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Glædelig Jul
og et
Godt Nytår!
Ønskes af
Frejlev Motion
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Formand
Kaj Birch
Vivaldisvej 101
9200 Aalborg SV
Mobil tlf.: 22 77 44 94
kab@mediacollege.dk
www.frejlevmotion.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

til jer alle sammen og tak for ’11

Året 2011 går ikke for mit vedkommende over i historien, løbemæssigt,
har været et stort skades-år.
Det ser dog ud til at jeg er ved at
være mine skader kvit, og derfor
vil jeg tilmelde mig Brutalmarathon
næste år, da vores ferie i Påsken er
blevet aflyst, så derfor et Brutal-Marathonløb i stedet!
Der er nogle gode løbs-beretninger,
som er værd at nær-studere, det giver
altid én lyst til at løbe ét eller andet
løb, behøver ikke at være Marathon.
Måske klubben skulle lidt tilbage
til rødderne og løbe nogle mindre
løb i og omkring Aalborg, kunne
være Svenstrup-løbet, Kanal-løbet,
Sildeløbet, Lundbyløbet, Smukkeløb,
Kvindeløb osv.

Den 24. dec. kl. 1000
er der vores årlige tradtions-rige

JULELØB
hvor vi løber, udklædt som julemanden, eller måske bare en lille
nissehue på hovedet. Sidste år var vi
12 løbere, for at sige
God Jul til hinanden. Bliver vi flere
i år? - Kom og vær med til at slå
rekorden. For dem der ikke skal på
arbejde, er der løb den 3. juledag,
tirsdag den 27. december kl. 14.00.
Efter løbet er der hjemmebagt franskbrød med pålæg, bagt af formanden.
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krop. I ugerne op til løbet havde jeg
på mærkelig vis fået ondt i begge
knæ, brændende fornemmelse i fødderne, en rigtig træls begyndende
skinnebensbetændelse i begge ben
samt så hævede ben om aftenen,
at jeg ikke kunne være i hverken
sko eller strømper og
så ømme lårmuskler,
at man skulle tro, jeg
havde løbet maratonet. Havde samtidig
gået rundt med lettere
sygdom i kroppen i
4 uger og en lille smule feber hver
aften, så der var mange gange, jeg
bandede mig selv væk, at jeg var tilmeldt maraton.
Og hvad skete der så – som alle
løbere inden et stort løb ved, er man
overopmærksom på symptomer på
både det ene og det andet: Hvordan
har benene det, maven – er den, som
den skal være. Hvad med psyken,
går det mon som det skal i dag? Det,
der skete var, at jeg vågnede tidligt
ved 5-tiden søndag morgen. Solen
skinnede fra en skyfri himmel – og
miraklet var på mærkeligste vis sket
– ingen ømhed nogen steder. Der var
ingen problemer med hverken fødder,
skinneben, lår, og maven opførte sig
også helt normalt. Meget mærkeligt –
der var slet ingenting ting, man kunne
komme som undskyldninger for ikke
at møde til start – og jeg var endda
også ved at glæde mig til at skulle
løbe 42,195 km – dét var da vist en
overraskelse af de helt store.
Der var ikke så mange tilmeldt maraton, ca. 200 stk. Brian var også

