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Her er Swissotell**** som Poul Erik og Kaj boede på i Berlin. 
Bliver svært at komme på et 3-stjerne hotel igen - efter dette flotte hotel. 
Ligger lige i hjertet af Berlin. 
 Læs om turen side 5 og 6.

BERLIN-MARATHON 2008
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Formand
Kaj Birch
Vivaldisvej 101
9200Aalborg SV
Tlf.: 98 34 31 16
Mobil tlf.: 22 77 44 94
Email: kab@mediacollege.dk
www.frejlevmotion.nordjyskeklubber.dk

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

Sekretær
Helle Birch
Kalmanparken 37, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 11 45 35
Email: helle.birch@rn.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Torben Svenson
Himmerlandsgade 23, 2. tv.
9000  Aalborg
Tlf.: 98 77 47 66
Mobil tlf.: 20 97 56 83
Email: tsvenson@mail1.stofanet.dk

Løb hurtigere
– generelt 
På et tidspunkt vil du med stor sand-
synlighed nå en kilometer tid, der ikke 
bliver bedre. Du ændrer længden af 
dine ture og din hastighed stiger ikke 
længere. Nu skal du til at kombi-
nere din udholdenhedstræning med 
anaerob træning. Du har garanteret 
prøvet at skifte fra aerob til anaerob 
træning, uden du måske har været 
klar over det. Du har løbet i længere 
tid i samme tempo uden problemer, 
så sætter du tempoet op, måske kun 
en ubetydelig ændring målt i tid, 
men pludselig bliver du forpustet og 
dine ben bliver tunge og musklerne 
ømme. 
Det der sker er, at musklerne forbræn-
der ilt hurtigere end de får tilført nyt. 
Derfor bliver du forpustet. Når musk-
lerne får for lidt ilt ophobes der også 
mælkesyre, som giver ømme muskler 
og tunge ben. 
Det er denne grænse for, hvornår du 
bliver forpustet og ophober mælke-
syre, du kan flytte ved anaerob træ-
ning. 
Ved anaerob træning er målet at 
flytte dine grænser m.h.t. hurtighed, 
og her er flere forskellige træningsfor-
mer, som du kan kombinere alt efter 
temperament og formål. 
Intervaltræning hvor du veksler mel-
lem høj intensitet og lav intensitet. 
Samme princip som i dit begynder 
program hvor du skiftevis løb og gik. 

Fortsætes side 4
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Efter Bronzeme-
daljen på mara-
thon distancen 

tidligere på året var målet at løbe 
en medalje hjem. Efter ankomsten til 
løbet var vi nogle stykker fra Vesteg-
nens politi, der kørte ruten igennem i 
bil. Jeg måtte konstatere, at det nok 
ikke var i dag, der skulle sættes PR 
på distancen. Det var ganske enkelt 
vanvittigt så kuperet ruten var og med 
kun 3 væske depoter dalede optimis-
men lidt.    

I feltet var den forsvarende mester 
Carsten Strazek samt sidste års vinder 
på 5 og 10 km, Hans Jørgen Bach. 
Begge to fra Nordjyllands politi. Min 
plan var at løbe afventende i starten 
og herefter stikke af fra feltet sammen 
med Carsten og Hans Jørgen. Jeg 
havde en klar forventning om, at de 
ville forsøge at komme af sted hurtigt 
i løbet og jeg skulle med.    

Starten gik og jeg placerede mig i 
feltets forreste del. Ved 4 km mærket 
skete det, Carsten og Hans Jørgen ac-
celererede kraftigt og fik hurtigt slået 
et hul. Jeg halsede efter og fik kontakt 
med dem. Det kostede nogle kræfter, 
men da jeg fik vejret igen kunne jeg 
glædeligt konstaterer at planen var 
lykkedes. Der var spredning i feltet 

og vi havde nu en føring på 50-75 
m til de nærmeste forfølgere. I 3 
mand gruppen blev vi hurtigt enige 
om, at medaljerne var vores og et 
samarbejde, hvor vi skiftedes til at 
tage føringen og presse tempoet blev 
iværksat. 

