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Her er Søren på vej i mål fra et veloverstået marathon-løb. 
Man kan tydelig se, at det ikke er i Danmark han løber.
Læs hans spændende beretning fra løbet side 3
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Formand
Kaj Birch
Vivaldisvej 101
9200 Aalborg 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
Leharparken 69, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 11 45 35
Email: helle.birch@rn.dk

Kasserer
Karl Ole Lundsgaard
Bautastenen 6
9220 Svenstrup
Tlf.: 69 10 46 57
Email: kol@gvdnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Svenson
Kalmanparken 37
9200  Aalborg
Tlf.: 98 77 47 66
Mobil tlf.: 20 97 56 83
Email:torbensvenson@gmail.com

New Balance 
½ marathon
Søndag d. 28. marts 2010 kl. 13:00 fra 
Tornhøjhallen i Aalborg Øst.

FORHÅNDSTILMELDING
100 kr. inkl. funktionel løbe-t-shirt.
Du kan forhåndstilmelde dig til og 
med 13/03 2010.

TILMELDING PÅ LØBSDAGEN
Du kan tilmelde dig løbet på dagen i 
Tornhøjhallen fra kl. 11.
Pris: 150 kr. (ingen t-shirt)
Vi tager ikke Dankort på dagen

DELTAGERGRÆNSE
Vi stopper for tilmelding ved 800 
løbere. Så sørg for at tilmelde dig i 
god tid.
Forhåndstilmeldte startnumre og 
t-shirts kan afhentes i Tornhøjhallen 
på dagen fra kl. 11.

START OG MÅL
Løbets start er i Tornhøjparken, ca. 
300 m fra Tornhøjhallen. 
Målet er på skolens atletikbaner.

TOILETTER, OMKLÆDNING OG BAD
Der er toiletter i hallen. Der er ingen 
toiletmuligheder ude på ruten.
Omklædning og bad er mulig i 
hallens omklædningsrum. 

FR
EJLEV

M O T I O N

Her er et stemningsbillede fra et tidligere 
New Balance løb
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Jeg havde forud for løbet længe haft 
et ønske om at tage på løbeferie, som 
da jeg deltog i Swiss Alpine Mara-
thon 2004. Den tur var meget kon-
centreret om selve løbet og hele ugen 
op til løbsdagen var stort set forbere-
delse til distancen på 78,5 km som 
jeg stillede op i. Det var en fantastisk 
tur, men en egoistisk tur og ikke just 
en tur jeg vil anbefale små børns fa-
milier at tage med på, så vi måtte 
finde en anden destination.    

Til Copenhagen Marathon 2009 
talte jeg med Britt fra Marathon Travel 
Club (MTC) og hun nævnte turen til 
Gran Canaria, som en mulighed og 
med udsigt til sol og strand i januar 
måned kunne jeg godt fornemme på 
Pia, at vi nærmede os en fornuftig løs-
ning, hvor vi kunne slå to fluer med 
et smæk.

Gran Canaria det blev det, og 
fredag den 22. januar i de meget 
tidlige morgentimer afisede jeg den 
fantastiske Toyota og vi rullede ud 
af Frejlev. Om eftermiddagen sad 
vi på lejlighedens altan højt belig-
gende i Puerto Rico på den sydlige 
side af Gran Canaria og med 25 

grader og solskin fra 
en skyfri himmel med 
udsigt til det Atlanti-
ske Ocean var ferien 

godt i gang. Vi var forinden blevet 
indlogeret i en 2-personers lejlighed 
med eget køkken. Anine skulle sove i 
en stor dobbeltseng i soveværelset og 
Pia og jeg skubbede sofaerne sam-
men i stuen og ville sove der. I øvrigt 
til stor undren for vores spanske ren-
gøringsdame som aldrig helt forstod, 
hvorfor Pia og jeg ikke hellere ville 
have soveværelset. 

Lørdag formiddag var vi til oriente-
ringsmøde på hotellet, hvor løberne 
fik udleveret start nr., chip og pose 
indeholdende strømper, shorts, trøje 
og kasket med løbs logoet på. Det 
blev vi alle noget imponeret over. 
Tøjet var i super kvalitet og med et 
tilmeldingsbeløb på blot 250 kr. var 
det ikke ventet.    

