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Trailløb – Er det noget for mig? 

Læs mere om trailløb inde i bladet 



Sæt X i kalenderen  

Søndag den 9. september  

Det er nemlig blevet tid til 6 timersløb rundt 

om søen igen.  

Kan I huske, hvor sjovt og hyggeligt, det var 

sidste år?  

Eller er du ny i klubben og tænker, at 6 timers 

løb det er da ikke er noget for dig?  

Så tager du helt fejl. Det er nemlig ikke kun for 

hard-core ultraløbere. 

Det er et løb for alle. Du kan nemlig deltage 

som hold med op til 6 deltagere. Det vil sige, 

hvis man deler lige over, så skal man i løbet af 

de 6 timer kun løbe sammenlagt én time. Sid-

ste år var der flere fra løbeskolen, som lavede 

et hold, og de havde en rigtig god dag. 

Måske vi har nogle løbere, der normalt ”kun” 

løber halvmarathon, der skal prøve kræfter 

med 3 timers løb i år?  

 

Der er selvfølgelig også flere hard-core ultra-

løbere med. Sidste år løb vinderen 62 gange 

rundt om søen.  Der var 5 løbere fra klubben, 

som stillede op som solo-løbere. Mon ikke det 

tal bliver fordoblet i år? 

Husk, hvis du har mod på det – du behøver 

ikke løbe HELE tiden, du må gerne holde pau-

se undervejs – og der er et velassorteret de-

pot. 

Når løbet er færdigt, og vinderen er kåret, så 

vil der være mad til alle løbere. Det er med i 

tilmeldingsprisen.  

Hvad koster det så? I år er der ingen trælse 

ekstra-gebyrer, når I tilmelder jer. Et hold ko-

ster 100 kr., og det koster 200 kr. per løber på 

holdet uanset antal. Det vil sige som sololøber 

koster det 300 kr. i alt og et hold med 6 løbere 

koster 1.300 kr i alt. BUM! 

Læs om løbet og tilmeld dig på https://

tranbjerg-lober.safeticket.dk/tl6t  

Du kan også vælge bare at komme forbi og 

heppe og eventuelt give en hjælpende hånd. 

Har du løbet på Kilimanjaro? 

Det har Kristina Schou Madsen – endda helt op til 
toppen 

Af Hans-Ole Kaae, Aktivitetsudvalget 

Den 23. februar slog Kristina Schou Madsen verdens-
rekorden og løb op på toppen af Afrikas højeste bjerg 
på lidt under 7 timer! 

Aktivitetsudvalget har nu lavet en aftale om et fore-
drag med Kristina, hvor hun levende vil fortælle om 
planlægning, mental og fysisk forberedelse – frem til 
og ikke mindst på selve rekorddagen. 

Kom og hør hendes spændende beretning, godt sup-
pleret af billeder og videoer – og bliv klogere på hvil-
ke mentale strategier, der skal lægges for at nå så 
ambitiøst et mål. 

Skynd dig at sætte et stort kryds i kalenderen ved 
onsdag den 14. november kl. 19:30 – det bliver en 
oplevelse! 

https://tranbjerg-lober.safeticket.dk/tl6t
https://tranbjerg-lober.safeticket.dk/tl6t




Træningsprogram 

Hvorfor har vi egentlig et træningsprogram. 
af Jan Christensen 
 

En af de vigtigste årsager til et træningsprogram er,  
at man kan træne, så man får mest ud af sin træning - 
men uden at blive skadet. 
 

Hvad er intervaltræning 

Intervaltræning går meget simpelt ud på, at man deler 
træningen op i mindre bidder. Man starter selvfølgelig 
med at lave 10-15 minutters opvarmning. Et eksem-
pel på et meget brugt og kendt intervaltræningspas er 
6 x 800 m. Man starter altså med at løbe 800 m på 
tid. Man skal ikke presse sig selv mere, end man kan 
løbe alle 6 intervaller i samme tempo. 
 

Hvorfor er intervaltræning godt? 

Formålet med intervaltræning er at øge hjertets evne 
til at pumpe blod rundt og få det helt ud i cellerne, det 
er konditionstræning træning. Intervaltræning er et 
rigtig godt supplement til sin løbetræning. Intervaltræ-
ning og løb hænger sammen. Intervaltræning er en 
måde at presse kroppen til noget uvant. Man lærer 
simpelthen sin krop at løbe ved et højere tempo.  
 