Ved de12 km lå jeg i 3. position og 
Carsten, der havde føringen, øgede 
tempoet væsentligt og fik slået et hul 
til Hans Jørgen. Han var ligesom jeg 
en del presset på dette tidspunkt og vi 
måtte bare se til, at Carsten stak af. 

Nogle minutter senere kom kræfterne 
tilbage og jeg lagde mig frem foran 
Hans Jørgen, der stadig virkede mør 
på dette tidspunkt. Jeg forsøgte, at 
øge tempoet igen og det lykkedes på 
de flade stykker. Til gengæld havde 
bakkerne sat sine spor og det føltes 
som om, vi stod stille hver gang vi 
ramte en bakketop. Tempoet på de 
flade stykker holdt forfølgerne på af-
stand og nogle km senere begyndte 
vi småt at indhente noget af det tabte 
til Carsten igen.    

Efter ca. 19 km fik vi kontakt til Car-
sten, der jamrede over en gammel 
skade i baglåret, der var sprunget 
op. Det holdte ham midlertidigt ikke 
tilbage, idet han umiddelbart herefter 

Politimesterskaberne i ½ marathon
Vordingborg 9. sep. 2008
Af Søren Juulsgaard Thomsen
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forsøgte at stikke af igen. Jeg fik dog 
hurtigt lukket hullet og vi havde nu ca. 
1 km hjem til mål. 
Jeg vidste, at Carsten og Hans Jørgen 
er giftige afsluttere. Så i et modtræk 
på et angreb fra deres side af, øgede 
jeg tempoet den sidste km. Det ko-
stede de sidste kræfter og jeg kunne 
ikke følge med, da Hans Jørgen an-
greb med ca. 50-75 m tilbage. Jeg 
løb i mål som nr. 2 og dermed var 
sølvmedaljen min.

Jeg var dog godt tilfreds og har sta-
dig følelsen af, at jeg vandt sølvet og 
ikke tabte guldet. Jeg var oppe imod 
2 rutinerede og giftige løbere. Selvføl-
gelig har jeg tænkt på, om jeg greb 
den sidste km forkert an, men jeg tror 
ikke det havde gjort den store forskel. 
Hans Jørgen er en snu ræv, men min 
tid skal nok komme.
Har pt. ikke den officielle tid, men 
den blev ca. 1:21:45 min. Sølle 1 
sekund efter vinderen.

Løb hurtigere - generelt
Fortsat fra side 2

Intervaltræningen forøger din evne til 
at løbe hurtigt. 
AT-træning (Anaerob Tærskel-træ-
ning) vil styrke din evne til at løbe 
hurtigt over en længere periode og 
distance. Her skal du populært sagt 
holde en intensitet, der ligger lige på 
grænsen mellem din aerobe og anae-
robe zone. 
Hvor man må betegne velgennemført 
interval og AT-træning som meget 
skematiske og systematiske former 
for træning. Må de efterfølgende træ-
ningsmetoder betegnes som tilbud til 
de noget mere ”humørsvingende” el-
ler ”anarkistiske” løbere. 
Hermed ikke sagt at det ikke er se-
riøse metoder. Men blot en konsta-
tering af at vi er forskellige. Nogle 
har det bedst, hvis de kan støtte sig 
til nogle fastlagte rammer, hvor andre 
vil føle de samme rammer som snæ-
rende bånd. Bakketræning kan du 