Om aftenen var vi til pastaparty 
sammen med de godt 45 andre fra 
MTC på en restaurant tæt ved ho-
tellet. Det var hyggeligt og det viste 
sig, at der skam var en lokal Aalborg 
løber mere med, nemlig Jan Agger-
holm fra Aalborg Atletik og Motion. 
Kendte ham ikke på forhånd, men vi 
talte en del sammen på turen. Jan er 
i øvrigt uddannet murer og det er jo 

GRAN CANARIA 
MARATHON 

Af
Søren Juulsgaard Thomsen
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generelt et meget fornuftigt folkefærd 
og med 2 murer samlet på et sted – Ja 
så siger det vel sig selv. 

På selve løbsdagen var det op kl. 
05.00 og indtage Havregryn og få 
overstående div. ritualer. Løbet skulle 
starte kl. 09.00 og normalt vil jeg 
aldrig spise morgenmad allerede 4 
timer før, men vi skulle med bussen 
kl. 06.00, så det var jeg nødt til. Vi 
havde godt en times kørsel ind til 
startstedet i Las Palmas, som er be-
liggende på øens nordlige del, med 
lavere temperaturer som følge. Der 
var på køreturen indlagt et par tisse-
pauser og uden trafikale problemer 
ankom vi i god tid til startområdet. 
Pia sagde til mig flere gange, at det 

ikke så ud til, at jeg var i gear og det 
var jeg desværre heller ikke, men der 
var god tid og jeg håbede da på, at 
nå at blive det inden starten. 

Efter lidt hyggesnak og opvarm-
ning placerede jeg mig i startboksen 
i min hvide Danmarks singlet, men 
min åbenlyse reklame for Danmark 
skabte ikke glæde hos de spanske 
løbs officials og på et nærmest ufor-
ståeligt gebrokken engelsk kunne jeg 
ane, at jeg ikke måtte reklamere for 
Danmark og jeg skulle vende vran-
gen ud på trøjen. Jeg forsøgte at 
kommunikere med dem og udtrykte 
min undren over dette, men at det 
var forstået. Da de kastede sig over 
andre danskere benyttede jeg min 

Her var trappen, som Søren løb op og ned som opvarmning før løbet.



5 FEBRUAR ILEREN 2010

farvemarkering på startnummeret, 
skjulte dannebrog lidt, og søgte helt 
frem i forreste gruppe, som min kvali-
fikations tid gav mig lov til. 

Der gik ikke mange minutter så var 
den gal igen. De kom tilbage, men 
denne gang med et A4 ark med et 
budskab, der ikke var til at misforstå. 
Jeg kunne ane, at der var ved at være 
en lidt aggressiv stemning og de be-
gyndte, at rykke i min trøje, og jeg 
fornemmede, at der ikke blev noget 
løb for mig, såfremt jeg ikke vendte 
vrangen ud. Så 4 minutter inden star-
ten måtte jeg tage startnummeret af, 
vende trøjen og på med nummeret 
igen til stor frustration og irritation for 
mig.   

Vi fik i øvrigt aldrig en officiel be-
grundelse hvorfor, spekulationerne 
var mange og min egen konklusion 
er, at Muhammed krisen var årsagen. 
Uanset hvad så var det noget mærke-
ligt noget, der er danskere over alt 
på øen og med danske bagerbutik-
ker, restaurationer og i øvrigt danske 
flag mange stedet for netop at vise, 
at vi er velkomne, så var det lidt un-
derligt, at vi ikke måtte reklamere for 
Danmark som deltager under løbet.  

Starten gik og med samlet start til 
½ og hel marathon var vi omkring 
2000 m/k i feltet. Jeg kom af sted 
som jeg skulle og lå placeret fint i en 
gruppe. Der var på dette tidspunkt 
18 grader, men en halv kraftig vind. 
Det generede mig nu ikke, vinden 
var ikke kold og med lange flade 
strækningen i flotte omgivelser langs 
vandet var forholdene super gode på 
rundstrækningen på 21,097 km.  

Ruten var afspærret hele vejen og 
for hver 100 meter stod der en of-
ficial. Depoterne var i top, der var 
vand i krus eller flaske, frugt samt Po-
werrade energi drik i flaske på alle 
depoterne. Generet et rigtig flot ar-
rangeret debut marathon løb og det 
var tydeligt, at de havde arrangeret 
½ maraton løbet i adskillige år forud 
for debuten på den lange distance. 
Det eneste der ikke var som det skulle 
være, det var mig selv. Jeg kom aldrig 
i gear og jeg havde jo godt fornem-
melse allerede fra morgenstunden, 
men håbede at det ændrede sig. 

