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Jeg må og skal bare hænge i tænker Allan, men kan han det?
Læs om en

Brutal beretning
inde i bladet
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Formand
Kaj Birch
Vivaldisvej 101
9200 Aalborg SV
Mobil tlf.: 22 77 44 94
kab@mediacollege.dk
www.frejlevmotion.nordjyskeklubber.dk

Næstformand
Jens Jørgen Kristensen
Lundevej 3 · 9240 Nibe
Tlf.: 98 35 12 00
jjk@siemens.com
Sekretær
Brian Johansen
Leharparken 77, Frejlev
9200 Aalborg SV
Tlf. 20 96 13 13
brian@flarup-johansen.dk
Kasserer
Karl Ole Lundsgaard
Bautastenen 6
9220 Svenstrup
Tlf.: 69 10 46 57
kol@gvdnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Torben Svenson
Kalmanparken 37
9200 Aalborg
Mobil tlf.: 20 97 56 83
torbensvenson@gmail.com

Næste nummer af Ileren,
kommer der en beretning fra
St. Restrup Løbet

Vesthimmerland
Marathon &
Halvmarathon
Lørdag den
20 august 2011
Store Torv, 9640 Farsø  
Start: Marathon kl. 10.00
Halvmarathon kl. 11.30
Strækningen er i et naturskønt
område med ådale og
skovstrækninger. 15 km af
rundstrækningen er på asfalt og de
resterende 6 km er på grusveje. Der
vil være depoter for hver 4 km.
Efterfølgende spisning og
underholdning i målområdet er
inkluderet i deltagergebyret.
Deltagergebyr: Marathon 200 kr.
Halvmarathon 140 kr.
Tilmeldingsfrist 16. august.
Herefter kan tilmeldingen ske på
dagen.
Eftertilmelding: + 30 kr.  
Registrering, eftertilmelding,
afhentning af numre:
Ved starten, Store Torv.
Omklædning, bad og parkering:
Dr. Ingrid Hallerne, Jeppe Åkjærsvej
27,500 m fra start/mål.

En Brutal
debut
Som de fleste
nok ved, er
jeg tilmeldt
København
Marathon
Allan Nielsen
d. 22. maj –
med en halvmarathon på bagen, var jeg selvfølgelig sikker på jeg havde rigeligt med
erfaring til at luske de 42 km rundt i
København, løb er jo ikke ligefrem
Atomfysik, sæt det ene ben foran det
andet, så kommer man fremad....
Helle har presset hårdt på, for at jeg
skulle, i gang med skarp træning, for
at jeg skulle kunne klare de 42 km,
personligt har jeg altid følt mig helt
sikker, hvad jeg ikke har i benene har
jeg i hovedet...
Min træning har ikke ligefrem båret
præg af den store lyst til at pløje vejene fri for sne og is – dog skal det
siges, vi gik i skarp træning uge 7,
der var jeg til 2 spinningstimer, samt
at vi løb en tur på ca. 10 km.
København begyndte selvfølgelig at
komme nærmere uden jeg rigtig er
kommet i gang, så i et overmodigt
moment, fik jeg på en eller anden
måde meldt mig til Halvmarathon i
Aalborg Øst – der stod man så i start
feltet, med ca 20 km træning i beJUNI 2011

