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Juleløbet den 24. december
var igen et tilløbsstykke

Som man kan se, var der masser af nisser og
sne. Der var både løb og sang i Frejlevs gader
– en rigtig julehygge-dag!
Fotograf: Evald Lange
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Torsdag d. 4. februar
kl. 18.00 i klubben
Inspiration til løbetræningen med
Lars Lauridsen, hvor han vil runde
emnerne:
– Motivation
– Gode løberåd.
Lars vil stå for løbetræningen, som
bla. vil indholde:
– Træning for begyndere.
Hvordan kommer vi gang med
at løbe
– Gode råd til hvordan man vi kan
udvikle vores kondition og udholdenhed
– Kredsløbstræning.
Indspiration til intervaltræning
Løbetræningen vil ca. have en varighed af 30 min.
Herefter tager vi et hurtig bad,
derefter vil Lars holde et mindre
foredrag om bla.:
– Motivation
Hvad er motivation for
en størrelse?
Hvorfor løber vi?
Hvad er vores bevæggrunde?
Og hvad skal der til for, at vi
løber hele livet?
– Gode løberåd
Vi kan begynde at løbe, og vi kan
blive ved med at løbe. Begge valg
er sunde og rige på oplevelser.
Alligevel lader mange løbere deres
løbesko gå på en laaang vinterferie,
selvom bare to uger uden løb nedsætter vores udholdenhed med 25%.

Back on the track
Af Hans Dahl Gregersen

Mit løbsreferat starter langt tilbage
– nærmere bestemt den 25. februar
2008 kl. 20.54.
Jeg var, som så mange gange før,
inviteret med som afløser til min svogers badminton-double.
Femte og det altafgørende sæt er
godt i gang, jeg træder tilbage for
at cleare bolden og tænker ”Det var
da mærkeligt, der lå da ikke en fjerbold jeg kunne træde på”. Og nej det
gjorde der ikke, men derimod havde
jeg delvis overrevet min achillessene.
En tur på skadestuen kunne blot
konstatere, at fyssen (undertegnede)
havde stillet den rigtige diagnose.
Jeg fik foden i en støvle og besked
på at jeg ikke måtte støtte de næste
6 uger endvidere kunne jeg ikke bevæge foden mere en ca. 10 grader.
Der var tårer i familien da den
bestilte skiferie måtte aflyses, lægen
forbød mig sågar at gå ombord på
færgen.
Der var tårer ved undertegnede da
Storebæltsbroløbet forsvandt i horisonten og en gentagelse af maraton
føltes langt væk.
Men der er jo som bekendt ikke
noget der er så skidt at det ikke er
godt for noget, for som de fleste ved
samlede Kirsten handsken op. ”Hvis
vi har et løbsnummer, skal det da
også bruges”, hvorefter hun stillede
op og gennemførte hendes første løb
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på mere end fem kilometer. Og der
kommer flere – siger hendes mand J.
Den 21. april kom jeg tilbage i almindeligt fodtøj og kunne begynde at
gå.
I august måned måtte jeg så begynde at løbe igen. Det var en befrielse, at få lov til at løbe 200 meter,
hvilket var alt hvad jeg kunne.
Slag i slag gik det fremad med optræningen. Jeg har været nødsaget til
at være forsigtig. Kombinere mit løb
med styrketræning af lægmuskulaturen.
En pause på ca. fem måneder fra
løb, kan ikke anbefales, mine lunger
føltes som om de var tapeseret med
sandpapir og benene var blytunge i
mange uger.
November måned kom min svoger
– ja, ham med badmintonen – så med
ideen. Vi skal løbe Marathon i Berlin.
3