Det betyder altså, at når man løber intervaltræning 
skal man huske at løbe hurtigere samlet set, end man 
ville gøre, hvis man skulle løbe den samlede di-
stance. Ønsker man at løbe 10 km på 50 min, altså 5 
minutter per kilometer, skal man løbe sine 1000m in-
tervaller omkring 4 minutter og 30 sekunder. 
 

Tempotræning 

Formålet med tempotræning er som intervaltræning 
at øge ens kondition, ved at bruge 1000-3000 m ture i 
et godt tempo. 
Men når man veksler mellem korte intervaller og tem-
poture, træner man alle muskelceller og fibre og ikke 
kun nogle af dem. 
 

Rolige ture 

Hvorfor har vi rolige ture på programmet? 

Vores programmer (og næsten alle andre løbepro-
grammer) er opbygget med en fordeling af interval - 
tempo - roligt løb 
 

Det der sker i kroppen ved roligt løb er en opbygning 
af de små blodkar, som er med til at transportere ilt 
ud i musklerne og på den måde øger ens udholden-
hed. 
Du kan læse mere om at løbe langsomt her: 
https://www.dgi.dk/loeb/loeb/artikler/loebeekspert-til-

nye-loebere-saet-tempoet-ned 

. 

Trænere med “svendebrev” 

I løbet af 2017 og 2018 er der flere trænere i klubben, 
som er blevet færdige med deres træneruddannelse. 
DGI har opdateret træneruddannelsen, så flere af 
klubbens trænere har opdateret deres uddannelse. 

Den nye som er blevet færdige er Hans-Ole Kaae og 
Lars Skøtt Jensen 

 

Trænere med opdateret uddannelse er Lykke Anker-
sen, Bente Mahler, Hanne Vestergaard og Jan Chri-
stensen 

Løbeskolen har også fået deres egne uddannede træ-
nere, som ikke skal stå for den almindelige klubtræ-
ning, men kun have fokus på løbeskolen. Løbeskolens 
trænere er Lis Blach, Dorthe Thomsen og Kim Prim-
dahl. 

Læs mere om den nye 
DGI løbetræner-
uddannelse:  
https://www.dgi.dk/loeb/
loeb/for-dig-som-
loebetraener/
traenerkurser-og-
uddannelse 

https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse
https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse
https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse
https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse
https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse


Medlemsundersøgelsen - 
spørgeskema 

 
Midt i juni sendte trænerudvalget et spørgeskema ud 
for at få medlemmernes tilkendegivelse af, hvad der 
er godt, og hvad der skal laves om ved træningen. 
 

Generelt er kendskabet til programmet, og hvorfor vi 
gør som vi gør, fint. 
Men der er stadig cirka 20% af medlemmerne, som 
ikke ved, hvorfor vi træner, som vi gør. 
Programmet ligger altid på hjemmesiden, og vi prøver 
altid at lave programmet, sådan at det er tilpasset 
medlemmernes ønsker, hvilke løb skal der være fo-
kus på osv. 
 

http://tranbjerg-lober.dk/program/ 

 

 
 
 

Hvor træner vi mest? 

Der er stadig et stort flertal som træner mest i Tran-
bjerg, men der er fin tilslutning til Trail og BS. Det vi-
ser, at vi har fat i noget af det rigtige. 

 
 
 
 
 

Hvorfor træner vi i Tranbjerg Løber? 

70% af medlemmerne løber med i Tranbjerg Løber, 
fordi det er en social klub. 

 
 

Hvor tit kommer man til træning? 

80% af medlemmerne kommer 2 gange om ugen eller 
mere. Det er dog ikke altid til at se til træning, men 
der kan selvfølgelig være mange årsager til, at man 
bliver nødt til at hoppe en træning over. 
 

 
 
 
 
Kommentarer 

Generelt er de fleste meget positive og kommer med 
gode forslag. 
Dem kan udvalget bruge til at lave små ændringer i 
programmet og måden, vi planlægger træningen. 
Noget som springer ud er, at mange synes, vi løber 
meget rundt på de samme stier i Tranbjerg. Men det 
er nu de vilkår, vi har. Vi vil prøve at lave lidt flere ture 
ud af byen. 
Samt at programmet måske er lidt for hårdt, altså 
med for mange interval/tempo og for få rolige ture, 
der er derfor kommet lidt ekstra rolige ture i program-
met. 
 