En overraskende tid
af de helt store…
I et kådt øjeblik havde jeg lokket mig
til at tilmelde mig Fjord Marathon.
Havde ellers forsvoret, at det ikke var
et løb for mig, da det havde modtaget meget dårlig kritik fra de forrige
år, men da Brian havde meldt ud, at
han ville tilmeldes, blev jeg nødt til at
følge trop. Jeg kunne jo ikke have,
at han skulle have flere maratons på
CV´et end mig i år, men:
Var jeg overhovedet i form til at
løbe maraton: NEJ.
Havde jeg trænet de lange ture
med masser kilometer i benene: På
ingen måde NEJ.
Jamen så måtte jeg da have løbet en masse intervaller og indlagte
sprints i mine træning: NEJ, NEJ og
atter NEJ.
Til gengæld havde jeg i to uger op
til løbet fået så ondt i benene, at bare
det at gå gjorde ondt. Der er en klog
mand, der har sagt, at man ikke kan
føle smerte flere steder på én gang,
men han har vist aldrig været i min
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mødt op og så rigtig frisk ud, men
jeg besluttede mig for at følge mit helt
eget tempo. Klog beslutning, jeg var
allerede sat af ham efter 500 meter,
ham så jeg nok ikke mere i dette løb,
tænkte jeg. De andre løb rigtig stærkt
til at starte med, og jeg lå næste bagerst i feltet længe. Jeg kunne både
nyde turen over fjorden, den flotte
natur ved Nørresundby, men der var
rigtig mange lange, ensomme strækninger, og jeg løb store dele af maratonet for mig selv. Omkring 20 km
begyndte jeg at indhente mange
løbere, der var faktisk overraskende mange, der var begyndt at gå allerede ved
15 km. Jeg holdt tempoet på 5.30/min
helt uden problemer. Det skal siges, at de sidste
par maratons (Brutal og Blokhus) har
km-tiden været et pænt
stykke over 6 min/km. Det
gik over al forventning. Solen
skinnede, temperaturen var omkring de 20 grader og benene var
gode. Kunne man forvente mere. Jeg
følte, jeg var i mit rette element.
Jeg havde som tidligere nævnt sagt
farvel til Brian allerede efter 500 meter, og havde på ingen måde regnet
med at se ham mere i dette løb. Jeg
var på dette tidspunkt ok løbende og
fik som sagt overhalet en hel del, der
så mere eller mindre klar til at udgå
på dette tidspunkt, og hvem så jeg
komme løbene foran mig: Brian. Han
så meget træt ud på dette tidspunkt.
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Jeg kom op til ham, vi fik snakket lidt,
og han fik lidt druesukker, men han
virkede træt. Heldigvis kom Marianne også med lidt godt fra depotet
til ham, så han kom godt i gang igen.
Det var det sidste, jeg så til ham i
dette løb.
Vidste godt, at en km-tid på 5.40
gav et slutresultat på 4.00 timer, men
da jeg kom omkring de 25 km, kunne
jeg ikke holde farten. Jeg brugte for
lang tid ved depoterne, og jeg syntes
ærlig talt, at den manglende træning
begyndte at sætte sine spor. Men
hovedet var frisk hele vejen, og
jeg var ved godt mod.
Da jeg kom til stierne
ude i Aalborg Øst
ændrede jeg taktik.
Der var godt og
vel 8 km hjem til
mål, og jeg besluttede, at hvis
jeg gik 100 m per
km, så ville det ikke
være så uoverskueligt,
og planen virkede. Jeg løb
på det tidspunkt hele alene og
havde gjort det længe. Der var ikke
mange, jeg kunne hægte mig på.
Til gengæld mødte jeg Marianne
i Vejgaard. Hun sagde, at der kun
var 3 km hjem til Nytorv, og at ruten
gik ned ad hele vejen hjem. Juhuu,
tænkte jeg, men prøv lige at løbe
nedad i 3 km på begyndende ømme
stænger. Så ville jeg næsten hellere
løbe 3 km opad. Havde egentlig ikke
haft ondt i benene på noget tidspunkt
under løbet, men det skal jeg da lige
love for, at de sidste 3 km ændrede
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på. Tempoet blev også skruet godt
op, da jeg kunne se, at jeg kunne indhente noget af den tabte tid, jeg var
nede at gå, så det hjalp heller ikke
på lårmusklerne, der var begyndt at
blive godt stive.
Der var totalt overskud, da jeg kom
i mål. På dette tidspunkt var der rigtig

mange ½-maratonsløbere, der samtidig kom i mål, så det føltes dejligt,
at man kunne overhale dem ind til
målstregen.
Tiden blev 4.04.44 – altså en overraskelse af de helt store og PR fra min
side.