Jeg havde jo stadig lysten til at
prøve de lange distancer og så var
målet jo ligesom sat.
Så turen blev planlagt og familierne inviteret. Lejlighed til 10 personer bestilt, startnummeret bestilt og så
ellers ud på landevejene i Frejlev og
omegn.
Uge for uge blev formen bedre,
jeg kunne løbe længere og længere.
I starten var det dog med smerter i
lægmuskulaturen i venstre ben. Mit
første løb var Limfjordsløbet i maj
måned, en for mig hæderlig tid på
1:05:02.
Da begyndte jeg at turde tro på, at
Marathon var indenfor rækkevidde.
Så kom en lang sommer, med de
obligatoriske ture i weekenden – ikke
under 20 km. Men jeg kunne stadig
ikke ligge pres på mig selv, så ingen
intervaltræning, men mange lange
ture. Benene føltes bedre og bedre,
men jeg var stadig bange for, om
skidtet kunne holde. En enkelt muskelforstrækning i læggen i juni måned
gjorde det ikke bedre.
September nærmer sig med hastige skridt – og hvornår har I sidst
hørt en løber, der sagde – ”Jeg har
trænet nok”. Men løbsarrangørerne i
Berlin ville ikke flytte startdatoen, så
vi måtte jo af sted.
OG HVILKEN TUR!!!!
2 biler og 10 personer – mine forældre, min søster og hendes familie,
samt min egen familie.
Vi havde en super lejlighed på Rheinstrasse. lige ved 25 km.- mærket i
et hyggeligt kvarter. Og kun et par
stop med U-bahn fra centrum. Fre4

dag blev brugt til sigth-seeing, samt
afhentning af startnummer. Bare den
del af løbet var stort. Første indtryk af
hvor mange mennesker der egentlig
var i sving. Løbere, rulleskøjteløbere,
hjælpere osv. osv.
Lørdag skulle vi så til Früstücklauf,
men børnene fik kolde fødder, da de
så de mange mennesker samlet til
start. Så vi snød lidt. Og tog U-bahn
til det Olympiske Stadion og løb den
sidste kilometers penge, så vi fik atmosfæren med. Det var stort og vildt
imponerende.
Lidt mere sigth-seeing og shopping - så ellers hjem og slappe af,
samt drikke vand. Nordboen så med
skræk på vejrudsigten, der lovede
strandvejr og ikke løbevejr.
Lørdag eftermiddag stod den på
rulleskøjteløb. Vi heppede det bedste
vi havde lært da løberne kom forbi
vores lejlighed. Oskar og Katrine
blev helt hæs af at heppe på Danmark og specielt på de løbere der var
sakket lidt bagud.
En enkelt løber stod af, satte sig
ned og tog kinaskoene frem fra rygsækken. Spurgte derefter på dansk,
”Hvor er den nærmeste U-bahn”.
En stor oplevelse – også denne del
af Berlin-marathon.
Familien tog på aftentur på Kurfürstendamm – mens de forventningsfulde løbere blev i lejligheden og
gjorde sig klar. Her mødte de Poul
Erik og 2 gange Thomas fra Frejlev.
Efter Poul Eriks udsagn var Oskar klar
til løbe om kap med hele Berlin, men
det blev vist kun til en lille infight mellem de to J.
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Efter en knap så god nats søvn –
da kl. rundede 04:00 begyndte de,
at stille borde op til væskedepotet,
direkte nedenfor vores lejlighed. Så
jeg synes ikke rigtigt at søvnen kom
godt igen. Jeg var mere end klar til,
at løbe, da kl.nærmede sig 06:00
og alarmen lød. Morgenmad en
enkelt kop kaffe og så af sted mod
startområdet. Allerede i U-bahn var
der trængsel af løbere, den første vi
mødte var en Berliner, han skulle løbe
sit 16. Berlin-Marathon.
Vi stod af ved Postdamer Platz,
hvor der stadig var en behagelig
temperatur. Så ellers af sted på en
folkevandring mod Brandenburger
Tor og startområdet. Hold da helt op,
man skulle gå i kø for at komme til
startområdet.
Da musikken tonede ud af højttalerne og alle folk jublede, var der
gåsehus og kuldegysninger for alle
pengene.
Turen begyndte godt, det var dog
svært at finde en rytme. Der var super
mange løbere og en helt fantastisk
stemning. Jeg blev noget revet med af
stemningen og løb egentlig ikke særligt godt, men havde en god fornemmelse i kroppen. Ved de ti kilometer
begyndte det at gå op for mig at jeg
var tilmeldt et løb. Og det begyndte
at gå bedre. Den halve blev rundet
i ok stil og kort efter var der god
opbakning fra Marianne og Mette –
TAK FOR DET.
Tænk det kunne lade sig gøre at
blive set i den menneskeflok af både
løbere og tilskuere. – Ved 25 km.
var hele familien klar med support,
SOMMEREN 2010