 
 
 
 

http://tranbjerg-lober.dk/program/


Monas 3. Marathon 

Søndag den 13. maj afvikledes den 39. Copenhagen 
Marathon. Tranbjerg Løber var repræsenteret med syv 
løbere. 

Af Mona Gedsø Lange 

Jeg skulle løbe mit 3. marathon, de to øvrige er løbet i 
Hamborg i henholdsvis 2015 og 2017. Jeg har altid været 
lidt skeptisk omkring København, da der er tradition for, 
at det er meget varmt, selvom det afholdes i maj. Men i 
år passede det bedst ind i kalenderen at løbe i maj, så 
jeg måtte prøve kræfter med de varme københavnske 
gader. 

Det blev en varm dag i København! Der blev officielt 
målt 25 grader, men heldigvis luftede det lidt, og man 
kunne finde skygge på ruten, hvilket så resulterede i at 
mit ur viste 42,7 km, da jeg kom i mål. 

Vi var syv løbere fra klubben, heraf en debutant, Ras-
mus. Desværre var jeg den eneste, der skulle løbe med 
fartholderne med sluttid 4 timer 10 min. Så jeg var helt 
alene, både i startområdet, på turen og da jeg kom i mål. 

Vi havde fire fantastiske heppere med: Jane, Lis, Jens og 
Claus. De ville stå fire steder på ruten; ved 2, 12,21 og 30 
km. (Se heppernes artikel andetsteds i bladet) Det var 
nøje planlagt, om de stod på højre eller venstre side. Og 
det var fedt at vide, at de var der. Jeg så frem til hvert et 
møde, hvor jeg lige fik et skud ny energi. 

Det var meget varmt, og jeg havde meget respekt for 
varmen, og var bange for at få problemer. Så jeg drak 

meget ved alle depoterne, både energi og vand (depot 
for hver 3-4 km). Senere skiftede jeg energidrikken ud 
med bananer, for det var godt nok meget at drikke – og 
det tog tid, når jeg ikke kunne løbe og drikke samtidig. 
Det fungerede heldigvis rigtig godt med banan og vand. 

Allerede før jeg var halvvejs, vidste jeg, at min plan om 
at sætte PR ikke kom til at holde. Jeg måtte slippe fart-
holderne allerede ved 17 km, blandt andet fordi jeg skul-
le på toilet. 

Jeg følte mig meget træt allere-
de før 30 kilometer-mærket, og 
tænkte på, at der godt nok var 
lang tid, til jeg kunne sætte mig 
ned og hvile mine ben. Det var 
vist også heromkring, jeg filoso-
ferede om, at jeg skulle droppe 
langdistanceløb fremover. For 
eksempel kunne jeg jo bare væ-
re hepper til Aarhus City halv-
marathon…. 

Ved cirka 35 kilometer spotte-
de jeg Rasmus. Bare det at se 
én, man kender, giver ny ener-
gi. Rasmus var lidt presset, så 
jeg tilbød, vi kunne løbe sammen og snakke lidt, så vi 
kunne glemme, at vi havde ondt og var trætte. 

Rasmus var tørstig og ønskede brændende et depot – og 
VUPTI; pludselig stod der to unge mænd med et lille de-
pot og delte vand ud. Vi fik et tiltrængt glas vand og løb 
videre. 

Jeg havde pludselig et overskud, for jeg var jo den meget 
erfarne marathonløber, som burde udvise overskud, og 
jeg kunne ”øse” ud af gode råd. Desværre kunne Rasmus 
ikke holde ved, og måtte ned at gå. Så jeg sagde farvel til 
ham og løb videre. Så slap han også for at høre klassike-
ren, når man rammer 37 km: ”Der er kun 5 km ind 
km kan man jo altid løbe”.

Det begyndte at gå lidt bedre for mig, dog havde jeg be-

klarede det sgu. Tiden var ikke helt så god, som ønsket; 
4.27.47, så jeg var ikke helt tilfreds med mig selv.

Det er lidt underligt at komme i mål; man har set frem til 
øjeblikket, men det er også lidt tomt. Der var ikke no-
gen, jeg kendte, så der var ingen at dele øjeblikket med. 
Jeg havde mest lyst til at sætte mig ned og hvile mig, 

Heppere løber CPH Marathon! 