Jeg løb første halvdel på ca. 
1:26:00 min og 5-6 km senere gik 
det kun en vej. Jeg havde ikke de 
store valgmuligheder, musklerne læ-
nede sig op ad krampe og jeg kunne 
slet ikke optage væsken og blev mere 
og mere tørstig og opgivende som km 
langsomt kom på kontoen. Jeg tænkte 
på Guiden, Mogens vise ord, som 
han sagde i bussen ”Får i problemer 
undervejs er det ikke en skam at gå 
lidt, det er vigtigere at få en god ople-
velse”. Ned med tempoet og jeg for-
søgte at nyde de flotte omgivelser og 
temperaturen der nu var 20 grader, 
men en god oplevelse blev det nu al-
drig helt og tiden blev 3:12:42 min.  

Jeg lå eller sad i løbsområdet i lidt 
over 2 timer, aldrig har jeg været så 
skidt tilpas efter et løb før. Til sidst fik 
jeg taget mig sammen til at spise og 
drikke noget og langsomt kom jeg til 
mig selv igen. Alle MTC løberne gen-
nemførte i øvrigt løbet, men generelt 
havde det været en hård tur for alle. 
Det er første gang jeg har løbet en 
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marathon så tidligt på året og jeg var 
ganske enkelt ikke godt nok forbe-
redt, selvom jeg egentlig følte mig i 
ok form. Det med at løbe i et fremmed 
land, langt væk fra vanlige omgivel-
ser skal man nok heller ikke under-
vurdere sammenholdt med en måske 
dårlig dag. Men skidt med det, der 
røg et marathon løb mere på listen 
og et par medlemmer er sat lidt til-
bage og en bliver måske hentet med 
udgangen af 2010 i den efterhånden 
prestige fyldte ”Hvem har løbet flest 
maratons” klubtitel. 

Om aftenen var vi til MTC sejrs-
middag, det blev til et par store fad-
bamser i hyggeligt samvær og nu var 
ferien også startet for mit vedkom-
mende. Vi havde 5 dage tilbage på 
Gran Canaria og nu skulle der slap-
pes af ved stranden og poolen og 
bare være sammen med familien. 

Der var desværre ikke andre bør-
nefamilier med, men Anine fandt hur-
tigt sammen med andre børn når vi 
var ude. Fælles middagene med MTC 
blev holdt i en restauration med egen 
legeplads, så det var dejlig nemt for 
os. Anine troede først at de andre 
børn drillede hende, fordi de ikke 
svarede hende når hun spurgte dem 
om noget, men sammen fandt de da 
ud af det alligevel.

Resten af ugen stod så på afslap-
ning og sightseeing sammen med 
MTC. Vi var på sejltur til Morgan 
(Gran Canarias Venedig), og til et 
stort marked i Arguineguin, der efter 
min mening solgte en masse ubruge-
ligt ragelse. Vi var i Maspalomas, der 
har et fantastisk ørkenområde samt 

Palmitos Park, der er en oase med 
palmelunde og masser af farverige 
papegøjer m.m. 

Det var muligt fra hotellet og gå en 
”genvej” ned til stranden via en over 
700 trin lang trappe i vanlig spansk 
stil. Vi gik turen ned 2 gange. Første 
gang tog vi en taxa op, men anden 
gang ville vi prøve at gå turen op. Til 
Pia og min beundring gik Anine hele 
turen op på sine kun 3 ½ år tynde 
”løber” ben. Dagen derpå måtte jeg 
så bærer over med hende, og kører 
hende rundt i paraply klapvognen. 
Hun klagede over ømme ben og det er 
vel noget alle løbere har forståelse for. 

Jeg var i øvrigt på en 6 km løbetur 
sammen med Jan Aggerholm og hans 
feriebofælle Torben dagen inden 
hjemrejsen. Det var en tur vi havde 
snakket om, at vi bare skulle prøve. 
Aparthotel Riosol er som tidligere 
nævnt højt beliggende med udsigt 
ned over byen og stranden. Vi løb 
de ca. 2 km ned til bunden af byen, 
ned til vandet og via ”Den Kinesiske 
Mur” videre over til en nyere anlagt 
strand. Herfra fulgte 3-4 km hvor det 
ellers bare gik opad en strækning der 
var en afslutning på en bjergetape 
værdig. Vi satte tempoet derefter og 
beundrede turen og den fantastiske 
udsigt hele vejen op til hotellet igen. 
Det var sgu fedt og klart en oplevelse 
rigere. 