vand og cola. Der var tid til et knus
– svedigt – og så videre på turen.
De næste par km. gik godt, men så
begyndte temperaturen at stige. Efter
sigende skulle den have været oppe
på 29 grader.
Der var en helt fantastisk stemning
– ja, man følte sig nærmest som en rytter i Tour de France. Kurfürstendamm
var en helt fantastisk oplevelse. Ved
de 32 forsøgte jeg at skrue tempoet
op, men så begyndte min achillessene og læg for første gang at knurre,
så tempoet blev sat lidt ned igen. Jeg
følte mig godt løbende til trods for at
varmen begyndte at genere.
Endnu en gang var der fuld opbakning fra Marianne og Mette.
Med kvalmen stigende blev der
også klemt vand på de sidste par depoter. Nu var temperaturen på Potzdamer platz steget og det føltes som
om alle bygninger reflekterede sollyset direkte ned i hovedet på MIG.
Så kom ruten til Unter den Linden Brandenburger Tor kom til syne i det
fjerne, en helt ubeskrivelig fornemmelse – målet for det sidste år var
indenfor rækkevidde.
Jeg tror jeg kneb en enkelt tåre eller
to da målstregen blev krydset – eller
var det bare sved der kom ud af øjnene?
Hvor er man billigt til salg, men det
er da dejligt at få en medalje også
selvom man nærmer sig de 40 år.
3:51:06 – min langsomste tid (ud
af 3) – men mit bedste Marathon – en
helt ubeskrivelig fed fornemmelse at
gennemføre – og achillessenen holdt.
En varm og tilfreds løber blev ud5

styret med en kold (alkoholfri) øl og
slentrede fornøjet rundt i målområdet.
Svoger og undertegnede blev genforenet. Jes kom igennem på 4:26:36
og var fuldt ud tilfreds.
En helt ubeskrivelig pakket U-bahn
bragte os tilbage til vores lejlighed og
med kold cola og en kebab blev eftermiddagen tilbragt med benene oppe.
Familien retunerede fra en tur Berlin Zoo og der blev snakket løb og
beundret medaljer. En velfortjent aftensmad og en god nats søvn.
Mandag morgen gik det nordpå,
vi mødte mange andre danskere der
led af gakkede gangarter og tilfredse
ansigtsudtryk.
Berlin – det skal prøves, igen.
Nu godt en måned senere er det
begyndt at trække lidt i løber-genet.
Så ½ marathon i november kan vel
godt klares.
P.S.: V
 i har været på skiferie, men aldrig mere badminton.
Slut

drig nævnes mere. Men efter at jeg
har sundet mig lidt og fået en god
træningstur i benene. Har jeg fundet
frem til, at det er lidt for kedeligt kun,
at skrive når det går godt.
Jeg havde Pia og Anine med i Danmarks flotteste Nationalpark. Parken
er beliggende i smukke Thy med start
ved Nors Sø lidt udenfor Thisted. Der
var hele 3 distancer, at vælge mellem: ¼, ½ og hel maraton. Der var
omkring 1700 deltagere med, så
det var flot også i betragtning af, at
Fjordmaraton lå i samme weekend.
Jeg nøjedes dog med, at løbe en ¼
maraton – 10,5 km, idet jeg skulle
løbe en hel små 14 dage senere i
Odense, så langt så godt.
Opvarmningen gav en lille advarsel om, hvad der ventede mig.
Jeg følte mig lidt uoplagt og kunne
mærke, at jeg ikke rigtig havde noget
power, at gøre godt med. Efter opvarmningen var jeg noget tør i munden, men havde glemt, at få noget
vand med ud, men havde ”heldigvis”
en ½ liter energidrik i AniAf
nes klapvogn. Jeg tænkte, at
Søren
den måske kunne give mig
Juulsgaard
lidt power, så jeg drak halvThomsen
delen af den.
Løbet blev skudt i gang
og efter 500 meter var jeg
placeret som nr. 2. Vi svingede skarpt til venstre og
¼ marathon
lidt længere fremme kunne
5. september
jeg ane den stejleste og
længste bakke jeg længe
Det er ikke de bedste minder, jeg har set. Halvvejs oppe ad stigninhar om dette løb, og det burde må- gen kom problemerne. Jeg skulle
ske bare gå i glemmebogen og al- seriøst kaste op, men tænkte at det