Af Jens Blach 

Den 13. maj 2018 var dagen, hvor CPH Marathon løb af 
stablen.  Syv seje Tranbjerg Løbere deltog. Vi var fire 
Tranbjerg Løbere, som valgte at heppe i stedet for. 

Det ene heppekor bestod af Jane Findahl, Claus Riber, 
Lis Blach og Jens Blach. Det andet heppekor bestod af 
Herluf Berg og datter, som cyklede rundt på ruten. 

Lis havde fået den geniale ide, at vi skulle have løbetøj 
på, og løbe rundt til de steder, hvor vi skulle stå og klap-
pe og skråle. 

Første post var ved 2 km mærket, Rådhuset. Da alle 
Tranbjerg Løbere var kommet forbi, løb vi til næste post 
ved Nyhavn – 12 km mærket. Og denne gang så vi alle 
syv Tranbjerg Løbere igen – heldigt. Klappe – heppe – ju-

hu. Fra Nyhavn løb vi til Metro stationen på Kgs. Nytorv, 
som vi tog til Frederiksberg station. Så løb vi igen ud til 
ruten, denne gang ved 21 km mærket, så vi kunne tage 
imod dem igen. Denne gang var Frank igen hurtigere 
end os. Men alle de andre fik endnu engang en hilsen 
med på vejen. 

Herefter løb vi retur til Frederiksberg metro station, su-
sede under København og stod af på Nørreport station. 
Hurtig op i løb med kurs til næste post – 30 km. Her stod 
vi så – ved Rundetårn og ventede på dem. Og igen var 
Frank den hurtigste. Vi kunne så nyde at se de seje løbe-
re igen, der kom forbi. Vi sørgede for underholdningen i 
form af klapsalver og opmuntringer. 

Da den sidste Tranbjerg Løber var suset forbi, løb vi til 
næste post, som var ved cirka 41 km mærket oppe på 
Langebro. Her havde vi udsigt til ruten fra 40 km – 41 
km. Og stadig var Frank hurtigst. Jane var frisk på en lille 

løbetur. Så hun smuttede ned til ca. 
40 km og ventede på Jan. Da han kom 
løbende, sluttede Jane sig til ham, og 
løb med ham op til Langebro. Da vi 
havde klappet den sidste Tranbjerg 
Løber over Langebro, løb vi ned til 
opløbet mod målet for at heppe de 
sidste i mål.

Ved at løbe mellem de forskellige 
heppe poster på ruten, var det muligt 
at følge næsten alle Tranbjerg Løbere.

Som vi siger 
6 km. Vi havde en forrygende dag.



og 

 

holderne allerede ved 17 km, blandt andet fordi jeg skul-

og 

Jeg havde pludselig et overskud, for jeg var jo den meget 
erfarne marathonløber, som burde udvise overskud, og 
jeg kunne ”øse” ud af gode råd. Desværre kunne Rasmus 
ikke holde ved, og måtte ned at gå. Så jeg sagde farvel til 
ham og løb videre. Så slap han også for at høre klassike-
ren, når man rammer 37 km: ”Der er kun 5 km ind – og 5 
km kan man jo altid løbe”. 

Det begyndte at gå lidt bedre for mig, dog havde jeg be-
gyndende ondt i knæet ved 40-41 
km, så jeg måtte lige stoppe op 10 
sekunder og have lidt ondt af mig 
selv. Jeg fik heldigvis forholdsvis 
hurtigt sparket mig selv i gang igen. 

Med en kilometer tilbage på Lange-
bro, stod de der så igen, de fire fan-
tastiske heppere. Jeg fik det sidste 
hep og løb så ellers mod målstre-
gen. 

Det er helt vildt, som der bliver klap-
pet og heppet det sidste stykke mod 
mål. ”Hvor er I seje” lød det igen og 
igen. 

Endelig passerede jeg målstregen, 
det var fedt at komme i mål.  Jeg 

klarede det sgu. Tiden var ikke helt så god, som ønsket; 
4.27.47, så jeg var ikke helt tilfreds med mig selv. 

Det er lidt underligt at komme i mål; man har set frem til 
øjeblikket, men det er også lidt tomt. Der var ikke no-
gen, jeg kendte, så der var ingen at dele øjeblikket med. 
Jeg havde mest lyst til at sætte mig ned og hvile mig, 

men først er der en masse praktisk, der lige skal klares; 
man skal have sin medalje, diverse mad og drikke og ik-
ke mindst sin bagage. Det virker alt sammen ret uover-
skueligt, når man er træt og bare vil have lov at slappe 
af. 