DHL STAFETTEN 2012
Ét af årets store
sommerbegivenhed 2012

Her er vinderholdet 2011.

Kom og vær med til en dejlig løbetur og et sjovt arrangement. Alle kan
være med.
Det er onsdag den 29. august eller
torsdag den 30. august 2012 kl.
17:30.
Holdene er på 5 personer. Bagefter
er der hygge med mad og vin - oven
i købet i fakkelskær..!!
Der er ingen krav for at deltage i vores festlige og folkelige stafet, hvor du
både får motion og samvær i nogle
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Mette Dollerup kan begynde
at ane målstregen.

hyggelige timer. Klubben betaler gebyret.
Ruten er en rundstrækning på 5 km
med start fra Kildeparken.
Så det er måske nu, at du skal overveje, at komme ud på landevejen for
at få kondien lidt på plads, selvom
der er lidt mørkt og koldt.
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NY Marathon 2011
Endeligt sad jeg på Staten Island færgen med kurs mod Verrazano broen
- startområdet til verdens største marathonløb. Vejret var
lækkert, færgen passerede den prægtige Frihedsgudinde
og i ørene hørte jeg
Alicia Keys synge
”Empire State of
Mind” med en rammende tekst…”If you
can make it here
– you can make it
anywhere,…”. En
sang jeg havde hørt
MANGE gange på
mine
foregående
træningsture i området rundt om Frejlev.
De fleste i klubben
kender jo det årelange tilløb, som
jeg har haft til New York Marathon.
Faktisk var det hele 5 år forinden, at
jeg tilmeldte mig løbet første gang.
Slogan for løbet er ”I’m In” og det be6