Nationalparken
Thy
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måtte være løgn, for det havde jeg
alligevel aldrig prøvet på en løbetur
og det skulle vel bare løbes væk. Jeg
mistede hurtigt min 2. plads, men
forsøgte at hænge på. Jeg lavede alverdens åndedrætsøvelser, men ved
ca. 3 km stod der en stråle energidrik
ud af munden på mig og jeg havde
det ganske forfærdelig og måtte samtidigt se min 3. plads fordufte og jeg
røg ned som nr. 4.
Ved ca. 4 km kom der en stråle
mere og jeg var klar til at gå ud, men
hvor fanden skulle jeg gå hen. Jeg
stod midt i Nationalparken og havde
trods alt 4 km tilbage til starten igen.
Jeg ville alligevel ikke nedværdige
mig selv til, at gå tilbage så jeg kæmpede videre i håb om trods alt, at bevare min 4. plads.
Jeg var blevet informeret om, at
det var en kuperet rute, men jeg må
nok indrømme, at det kom lidt bag på
mig, at det nærmest var et bjergløb
jeg var havnet i. Nu skal jeg jo heller
ikke gøre det værre end det var, men
jeg husker det som værende meget
kuperet og med en hård vestlig vind
lige i fjæset på de få flade strækninger. Endvidere var der ikke sat km
skilte op, hvilket faktisk var et yderligere irritationsmoment for mig.
Med 2-3 km igen fik jeg det bedre
og jeg løb i et ok tempo til sidst, men
ikke nok til at indhente de 300 - 400
meter jeg havde op til 3. pladsen. Jeg
kom i mål som nr. 4 i tiden 40:40
min.
Det kan meget vel ske, at jeg stiller op igen til næste år – Sulten efter
revanche.
SOMMEREN 2010

En august aften
i Kildeparken
Af Kjærulf Thomsen, Hold 2
DHL-stafetten, en årlig tilbagevendende begivenhed, som er i stand
til at samle alt løbende godtfolk fra
Aalborg og omegn. En slags ´folkefest’, hvor fest-deltagerne har mulighed for at teste egen ydeevne på 5
km-distancen.
Min tilstedeværelse i denne fest
er i år begrundet i mit medlemskab
af Frejlev Motion, som stillede med
to hold. To hold, som tovholder Søren Juulsgård Thomsen med meget
stor omhu har sammensat, ud fra
at holdene tidsmæssigt skulle være
jævnbyrdige. Det viste sig senere
på aftenen, at opløbet mellem de to
hold skulle blive neglebidende spændende.
Første løbere af sted på de 5 km
var hold-kaptajnerne Esmann og
Juulsgård – Esmann bragte hold 1
i front ved at entrere målstregen før
Juulsgård.
Sådan fortsatte kampen mellem
de to hold, som en kamp i kampen.
Der blev ikke brugt meget energi på,
7

at finde ud af hvordan Frejlev Motions to hold lå i den samlede stilling
blandt de mange tilmeldte hold.
Spændingen blev mere og mere
intens i mellem de to hold som Frejlev
Motion stillede med, efterhånden som
aftenen gik.
Dysten mellem de to hold skulle afgøres af herrerne Kaj Birch og Brian
Johansen, de sidste løbere fra henholdsvis hold 1 og hold 2.
Den intense spænding mellem de
to hold var intakt – intet var afgjort!
Først på opløbsstækningen i det

store målområde blev den intense
dyst i mellem hold 1 og hold 2 udløst.
Efter sigende skulle Johansen pludselig havde fået øje på Birch på vej ind
i målområdet, hvilket gav Johansen
nye og uanede kræfter, hvorefter
han satte slutspurten ind og løb forbi
Birch. Dermed sejrede hold 1 over
hold 2 – tillykke med det.
Alt i alt en god og rigtig hyggelig
aften i Kildeparken i godt selskab
med mange andre løbere. Efter løbet
var afsluttet nød vi vores udleverede
mad på græsset i Kildeparken.