Da jeg havde fået fat i min bagage, fandt jeg en beton-
klods at sidde på, og her drak jeg min øl (alkoholfri na-
turligvis) og fik sendt beskeder ud til familien om, at jeg 
var i mål, og at jeg havde det godt.  Fik også lige læst alle 
de søde beskeder på FB, som var tikket ind i løbet af da-
gen. Efter lidt tid tog jeg mig sammen til at gå over og 
klæde om. 

Efter badet gik jeg (meget) stille og roligt hen til det 
aftalte mødested i parken. Her sad de andre og hyggede. 
Vi fik taget et lille gruppebillede, inden de andre (som 
havde været der længe) gik over mod bussen. Kort efter 
kom Maja, som kunne fortælle om sin løbsoplevelse, og 
til sidst kom Rasmus og-
så. Det var noget af en 
ilddåb at debutere i den 
varme, men han klarede 
den. 

I løbet af de næste dage 
begyndte løbe-hjernen at 
fungere igen, og jeg kunne 
godt se, at det faktisk var 
et ret godt resultat. Og 
Aarhus City halvmarathon 
skal jeg selvfølgelig løbe 
igen i år. 

hu. Fra Nyhavn løb vi til Metro stationen på Kgs. Nytorv, 

30 km. Her stod 

Frank den hurtigste. Vi kunne så nyde at se de seje løbe-
re igen, der kom forbi. Vi sørgede for underholdningen i 

km. Og stadig var Frank hurtigst. Jane var frisk på en lille 

løbetur. Så hun smuttede ned til ca. 
40 km og ventede på Jan. Da han kom 
løbende, sluttede Jane sig til ham, og 
løb med ham op til Langebro. Da vi 
havde klappet den sidste Tranbjerg 
Løber over Langebro, løb vi ned til 
opløbet mod målet for at heppe de 
sidste i mål. 

Ved at løbe mellem de forskellige 
heppe poster på ruten, var det muligt 
at følge næsten alle Tranbjerg Løbere. 

Som vi siger – vi løb CPH Marathon på 
6 km. Vi havde en forrygende dag. 





Hvad er Team BS? 
Du har måske undret dig over, hvad der egentlig sker i det der Team BS ... Er det en mærkelig kult, der 

ligger på yogamåtter? Og hedder deres leder Sally? Og hvis det er Sally, hvad laver Jens Blach og Eva 

Gedsø så? Jens forsøger at besvare alle spørgsmålene i denne artikel. 

 

Team BS tilbyder kort sagt træning til de løbere, som er blevet skadet, eller har ønske om at blive stærkere 

løbere. 

Team BS – bliv en stærkere løber. 

 Hvis du har fået øvelser af læge/fysioterapeut, kan de nemt indlægges i træningen. Så får du dem 

 Lavet, i stedet for det bliver din dårlige samvittighed 

 Hvis du træner med Team BS, mens du 
er skadet, er du hurtigere tilbage i lø-
beklubben 

 Når du træner med Team BS, er du 
stadig en del af løbeklubben 

 Team BS arbejder med øvelser, hvor 
hele kroppen styrkes 

 Team BS er social træning, hvor der er 
smil og latter 

 Team BS er altid udenfor året rundt, 
uanset vejret 

 Team BS finder tit muskler, som man 
ikke vidste fandtes 



Trailløb – Er det noget for mig? 

Der snakkes så meget om trailløb i skoven og andre steder – 
men er det virkelig noget for mig? 

Af Hans-Ole Kaae, TrailTeam 

Måske er du færdig – eller næsten færdig med Løbeskolen – 
eller du løber i klubben, men har ikke prøvet at løbe trail, el-
ler også er du en af dem, der jævnligt tager en frisk tur i sko-
ven? 

Uanset hvilken kategori du tilhører, er Tranbjerg Løber Trail-
Team noget for dig – altså forudsat du har lyst til at komme 
med ud at løbe en tur i skoven. 