nene samt 2 spinningstimer fra uge
7. Jeg løb hele turen sammen med
Helle og det lykkes os at komme ind i
tiden 1.48 – så ingen panik der, fint
løb og havde nu fordoblet mængden
af kilometer i træningen, så en rigtig
god dag for A. Nielsen.
Weekenden efter lokkede Helle mig
med ud til prøveløb på Brutalen,
planen var 3 omgange da Helle var
meldt til løbet, og vi skulle forsøge
at mærke ruten, samt lægge en god
strategi for Helle til selve løbet, de 3
runder blev løbet i ca. 2.10, og vi
havde fint styr på hvor der skulle løbes, og selvfølgelig hvor man skulle
gå.
Fodboldsæsonen er så gået i gang,
og nu træner jeg jo ca. 2 gange om
ugen samt en kamp i weekenden, så
formen begynder langsomt at snige
sig ind, vejret bliver bedre, ja det ser
sgu ret lyst ud.
Vi bankede endda Løgstør 3-0 i første
kamp, så nu kunne København bare
komme an...
Vi er nu ca. ved. 17. april – da jeg
får en mindre hjerneblødning, vores
fodboldkampe i påsken er alle blevet
aflyst, så nu skulle vi pludselig ikke
spille kamp før d. 30. april, ved ikke
helt hvad der ramte mig, men før
jeg havde set mig om, var jeg selv
tilmeldt Brutalen 5 dage senere, pasning af Mia var på plads – ja alt så
ud til at klappe, måske bortset fra min
fantastiske forberedelse til løbet. 4
x fodboldtræning 2 x 90 min. kamp
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også ca. 50 km løb fordelt over 2 måneder, nok ikke et program jeg kunne
sælge til Haile… men hvad pokker.
Dagen før løbet, ringer Formanden
til os, de kommer hjem en dag før
tid, da de eftersignede også skulle
være noget nervøse for Helle’s løb.
På dette tidspunkt anede Formanden,
jo ikke geniet også havde tilmeldt
sig, så var de sikkert omkommet med
slagtilfælde i toget, sløret blev dog
løftet, da jeg hentede dem på banegården, da Mia jo skulle passes af
moster, nede hos Karen og Kaj, så
det var ikke nemt at skjule, jeg var
ude i et større projekt.
Løbsdag…
Kl. ca. 10 afleverer vi Mia hos Karen og Kaj, i al hast får vi planlagt
Kaj skal komme og løbe de sidste 2
runder med os, dette skulle vise sig at
være en rigtig god ide, er helt sikker
på at Kaj’s hjælp gav mig mindst 10
minutter i den gode ende. Mere om
det senere.
10.30: H
 jemme for at spise det sidste måltid før løbet, Helle
brægede op om, jeg ikke
skulle følge Evald’s kostplan
med 2 x Havregrød, 8 æg
samt det løse, så jeg holdt
mig bare til en enkelt portion
havregryn.
12.30: S
 å havde vi fået vores startnumre, alt var perfekt, begyndte dog at blive lidt smånervøs for varmen, der var
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ca.. 22° og vindstille, så væske skulle
man dælme have nok af, og det fik vi.
Runde 1
Tid - 45 min. – Plads 255
Indeholdt også Prolog, Fin omgang,
vi havde selvfølgelig ikke varmet op,
hvorfor brænde energi af, når man
skulle bruge nok så rigeligt under løbet? - Vi havde planlagt at gå ca..
halvdelen af Nordtoft stigningen,
samt Skovbakkevej, fra rist til rist som
det kaldes … Vi var nogen af de eneste der gik på dette stykke af nordtoft
på 1. runde – men vi holdt os godt
til planen, resten af runden var som
planlagt
Runde 2
Tid - 41 min. - Plads 242
Ikke det store, gik hvor vi skulle, på
de flade stykker, holdt vi en fart på
5-5.30 pr. km også for at hente lidt
af vores gåtid, følte ikke det kostede
i benene at gi den det lille pift mere
ud af flad vej.
Runde 3
Tid - 44. min – Plads 238
Meget som de første 2 omgange,
holdt vores aftaler, drak masser af
væske, plus, vi holdt en god stabil
omgangstid – ingen problemer her,
første halvmarathon blev rundet på
ca.. 2 timer
Runde 4
Tid - 46. min. – Plads 225
Det kørte for os, havde stadig samme
fart på, så ud til vi havde lagt en perfekt strategi
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og det gode var vi vidste, nu ville
Kaj stå ved mål og løbe os de hjem
på de sidste 2 runder – grinede lidt
inde i mig selv, over jeg var så godt
løbende med den træning jeg havde
lagt for dagen, på vej op af Skovbakkevej, begyndte højre ben dog at
drille, lagde ikke det helt store i det,
marathon skulle jo gøre ondt havde
de kloge sagt – men at Helle alligevel
kunne slå et hul på 10 meter, mens vi
gik, lovede dog ikke alt for godt, vi
kom til toppen, og jeg fik halset mig
ind i skolegården til væske, samt en
gang varmecreme på benet, vi aftalte
dog Helle selv skulle løbe videre, da
jeg helt ærligt ikke havde mulighed
for at følge hende, hun var nok lidt
nervøs for mig, så hun bad Kaj om at
følges med mig, og det skulle vise sig
at være en god ide.
Runde 5
Tid - 50 min. – Plads 213
Nu gjorde det ondt, mentalt var jeg
helt oven på, havde masser at skyde
med, følte jeg selv, men med krampe
over højre knæ, kunne man ikke ligefrem forcere, Helle forsvandt ud
i det blå, og jeg håbede bare hun
ville holde hjem, dejligt var det jeg
havde Kaj som trækdyr, samt moral
indpisker – dejligt med støtte, og en
at løbe efter – nu måtte jeg desværre
gå noget mere, på Nordtoft var jeg
nødt til at går fra bunden, samt det
grimme stykke inde i skoven, Skovbakkevej blev også gået helt nede
fra bunden, på de flade stykker holdt
vi dog stadig en pæn fart, omkring
de ca.. 5.15, så gå-turene var simJUNI 2011