Løbesæsonen 2009
– En rutsjetur med både
op- og nedture!
”People beg, borrow, steal
or are lucky enough to be
selected via time or the lottery just to get their chance to
stand on what many believe
to be the world’s finest starting line. They come for the
sights of the five boroughs,
the sounds of the maddening
crowds on First Avenue and
in Central Park, the clout and
pride that comes along with
the statement, “I’ve run New
York”
8

Det var derfor med stor begejstring,
da jeg den 19. maj fik besked om, at
jeg efter 3 års ansøgninger var blevet
udtaget til at løbe New York Marathon! I den momentane rus tilmeldte
jeg mig straks Berlin maraton, som
skulle fungere som optakt dertil. Jeg
var helt høj og var klar til løbesæsonen 2009.
Dagen efter blev løb og andre
fornøjelige fritidsaktiviteter dog fuldstændig ligegyldige! Min elskede Far
faldt om med et slagtilfælde og vi mistede ham – helt uventet og pludseILEREN 2010

ligt. En beskrivelse af mine følelser i
forbindelse hermed hører vist ikke til i
Ileren, men det var og er fortsat rigtig
hårdt for mig!!
Lysten til motion genfandt sig igen
efter en lille måneds tid og jeg havde
endda fået stor lyst til at prioritere min
fritid/sport! Jeg var på dette tidspunkt
dog langt bagefter min normale træningstilstand og da der også skulle
afsættes tid til cykeltræningen pga
det forestående Nordjylland Rundt
på cykel, så valgte jeg at springe
over Berlin Marathon. Jeg var jo ikke
i nærheden af at have løbet nok kilometer på dette tidspunkt.
Umiddelbart efter Nordjylland
Rundt skulle der løbes! Der var nu 2½
måned tilbage inden NYC Marathon,
så det passede fint. I denne sammenhæng lå Berlin Marathon belejligt
med 6 uger forinden NYC Marathon
og jeg valgte derfor at tage til Berlin
for at løbe den obligatoriske 30km
tur. Bedre omgivelser til 30km turen
kan man vel ikke finde. Flere kommenterede, at jeg jo alligevel ville
løbe hele vejen dernede, men det var
reelt ikke planen. Jeg var jo kun oppe
på godt 50km om ugen, så jeg var jo
ikke klar endnu i forhold til mine sædvanlige træningsmængder. Omvendt
så havde jeg det også sådan, at hvis
mit mål på 3t30min var indenfor rækkevidde på dagen, så ville jeg godt
”ofre” min træningsplan og løbe hele
vejen.
Om det var manglende pres og/
eller at jeg ikke havde løbet min krop
træt på mange og lange træningsture
forinden vides ikke, men jeg har alSOMMEREN 2010

drig været så frisk ved startstregen til
et marathonløb. Under de første kilometer kunne jeg mærke, at det var en
god dag! Jeg var afslappet i mit løb
og rigtig gode km-tider rullede ind på
kontoen. Jeg brugte det sædvanlige
trick med at smile… Det virker og
man får en masse positiv energi! Da
jeg rundede 25kilometer blev smilet
dog lidt anstrengt og jeg kunne ikke
holde tiderne længere. ”Jeg havde jo
heller ikke kilometer nok i benene…”
tænkte jeg og besluttede at trække
mig senere - som planlagt. På en eller anden vis så fandt jeg mig dog
til rette ved den nye hastighed på
4:50/km og denne holdt jeg hen til
hotellet, som lå på Kurfürstendam ved
34 km. Her kunne jeg så regne ud,
at hvis jeg bare kunne holde 6:00/
km i de resterende kilometer, så ville
jeg nå mit mål og besluttede derfor
at blive i løbet alligevel. Det er jo de
sidste kilometer, som er hele essensen
af et maratonløb og på de kilometer,
hvor man potentielt går helt ned, men
nu skulle den hives i land! At jeg var i
stand til at løbe/vralte de resterende
kilometer på under 5:00/km kom faktisk bag på mig og jeg slog dermed
min tidligere rekord med 10 min og
landede på en ny PR på 3:22:28!
Hvor fedt!!
Det var en meget overraskende PR.
Min form havde jo slet ikke havde
toppet endnu og gnisten var for alvor tændt. Nu var det ikke længere
urealistisk at komme under 3.30 time
i NYC (hårdere løb end Berlin). Efter
en uges pause skulle træningen derfor intensiveres, men så blev jeg syg
9
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Politimesterskaberne
blev afholdt i forbindelse
med løbet og det var primært
derfor jeg stillede op til start. Jeg
havde en 3. plads fra året før, der
skulle forsvares. Efter startlisten at
bedømme ville det dog blive mere
ILEREN 2010
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PS: E
 n lille men ikke helt uvæsentlig
detalje er, at jeg under hele løbet i Berlin havde en træklods i
hånden. Det var en træklods, som
min Far havde i hånden, da han
faldt om og som derfor har stor
symbolbetydning for mig. Man
bliver jo lidt følsom efter en sådan
oplevelse.