Det hele starter med, at du melder dig ind i Facebook-
gruppen, der netop hedder:  
”Tranbjerg Løber TrailTeam”. Det er her, vi skriver om trail-
træningen, løbene, har vores trailkalender - og det er også 
her, vi lægger masser af sjove billeder og anden info ud om 
de trailture, vi har været på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TrailTeam er vi p.t. 3 trænere: Anne Dorte Sørensen, Dorte 
Hansen og undertegnede. Desuden har vi af og til Bente Mah-
ler med som hjælpetræner – og vi lægger vægt på at tilbyde 
trailture på alle niveauer. Derfor ser du som regel, at vi har 3 
hold: De mindst langsomme, midterholdet – og de mindst 
hurtige/begynderne, så der er virkelig noget for alle, ikke? 

I Tranbjerg Løber TrailTeam løber vi som regel to ture i sko-
ven hver uge. Det kan være enten tirsdag eller torsdag og så 
om søndagen. Trailmulighederne i og omkring Tranbjerg er 
stærkt begrænsede, så vi kører normalt ud i så mange biler, 
som der nu skal til, og så heller ikke flere. Vi tilstræber at star-
te fra P-pladsen foran Klubhuset kl. 17:30 på hverdage og kl. 
09:00/10:00 på søndage – altså næsten som resten af klub-
ben, og i sæsonen tager vi hensyn til de Tempotigre, der ger-
ne vil med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamen hvor løber I så”, spørger du måske? 

Her har du de mest brugte steder: 

 Skovene omkring Vilhelmsborg 
 Moesgård, med udgangspunkt enten fra ishuset ved 
     stranden eller fra museet 

 Ørnereden 
 Fløjstrup-skovene 

 Pinds Mølle 
 Thors Mølle 

 Skovmøllen 

Lyder godt, tænker du – men, hånden på hjertet - hvad er 
trailløb egentlig for en størrelse? 

Til forskel fra ’asfaltløb’ i klubben, hvor man træner tempo og 
afstand, har de to parametre ikke helt den samme betydning, 
når vi snakker trailløb (og det gør vi jo gerne og næsten 
uafbrudt). Det er tiden, der tæller, altså hvor længe vi er ude 
at løbe. Det kan være svært for inkarnerede asfaltløbere at 
vænne sig til, at tempoet på en trailtur er så forholdsvist lavt, 
måske 8-9 min/km eller langsommere – men vi fokuserer på 
den gode oplevelse, når vi nu er omgivet af al den smukke 
natur, og så når vi så langt, vi nu gør, og i det tempo, vi nu kan 
enes om. Selvfølgelig er det ikke helt så sort og hvidt, tid, 
tempo og afstand hænger selvfølgelig sammen, vi piller helst 
ikke ved naturlovene - men sådan er grundprincippet altså. 

OK, tænker du så – men tramper I så bare lidt rundt i de visne 
blade ude i skoven? 

Hvad tror du selv? Altså: 

 Vi kan løbe på store, brede skovstier, eller smalle 
     skovstier, der snor sig i landskabet 

 Vi kan løbe på stranden, måske lidt ud i vandet – eller 
     eventuelt krydse en å en gang imellem 

 Vi kan løbe off-trail på smalle – eller næsten ikke-
    eksisterende spor i skoven (kun AD kan se dem) 

 Vi kan løbe på mountainbike-spor eller på hestestier 
 Vi kan også tage nogle meter på asfaltveje 
 Vi kan øve os i trail-teknik 
 Vi elsker bakker, Dorte især, men husk: Du bestiger i 
    dit eget tempo, og der pustes ud på toppen (det, vi 

 

Hvilket underlag løbes der på?

Nogle myter om trailløb:

”Det er hårdt at løbe op ad de stejle bakker” 
hårdt, det er jo bakketræning, ik’ 
bakketoppene, og vi venter altid på hinanden. Det er absolut 
’tilladt’ at løbe meget langsomt eller gå op, når der er brug for 
det.

”Jeg kommer til at mangle intervaltræning, tempoløb og den 
anden gode træning”. Vi løber jo kun 2 ud af de 3 træningsda-
ge i ugen, så du kan alligevel nå noget af den nyttige og vigti-
ge træning i Tranbjerg, og mange vil mene, at trailløb er kon-
stant intervaltræning.
Desuden binder du dig ikke til at løbe med hver gang, du er 
helt fri til at plukke fra klubbens overflødighedshorn af gode 
trænings

”Udstyret er dyrt”. Det behøver det ikke at være. Når det er 
tørt i skoven, kan du sagtens prøve at løbe med nogle gange i 
almindelige løbesko. Bliver du bidt af trailløb, som mange gør 
(si’r det bare ...), koster trailsko gennemsnitligt det samme 
som almindelige løbesko. Og i sagens natur kan du jo kun sli-
de på ét par ad gangen.