godt give en snert af skemalæggelse. 
Hvis du har en bestemt god bakke på 
din rute, kan du jo bestemme dig for 
at du skal løbe friskt op af den og 
jogge ned af den igen et bestemt an-
tal gange, inden du fortsætter. 
Du kan have udvalgt et bestemt antal 
bakker på din rute, som skal angri-
bes, eller du har bestemt dig for at i 
dag skal alle tuer, knolde og bakker 
besejres i en spurt. Husk blot ikke at 
presse dig selv for meget opad og 
pas på med tempoet nedad, idet be-
lastningen på dine ben her er ekstra 
høj. 
Bakketræning er måske meget over-
raskende træning med høj intensitet 
op ad bakke, og den kan dels være 
et alternativ til intervaltræning og dels 
være en træning i at løfte dine ben 
lidt højere end du normalt gør, hvilket 
generelt giver højere fart. 
Fartleg kan være lidt af hvert. Det kan 
være indlagte spurte mellem træer el-
ler lygtepæle.
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Vi var 4 som tog 
turen til Berlin 
Marathon.
Thomas, Brian, 
Poul Erik og 
Kaj. Thomas og 
Brian havde 2 × 
Marianne med.

Poul Erik og 
jeg kørte med 

Marathon Travel og de andre kørte 
privat, de skulle hjem om søndagen, 
mens vi blev dernede en ekstra dag. 
Vi boede på 2 forskellige hoteller.
Bussen vi skulle med, holdt ved Afkør-
sel 26, og tidspunktet vi skulle køre 
var kl. 06.00 - så er det godt at have 
en datter, der er A-menneske.

Der var omkring 6 løbere, der skulle 
med fra Aalborg og vi satte kursen 
sydpå præcis kl. 06.00. Vi skulle 
hente løbere nede ved McDonalds 
ved Haverslev. Vores udmærkede 
rejseguide ville lave en kande kaffe. 
Desværre fik han også sat brødriste-
ren til, således at vi måtte holde ind 
til siden for at få al røgen ud, så vo-
res chauffør kunne se vejen igen. - El-
lers skete der ikke noget særligt på 
turen.
Vi kom til Berlin omkring kl. 18.00 
og kørte direkte ud efter vores start-
numre. Der var ikke så meget at se 
inde i selve hallen, så vi kørte hurtigt 
igen. Vi blev læsset af ved vores ho-
tel og fik pakket ud. Vi havde aftalt 

Af Kaj Birch

Marianne, Marianne, Brian, Poul Erik og Thomas i vældig humør. 
Det er fra løbet Charlottenburg til den Den Olympiske Stadion.

BERLIN-TUREN 2008
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GEDäCHniSKirCHEn
Den er bygget i årene 1895 og 
1959-1961.
Kirken ligger på Kurfürstendamm 
og er et af Berlins mest berømte 
vartegn. Den 63 m høje tårnruin af 
den oprindelige Gedächniskirche fra 
1895 indgår som en del af den del af 
kirken som blev bygget mellem 1959 
og 1961.

med de andre, at vi skulle have noget 
at spise om aftenen. Vi spiste på en 
lille restaurant, hvor vi fik lidt at spise 
og drikke, vi var lidt maste efter den 
lange rejse. Vi mødte tilfældigvis An-
ders og Helle, som havde løbet der-
ned fra Vodskov for 14 dage siden, 
de løb i gennemsnit 50 km hverdag 
og de løb selve Berlin Marathon under 
4 timer, meget imponerende. Efter vi 
havde hygget og lidt, mente vi det var 
bedst at vende snuden hjemad, da vi 
skulle løbe et lille løb, fra Charlotten-
burg Slot til den Olympiske Stadion. 
Desværre for mig, kom jeg ikke med 
i løbet, for da vi havde sat os til rette 
bagest i bussen, som skulle køre os 
til bestemmelsesstedet, gik min mave 
i udbrud, så det var ren spurt hele 
vejen fra bussen og så op på toilettet. 
Sådan er det når man spiser forkert 
morgenmad, for meget frugt. Det lød 
fra Poul Erik at det var en god tur. 