o mse
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til hvile. – En erfaring, som jeg har
fået i løbesæsonen 2009 er derfor,
at det er vigtigt at være frisk, når man
står ved startstregen. Jeg har faktisk
ikke løbet ret mange kilometer i 2009
i forhold til mine ”sædvanlige” træningsprogrammer, men resultatmæssigt har jeg alligevel haft min bedste
løbesæson nogensinde – indtil filmen
knækkede. Det er faktisk lidt tankevækkende! Selvom det jo ikke falder
i Formandens ånd, så skal man nok
forsøge at bryde sine mønstre lidt engang imellem…  Jeg vil i hvert fald
ændre lidt på træningen for 2010 –
inden NYC Marathon.
Af Thomas Esmann

Th

og måtte under dynen. Sygdommen
var en rigtig ”mandeversion”  og
efter 1½ uge med feber m.m. kom
jeg på penicillin og var først helt frisk
igen 2½ uge senere. Helt frisk var jeg
dog ikke, for min krop var nu blevet
træt! Jeg var forpustet på en mærkelig måde og kunne ikke løbe ret
langt, før jeg gik ned. Jeg kom hurtigt
til erkendelse af, at jeg ikke længere
kunne løbe på tider som planlagt i
NYC, men det gjorde ikke så meget,
hvis jeg blot fik et acceptabelt løb derovre. Jeg havde jo opnået min tid og
skulle bare have en på opleveren!
Tilstanden ændrede sig dog overhovedet ikke under den uge, som jeg
havde tilbage til træning. Under mit
sidste testløb – hvor jeg ellers fik god
støtte af Poul Erik – måtte jeg simpelthen opgive. Kroppen ville ikke være
med længere og jeg var nu sikker på,
at jeg ikke ville få en god oplevelse
med maratonløbet en uge senere. Jeg
besluttede derfor at skubbe min deltagelse til 2010. Det var en svær beslutning, men nu havde jeg fået en billet
til dette løb og hvis jeg skubbede min
deltagelse, så behøvede jeg ikke at
vente 3 år igen for at komme til at
løbe dette løb i mere normal tilstand.
Det var faktisk rigtig svært at trække
sig fra et løb, som man har trænet/
glædet sig til i et halvt år. Havde årsagen været en fiberskade, en knæskade eller andet håndgribeligt, så
ville det være nemmere at forholde
sig til, men jeg var jo bare blevet
”træt”. En blodprøve viste dog en lav
blodprocent, hvilket bekræftede min
træthed. Kroppen trængte simpelthen