”Løber I kun om sommeren?” 
rundt, præcis som resten af klubben. I den mørke tid er det 



Til forskel fra ’asfaltløb’ i klubben, hvor man træner tempo og 
afstand, har de to parametre ikke helt den samme betydning, 

vænne sig til, at tempoet på en trailtur er så forholdsvist lavt, 

natur, og så når vi så langt, vi nu gør, og i det tempo, vi nu kan 

tempo og afstand hænger selvfølgelig sammen, vi piller helst 

men tramper I så bare lidt rundt i de visne 

eller 

 

kalder at finde firkløvere: Man stirrer foroverbøjet ned i 
skovbunden, mens man prøver at få lungerne til at falde 
på plads i kroppen igen) 
 Vi gør normalt forud opmærksom på, hvis vi skal på 
    deciderede mudderture, men en bette klat slam kan 
    nu og da komme til at dekorere dine løbesko uden 
    forudgående advarsel 
 Nogle få gange om året løber vi City-Trail. Typisk inde 
    i Aarhus. Det er noget helt specielt 

 

Hvilket underlag løbes der på? 

 Jord, græs, sand, grus, sten, mudder, vand – kort 
    sagt: stort set alt andet end asfalt og beton 

Nogle myter om trailløb: 

”Det er hårdt at løbe op ad de stejle bakker” – Ja gu’ er det 
hårdt, det er jo bakketræning, ik’ - men vi puster altid ud på 
bakketoppene, og vi venter altid på hinanden. Det er absolut 
’tilladt’ at løbe meget langsomt eller gå op, når der er brug for 
det. 

”Jeg kommer til at mangle intervaltræning, tempoløb og den 
anden gode træning”. Vi løber jo kun 2 ud af de 3 træningsda-
ge i ugen, så du kan alligevel nå noget af den nyttige og vigti-
ge træning i Tranbjerg, og mange vil mene, at trailløb er kon-
stant intervaltræning. 
Desuden binder du dig ikke til at løbe med hver gang, du er 
helt fri til at plukke fra klubbens overflødighedshorn af gode 
trænings- og løbstilbud. 

”Udstyret er dyrt”. Det behøver det ikke at være. Når det er 
tørt i skoven, kan du sagtens prøve at løbe med nogle gange i 
almindelige løbesko. Bliver du bidt af trailløb, som mange gør 
(si’r det bare ...), koster trailsko gennemsnitligt det samme 
som almindelige løbesko. Og i sagens natur kan du jo kun sli-
de på ét par ad gangen. 

”Løber I kun om sommeren?” – TrailTeam løber hele året 
rundt, præcis som resten af klubben. I den mørke tid er det 

nødvendig at investere i en pandelampe, og trailsko er et 
must, men du forpligter dig jo ikke til at løbe med hele året 
rundt. 

”Man får nemt skader”. Tja – risikoen er vel lidt højere for at 
snuble over en rod eller en gren, men man bliver forbavsende 
hurtigt bedre til at aflæse terrænet foran benene – og se for-
hindringen, før man ligger med næsen nede i skovbunden 
(der forresten dufter overraskende godt). 

”Jaja, det er alt sammen meget godt, tænker du så – men får 
jeg noget ud af det?” Altså vi udbetaler ikke honorar for del-
tagelse, men du vil opdage, at når du har trailet nogle gange, 
bliver du bedre til bakketræningen i Tranbjerg – og trailtræ-
ningen er generelt nyttig for din krop, med den konstante, 
store variation. 

At løbe i skoven er bare en fed fornemmelse – det er så fanta-
stisk at opleve årstidernes skiften derude. Det er herligt at 
løbe i skoven, når anemonerne blomstrer, men også skønt at 
suse af sted i mørket med fuldt blus på pandelampen og nyde 
fællesskabet i den friske, kølige luft. 

Hvis du mod forventning har holdt ved, og har læst helt frem 
hertil, så først tak – og dernæst lige en præcision, hvis du er 
ny trailløber: Når vi er eksempelvis 3 trænere, laver vi gerne 3 
hold, hvis der er brug for det. Også selvom der kun er én lø-
ber på et hold. Også selvom denne ene løber er nybegynder, 
det bliver vi slet ikke sure over. 