pelthen kun nødvendige der vor det gik
meget op eller ned,
ved væskedepotet
i skoven, måtte jeg
dog osse gå lidt extra.
Runde 6
Tid - 51 min. – Plads 207
Så var det bare ind og i mål – nu tror
jeg faktisk selv Kaj, troede jeg nåede
ind, gåturene var som på runde 5,
lange og lidt oftere, men gav den faktisk ok gas på de flade stykker – og
nu kunne jeg se, jeg ikke ville blive
den der lukkede og slukkede, det
var faktisk en ret fed fornemelse – fik
kæmpet mig i mål i tiden 4 timer og
37 minutter, hvilket jeg selv er meget
tilfreds med. man skal jo tænke på at
hele 31 løbere udgik, de fleste sikkert, med mere træning og erfaring
end mig.
De 3 højdepunkter
ved debuten
1. De mange tilskuere på Skovbakkevej, det var virkelig fedt
at løbe op igennem, og en rigtig sjov episode, var da Stine
Rex, på vores 3. omgang fik
øje på mig og skraldgrinede,
det samme havde hun også gjort
ca.. en måned inden, inde i Løbekompagniet, da jeg købte sko til
halvmarathon, hvor hun grinede
og sagde jeg var sindssyg at
løbe halvmarathon med den træningsindsats – at hun så skulle se
mig igen på Brutalen en måned
efter.... ja det var for morsomt.
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2. Optakten til selve løbet, snakken
med Helle, jeg var måske ikke
forberedt fysisk, men praktisk var
intet overladt til tilfældigheder
3. At fuldføre, og få min medalje, samt
at have klaret det i en ganske habil
tid.
Ellers kan jeg jo kun sige nu, d. 22
Maj i København, er ikke noget der
kan få mig til at ryste i bukserne mere,
nu har jeg været der.
God vind til alle.

Allan Nielsen

Brian Johansen

Svært at
købe
løbesko !

Påsken
2011
skulle ikke foregå
som de to sidste år. Både i 2009 og
2010 prøvede jeg kræfter med Aalborg Brutal Marathon, men 2011
skulle ikke være ”alle gode gange
3”. I år skulle vi i påsken til Thailand
– måske at betragte som en træningslejr inden Hamburg Marathon 22.
maj.
Min plan var IKKE at tage løbesko
med derud, men at købe et frisk par
derude – det måtte da være nemt nok
tænkte jeg inden afrejsen.
Vi startede med 3 dage i Bangkok
og der havde jeg ingen planer om
at løbe – blot nyde storbyen. Heref6

