jørgen Kri-
stensen ved min side de sidste 300 me-
ter, som fik presset en slutspurt ud af min
krop således, at jeg indhentede løberen
der lå et stykke længere fremme. 

Da jeg løb over målstregen stod uret på
4t48min26sek. Det var absolut ikke i
den tid jeg havde forventet, da jeg et
par gange havde løbet en _ marathon
på ruten omkring de 1t50min. Trods
den, i mine øjne, dårlige tid kan jeg
skrive Aalborg Brutal Marathon på
CV’et som mit første marathon, og med
den er jeg mange erfaringer rigere til
mit næste marathon – Berlin Marathon
d. 24. september 2006. 

Slutteligt vil jeg gerne takke de mange
fra klubben, som mødte op på løbsda-
gen og gav mig en uundværlig støtte,
især Helle Birch. Og ej at forglemme
Camilla min kæreste, som gav en utro-
lig støtte både før, under og efter løbet
– det var fantastisk!!!

Mon uret er
gået i stykker?