end svært, idet vi var 7-8 løbere der
umiddelbart ville løbe under 3 timer
og flere af dem et ganske pænt stykke
under. – Lørdag morgen kørte Pia og
jeg til Odense og efter afhentning af
start nr. og sightseeing i Odense by
indlogerede vi os på Ansgar Hotel i
Odense centrum. Efter et par timers
afslapning var vi atter tilbage i gaderne, hvor vi traditionen tro spiste
pasta på en italiensk restauration.
Søndag morgen tog vi i god tid
ud til start området og kl. 09.55 stod
jeg klar til start, der var ikke en sky
på himlen og solen skinnede til alles
glæde. Jeg havde en udmærket fornemmelse og følte mig klar. Starten
gik og jeg kom godt af sted. Efter 3-4
km mødte jeg Søren Olesen fra Amok
og vi snakkede lidt og fandt ud af, at
vi havde samme målsætning til langt
hen i løbet. – De 10 km blev rundet
på 40:10 min, men Olesen og jeg
var enige om, at ruten var lidt for kuperet efter vores smag. Vi vidste at
bakkerne var × 2, idet vi løb på en
strækning, der skulle løbes 2 gange.
De næste 10 km blev rundet
på 39:49 min og ½ marathon på
1:24:20 min. Første del mål var nået
og mit andet var, at løbe de første
30 på under 2:02:00 min, som var
tiden sidst i København og forhåbentlig slutte med en PR. – Da jeg nærmede mig de 29 km fik jeg 1. advarsel, idet jeg fik et lille smæld i højre
lægmuskel og krampen pressede sig
på. Jeg holdt dog tidsplanen og de
10 km fra 20 - 30 km blev løbet på
40:57 min og de første 30 km dermed på 2:00:56 min. Herfra gik det
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desværre kun en vej med tempoet og
må nok konstaterer, at jeg havde undervurderet bakkerne, men især varmens virkning på min krop. Jeg skulle
nok have revurderet min tidsplan og
bevidst sænket tempoet lidt tidligere
i løbet. På de sidste 6-8 km var jeg
fuldstændig energi forladt og jeg var
konstant tørstig og krampen pressede
sig på i læg og bag lår og det plejer,
at være tegn på salt og dehydrering
og måske manglende træning.
Søren Olesen var ligeledes ramt og
ved 39 km nærmest spul brækkede
han sig. Det lykkedes ham dog, at
komme flot tilbage og han kom i mål
ca. 1 min før mig. Jeg kom i mål i
tiden 2:57:38 min og kunne konstatere, at jeg havde smidt det hele på
gulvet. Tiden rakte til en 5. plads i
politimesterskaberne.
Efter at have gennemtænkt forløbet
er jeg nu ok tilfreds alligevel. Jeg løb
min 2. bedste tid og var under 3 timer for tredje gang i træk og det har
været et mål i sig selv. Jeg har ellers
haft held med de sidste par gange,
at starte med et hårdt udlæg og løbe
PR tider hjem, men denne gang gik
den ikke, men det gør den til Copenhagen Marathon næste år. Det er jeg
ikke i tvivl om og det holder moralen
og motivationen højt oppe.
Afslutningsvis stor ros til løbet, det
var flot arrangeret og alt spillede bortset fra chip måtterne de lå forkert og
det giver nogle fejlagtige mellem tider på resultatslisten, men ellers godt.
Det var fjerde gang jeg løb H.C. Andersen Marathon og første gang på
den nye og meget forbedrede rute.
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24 timers løb i Viborg
den 14. og 15. august 2010

Her er som tidligere lovet lidt info om løbet
Hold kan sammensættes med:
2 løbere, 3-4 løbere, 5-8 løbere, 9-12 løbere samt 13-24 løbere.
Der er mulighed for at klare de 24 timer alene – God tur!
Som udgangspunkt stiller Frejlev Motion op med et hold i gruppen med 9-12 løbere.
Pris: kr. 350,- pr. hold samt 150,- pr. løber på holdet.
Løbet starter lørdag den 14/8 kl. 12.00 og slutter søndag den
15/8 kl. 12 + påbegyndt omgang.
Sidste omgang skal være påbegyndt senest kl. 11.45 og
tidtagning stopper kl. 12.30.
Der løbes rundt om Søndersø (5,73 km).
Holdet danner en stafet, hvor den udleverede chip holdes i gang
på ruten i alle 24 timer.
Med udgangspunkt i 12 løbere der i snit bruger 30 min.
pr. omgang bliver det til 4 ture pr. m/k.
Det bliver en weekend med det sociale i højsædet og turene rundt
om søen, som en ekstra bonus. Der er plads til alle, som vil prøve
kræfter med dette fantastiske, men også mentalt udfordrende løb.
Sæt kryds i kalenderen inviter din familie med og vær med til at
starte en ny tradition i klubben.
Yderligere information og dato til infoaften mht. logistikken m.v.
tilgår i fremtidig udgave af Ileren.
Er du allerede sikker på, at du vil deltage på holdet kan du
tilmelde Dig via mail til undertegnede.
Med venlig hilsen
Søren Juulsgaard Thomsen - juulsgaardthomsen@hotmail.com