ter rejste vi videre nordpå til Chiang
Mai – her havde vi været før og her
var der gode muligheder for at løbetræne. Vi fandt hurtigt et stort indkøbscenter med en mega sportsafdeling
med dertilhørende STORT udvalg af
løbesko. Personalet (og der er mange
mange) var hurtigt over én for at
hjælpe – jeg prøvede at forklare på
mit skoleengelsk, at jeg var en neutral
løber og brugte 10.5 i størrelse, sådan cirka i hvert fald. De nikkede og
bukkede næsten og væk var de for
hurtigt at vende tilbage med næsten
alt, hvad butikken kunne tilbyde i størrelse 10.5. Jeg spurgte, om alle de
forskellige modeller (mange havde
jeg aldrig hørt om) om de var til en
neutral løber? De kiggede på mig og
anede ikke, hvad jeg talte om – jeg
prøvede igen at forklare omkring de
forskellige stilarter, men følte stadigvæk at de blot nikkede (ja, nærmest
opførte sig som Manuel i Halløj på
Badehotellet), men stadigvæk ikke
fattede en meter. Jeg takkede nej tak
og vi gik.
Vi måtte nu tilbage på hotellet for
at komme på nettet og selv Google
omkring mærker og modeller – endvidere fik jeg også fat i Torben Toft
og sætte ham på sagen. 10 minutter
senere fik jeg en liste så lang af ham
med 4-5 mærker og deres neutrale løbesko. Så var banen kridtet op igen
og vi var tilbage i butikken. Valget
denne gang blev et par Brooks……
Midt i Chiang Mai er der voldgrave
formet som et kvadrat – hver side er
1.6 km lang. Denne kvadrat rundt var
udgangspunktet for mine løbeture. På
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ruten kommer man også forbi en park
– stien rundt derinde var 600 meter
lang, så der kunne man blot ”fylde
på” efter behag.
Jeg løb kun om morgenen – ellers var
det for varmt. For det meste var starttidspunktet kl. 06.30-07.00. Men på
det tidspunkt var der allerede meget
liv i byen. Byens ”morgenmarked”,
hvor de lokale handler, åbner allerede kl. 04.00, så der var meget liv
og larm. I parken denne morgen var
der også livlig aktivitet – som de andre dage var der nogle, som løb rundt
på stierne, men i dag var der en flok
”ældre”, som dyrkede Tai Chi. Det så
meget elegant ud og skulle selvfølge-

lig foreviges på billede. Videre rundt
på ruten kom jeg også forbi et af de
ufattelige mange templer – det ene er
næsten flottere end det andet. Denne
morgen fik jeg hjælp af en lokal gadefejer – fik spurgt ved hjælp af tegn
og fagter, om han ville tage et billede
af mig med templet i baggrunden.
Tror faktisk ikke, at han havde betjent
et kamera før, men han blev et stort
smil, da jeg viste ham resultatet.
Hjemme igen ved udgangspunktet,
hvor uret denne morgen viste 7 km.
Så var det dannet plads til kaffe, æg
og bacon!

Brian Johansen

Dette er et spisested i Thailand, tæt ved vores hotel.
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Velkommen til
Danmarks smukkeste marathon
Det er en stor bedrift at gennemføre et maratonløb. Det kræver
mange, mange timers træning, stor beslutsomhed og masser af
mod at løbe så langt. Vi er sikre på, at du ikke vil fortryde din
deltagelse i Blokhus Marathon, uanset hvilken distance du vælger.
Blokhus Marathon er et marathon i særklasse. 42,195 km i sommerlandskabet i og omkring den lille nordjyske vesterhavsby, Blokhus. Her løber du på hyggelige skov- og grusstier, i naturskønne
klitter, langs det vilde Vesterhav på brede, hvide sandstrande - og
mens benene arbejder for dig, kan du forkæle dine sanser med
synet og duftene af et stykke af Danmarks smukkeste natur. Langs
ruten og på Blokhus Torv midt i byen hepper de sommerglade feriegæster og familie og venner på dig. Og jublen bliver ikke mindre
af, at du krydser målstregen... så derfor går

Familieturen til Blokhus

For at deltage i familieturen, behøver man selvfølgelig ikke at løbe marathon, der findes
også ruter på 5 - 10 og 1/2 marathon, så alle kan stille op
til dette løb. Hvis man ikke
løber, så er man selvfølgelig
også hjertelig velkommen
til at komme og heppe,
lege med børnene eller
bare tage en tur i bølgen
blå.
Der kommer flere oplysninger senere, men det er den

7. august

ca. kl. 10.00, du skal reservere
denne pragtfulde dag, sammen med de andre fra
Frejlev Motion og pårørende og få en fed oplevelse!