Afslutningsvis har jeg kun rosende 
ord til overs for rejsen og MTC´s sæd-
vanlige høje standart inkl. deres dyg-
tige guider. Kan varmt anbefale turen 
til alle der vil kombinere marathon 
løb med en charterferie. 



24 timers løb i Viborg 
14. og 15. august 2010

Her er lige en reminder om løbet og nu en 
sidste tilmeldingsfrist nemlig

den 15. marts 2010
Thomas Esmann og jeg skal snarest have lavet en plan for logistikken og jeg 

vil bede jer om, at I får jer meldt til. 
Udover antal løbere vil vi gerne vide hvor mange pårørende vi skal have 
plads og mad til. Husk at det er en tur med det sociale i højsædet og der 

er plads til alle der tager udfordringen op.

Rent sportsligt har jeg tilladt mig at stille det krav, at stafetten skal holdes i 
gang i alle 24 timer. Det betyder så også, at alle tilmeldte løbere skal stå til 

rådighed for holdet i alle 24 timer. 

Har du et ønske om at deltage, men ikke kan opfylde overstående krav, så 
tilmed dig alligevel og skriv hvor mange timer du kan deltage i. Løbere som 

kan deltage i alle 24 timer har første prioritet.

Dette er ikke for at fravælge løbere, men løbet kan ikke gennemføres, hvis 
halvdelen tager hjem lørdag aften. Der er brug for alle kræfter og jo flere 

løbere - jo færre omgange - jo mere hygge. 

Jeg har selv deltaget i løbet 2 gange tidligere og har du spørgsmål om løbet 
så kontakt mig gerne.

Ellers henvises der til januar udgaven af Ileren eller
 www.24timersloeb.dk for yderligere info.  

Søren JuulSgaard ThomSen

Juulsgaardthomsen@hotmail.com - 29927879 
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Social ½ marathon træningstur 
Den 7. marts 2010

Nu har du muligheden for, at få det nok nemmeste eller hyggeligste 
1/2 marathon i benene inden sæsonen sådan rigtig går i gang. 

Søndag d. 7. marts kl. 10.00 løber vi i samlet flok Frejlev Motions 
klassiske 1/2 marathon tur. 

Rygterne vil vide, at Formanden og Bjarke i sin tid gik den igennem 
med en triptæller, så den var nøjagtig opmålt inden motionsløbet

blev skudt i gang.

Det bliver en social, hyggelig og forhåbentlig motiverende tur med 
tanke på Lars Lauridsens træning og oplæg i klubben. 

Vi løber i samlet flok og de løbere der på dagen hænger mest i 
bremsen sætter tempoet. 

Er du i tvivl, om du kan løbe så langt allerede i marts så tag med 
alligevel. Der er muligheder for genveje flere steder. 

Det er der sikkert flere der kan bekræfte!!

Der bliver 3 depoter på ruten
 1. vand - 2. vand/cola. - 3. vand/chokolade. 

Efter træningsturen er der kaffe/øl/vand og brød i klubben. 

Med venlig hilsen 
og gerne en tilbagemelding om du deltager.

Søren JuulSgaard ThomSen
Juulsgaardthomsen@hotmail.com - 29927879
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STANDERHEJSNING
28. FEBRUAR 2010 KL. 11.00

KLUBLOKALET, FREJLEV SKOLEVEJ 1B

Efter en lille løbetur, er der suppe med flutes 
og dertil en sodavand/øl

MED SPORTSLIG HILSEN

FREJLEV MOTION
YDERLIGERE OPLYSNINGER VED BESTYRELSEN

Løberne på billedet er fra en tidligere Standerhejsning,
det år var der også masser af sne!
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Frejlev Motion afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
i klubhuset, Frejlev Skolevej 1, Frejlev
T0RSDAG DEN 18. MARTS 2010 KL. 19.30

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Klubben er vært ved et mindre traktement.
Alle er velkomne til denne hyggelige aften!  Bestyrelsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det kontrollerede regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er:

Næstformand Jens Jørgen Kristensen, villig til genvalg 
Kasserer Karl Ole Lundsgaard, villig til genvalg 
Bestyrelsesmedlem Torben Svenson, villig til genvalg

7.   Valg af suppleant til bestyrelsen 
På valg er:  
Brian Johansen.

8.   Valg af bilagskontrollant samt suppleant til denne. 
På valg er: 
Thomas Esmann, bilagskontrollant. 
Poul Erik Thorndal, suppleant.

9. Eventuelt.
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