skriver meget sigende, hvor svært det
er, at få en startbillet til denne løbeoplevelse. Det årelange tilløb var klart
medvirkende til, at jeg glædte mig
vildt meget. I dagene forinden løbet
havde familien allerede oplevet meget i
den spændende by.
Et besøg på Times
Square, et kig til Frihedsgudinden,
et
billede ved Ground
Zero, en tur over
Brooklyn Bridge, en
ishockeykamp med
New York Islanders
og Mads´store forbillede Frans Nielsen, m.m. var blot
nogle af de oplevelser, som vi allerede
havde med i bagagen - udover oplevelsen ved bare at gå rundt imellem
de mange skyskabere på Manhatten.
Det var tredje gang Marianne og jeg
er i byen og den er efterhånden noget helt særligt for os.
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Iført roliganhat havde jeg sågar haft
fornøjelsen at bære Dannebrog til nationalparaden, som er en indmarch i
Central Park for alle de deltagende
løbenationer. Det var bare ren lir,
men alligevel sjovt og humørkurven
var generelt på kraft optur.
Den sædvanlige nervøsitet ramte
dog med STOR effekt natten forinden.
Man var jo lidt på udebane, men det
gav omvendt også spændingen. Uanset natten forinden, så var jeg helt
afslappet den næste morgen på vejen
mod startområdet og jeg nød faktisk,
at være helt alene denne gang.
Alene er nok ikke helt rigtig beskrevet, for når man starter på Verrazano Bridge midt imellem 45.000
andre deltagere og med med udsigt
til Manhattan skyline ude i horisonten, så oplever man sig ikke alene.
Man er midt i en KÆMPE folkefest,
som skal nydes i nuet!
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Ordet ”folkefest” beskriver på bedste
vis min totaloplevelse af løbet. Oplevelsen blev sikkert forstærket af min
generelle kærlighed for byen, men
stemningen forinden og undervejs i
løbet var unik.
I forhold til løbet havde jeg annonceret, at jeg ville løbe uden ur
for netop kunne nyde oplevelsen undervejs. Oplevelsen skulle ikke styres
af den pisk, som uret ofte kan være!
Selvfølgelig ønskede jeg en hæderlig
tid, men jeg havde reelt ikke større
ambitioner på forhånd til tiden. Det
skyldtes også, at ruten faktisk er relativ kuperet og for en +80 kg løber, så
er det jo ikke det foretrukne terræn.
De første mange kilometer fløj afsted. Jeg endte med at tage uret på,
men formåede at løbe størstedelen
af turen uden at kigge på uret. Alligevel fik jeg min tid smidt i hovedet, da jeg undervejs stødte på 3:15
ballonen to gange.
Første gang var på
vej over Queensboro
Bridge og lige inden
jeg skulle møde Marianne og børnene, som
skulle stå ved 26 km lige ved starten på 1st
Avenue på Manhattan, som er markant
punkt på ruten. Stolt
ville jeg hilse på familien med ballonen ved
siden af, signalerende
at det gik godt, men
de var der ikke… og
jeg forstod straks hvorfor. Der var et inferno
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af folk og de råbte og skreg, så man
fik kuldegysninger. Det var vildt fedt,
men ikke et sted for 2 små børn.
Næste gang jeg så 3:15 ballonen
var ude ved 35 km. Jeg vidste, at jeg
fortsat havde et rigtig godt tempo,
men jeg havde virkeligt ikke forventet, at møde den ballon så langt ude
på ruten! Jeg havde jo ikke kigget
på uret. Jeg øjnede nu muligheden
for en ny PR på 3:22 og det gav et
kæmpe kick. Strategien var nem for
hvis jeg bare kunne holde ballonen
med et tab på maks 1min/km, så var
den hjemme. Ballonholderen skruede
dog gevaldigt op for tempoet og de
næste tre km løb vi på 4:30 per km,
hvorefter jeg ved 38 km måtte slippe
ham igen for at kunne holde hjem.
Nu vidste jeg dog, at en PR var
hjemme. Oplevelsen ved at mødes
med Marianne og børnene på hjørnet af Central Park med kun 1,5 km
til mål var derfor ekstrem. Jeg havde
den fedste løbeoplevelse bag mig og
var på vej mod en noget overaskende
PR. Jeg var bare SÅ glad for at se
dem og i farten greb jeg de to dannebrogsflag, som børnene stod med
og løb stolt og glad videre. Havde
planlagt en længere hilsen, men jeg
havde jo desværre ikke tid med kun
1,5 km tilbage og en snæver mulighed for at komme under 3:20.
Cirka 300m længere henne og
med de to dannebrog i hænderne,
så jeg pludseligt et noget anderledes
løbsnummer på ryggen af en løber.
Jeg passerede manden og til min
overaskelse var det selveste Wilson
Kipketer, som kom gående. Endnu et

lille sjovt rygstød til motivationen og
det var derfor med stor fornøjelse, at
jeg lidt senere passerede målstregen
i tiden 3:18:02 i det løb, som hidtil
har været min suverænt fedeste løbeoplevelse.
I de efterfølgende timer modtog
jeg rigtig mange lykønskninger fra
venner og familier. Jeg blev også
opmærksom på, at flere fra klubben
havde fulgt slaget undervejs på internettet. Det varmer faktisk vildt meget,
at der var interesse for min deltagelse
i løbet. Det er netop essensen af, at
løbe i en klub sammen med andre,
som deler interessen for løb.
Jeg håber derfor, at jeg med denne
beskrivelse kan lokke flere af Jer til, at
tage tage med til New York for deltagelse i dette løb, som virkeligt skal
opleves!
Der er mange plusser og minusser
ved løbet, men totaloplevelsen ved
at løbe marathon i denne fede by er
altså ubeskrivelig. Jeg stiller mig i
hvert fald bag i køen igen for deltagelse – senest i år 2015.
Mvh.
Thomas Esmann
PS: Jeg havde igen min lille træklodse
med - træklodsen som min Far
faldt om med i
hånden dagen
efter jeg for 2½
år siden blev
udtaget til deltagelse i løbet.