I mellemtiden prøvede jeg at få styr 
på min mave, købte yoghurt m.m. Det 
hjalp!
Dagen oprandt og vejret var perfekt. 
Poul Erik og jeg tog en taxi ud til 
startstedet. Brian og jeg havde aftalt, 
at vi ville løbe sammen, helst under 
4 timer, men kunne godt se, at der 
var rigtig mange løbere foran én. Da 
starten gik stod vi stadig ude ved si-
delinjen og allerede efter 5 km kunne 
vi godt se, at under 4 timer kom vi 
ikke, da der var alt for mange løbere 
vi skulle ligge og krydse for at komme 
forbi. Vi blev enige om, vi ville nyde 
turen i stedet, og få en god oplevelse, 
det gjorde vi så!
Vi kom i mål i 4.11,37. En ganske 
udmærket tid, i betragtning af, at der 
stadig var kø-dannelse omkring de 
30 km. Det var første gang jeg ople-
vede dette fænomen.
Efter at have fået medaljen, fik vi en 
velfortjent gratis øl. Brian gik hjem til 
hotellet, da de skulle køre med det 
samme. Jeg tog en shuttlebus som 
kørte til hotellet. Poul Erik var kommet 
tilbage, han havde fået en rekordtid 
på 3.07,07. Virkelig flot. Thomas fik 
en tid på 3.37,16 også flot. Alt i alt 
en rigtig god tur.
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MANGE SKADER
Det er ikke kun i Frejlev Motion, 
der har en skadesepidemi, 
det samme problem har 
AMOK (Aalborg Motionsklub) også.

Af Jan Andersen og Kaj Birch

Løb skulle være så sundt, men for tiden bærer 
de fl este klubmedlemmer rundt på en alvorlig 
skade. Og her tænker jeg ikke på småting som 
smerter i knæet, prikkende akilllessener eller 
nedgroede negle. Nej det er meget værre. Skaden er lokaliseret lidt højere 
oppe, nærmere betegnet i hænder og fi ngre og er kendt under den latinske 
betegnelse ”crampus escrivitus”. Den indtræder typisk lige efter et motionsløb, 
hvor ikke kun benene kan gøre lidt ondt, men smerterne forplanter sig også 
opad og giver sig udslag i, at man i ugevis - ja sågar måneder - er ude af stand 
til på skrift at nedfælde en beretning om sit løb til glæde for sine klubkollegaer. 
Således kunne man i sidste klubblad ikke fi nde en eneste løbsberetning, så 
der er nok ingen fra klubben, der har løbet i f.eks. Blokhus, Odense, Aalborg 
Øst, Mølleparken, DHL  og mange andre steder. Det var ærgerligt, men hel-
digvis kan man jo gå ind på nettet – f.eks. Dourun – og her fi nde nogle meget 
spændende løbsberetninger godt nok fra nogle meget ukendte løbere - men 
det smager da lidt af noget!
Så kære løbere, det behøver ikke være en stor artikel, men måske en lille note, 
at I har været afsted, det er altid spændende at høre nyt fra den vide verden.

Her er det lige før starten 
på Storkeløbet bliver skudt 
i gang.
Man kan kun roligt sige, 
at Kaj og Thomas er helt 
parate.

Sjovt nok, så havde 
de fl este glemt, at der kom 
en lille bakke til allersidst! - 
Puha den var hård.



JULE- OG NYTÅRSHYGGE
DEN 28. DEC. KL. 15.00
i klublokalet

Vi tager ud og løber/går en 
tur kl. 15.00.

Efter strabadserne er der 
hyggeligt samvær kl. 16.00.

Der bliver serveret en let anret-
ning af formandens hjemme-

bagt franskbrød,
med pålæg/marmelade.

Der bliver lavet kaffe/the - 
klubben er vært ved en
 øl/sodavand.

Kom ned og ønsk hinanden

ET GODT NYTÅR!
Vel mødt nede i klubben.

 - Arrangementet er selvfølgelig gratis.