”OK, godt så - hvad gør jeg nu?” 

Du melder dig ind i Facebook-gruppen ”Tranbjerg Løber Trail-
Team”, følger med og ser hvad der sker. 



NXM 2018 
Nordisk eXtrem Marathon 
 
Af Janne Bech Thøgersen 
 
Nordisk eXtrem Marathon er arrangeret af Racing 
Denmark, og ifølge deres hjemmeside har det fak-
tisk været afholdt i over 15 år. Det er et løb, som 
afholdes over 2 dage i de smukke omgivelser i og 
omkring Silkeborg søerne – ja, der stod ”i”, hvilket 
vil fremgå af den følgende beskrivelse. 
Man kan vælge mellem to kategorier: Trailløb kaldet 
”XT” og O-løb kaldet ”X”. Indenfor de to kategorier 
er der så igen flere distancer, som angives med et 
nummer. Vi (Dorte, Anne Dorte, Pia, Lone, Bodil og 
Janne) valgte XT50, som altså var et trailløb efter 
en markeret rute på 50 kilometer, og som skulle lø-
bes i tre etaper: 22 km på dag 1 – 6 km aften/natløb 
– og så 22 km på dag 2. 
 
Vær beredt! 
De fleste har prøvet at forberede sig til et stort løb 
som eksempelvis et halv- eller hel-marathon - eller 
måske endda længere. Forberedelserne går pri-
mært ud på at klargøre sig rent fysisk til at kunne 
løbe distancen. Det skulle vi selvfølgelig også til de 
50 km, men faktisk fyldte forberedelserne omkring 
udstyr til turen endnu mere. Hvad var obligatorisk, 
og hvad var bare anbefalet? Hvad skulle bæres i 
rygsæk under hele løbet, og hvad blev transporteret 
til teltlejren (”Night-camp”) af arrangørerne? Det 
krævede da også en hel del kommunikation i vores 
lille, lukkede Facebook-gruppe og et møde, hvor 
der blev udvekslet gode idéer og øvet opsætning af 
telt. Kort fortalt fik vi transporteret: telt, sovepose, 

liggeunderlag, Trangia og en varm jakke til om afte-
nen. I rygsækken, som skulle bæres under hele lø-
bet (på nær de 6 km natløb), var det obligatoriske 
udstyr: vandbeholder (min. 0,5 liter), aftens- og mor-
genmad, skiftetøj og pandelampe. 
 
Dagen oprinder og starten går 
Lørdag den 26. maj var den store dag, hvor starten 
skulle gå. Vi ankom ca. kl. 16 til Fort Østerlund, som 
flere kender fra ”Paradise Trail”. Her lagde vi det af 
vores udstyr, som skulle transporteres i en lastbil og 
fik på vanlig vis udleveret vores startnummer. Efter 
en kort briefing og opsummering af regler blev vi 
sendt af sted klokken 17 – og foran os lå nu 50 km 
trailløb!  
De første 22 km endte ved den teltlejr, hvor vi skulle 
overnatte, og vi skulle i øvrigt være opmærksomme 
på, at når vi ankom til målstregen i lejren, var eta-
pen ikke slut! Der var nemlig indlagt en ”spurt” på 

ca. 400 meter, hvor man skulle ”promenere” gen-
nem teltlejren til underholdning for alle dem, som 
var vel ankommet og i gang med at slå telte op eller 
lave mad. Så man var altså først helt færdig med 
første etape, når målstregen var passeret anden 
gang. 
Nå, men tilbage til start. Vi var jo alle meget spænd-
te og enige om, at vi ikke skulle lægge for hårdt ud, 

så der var energi nok til hele turen. Men vi blev nok 
alle en anelse overraskede, da vi indenfor de første 
4 km allerede havde været i vand til livet to gange 
(ca. til livet 
turen faktisk ret fint 
jo er i de smukke men kuperede omgivelser. Ruten 
var rigtig godt markeret med rød/hvid 
”minestrimmel” for hver 50 meter, så der var ikke 
noget at være i tvivl om; selv når ruten gik igennem 
vand og skov, hvor der ikke var nogen ”naturlig” sti. 
Dog kan det godt begynde at glippe med fokus på 
bånd, skovbund, sten og rødder, når man begynder 
at blive træt. Her var det godt, vi havde hinanden, 
så vi ikke kom væk fra ruten.

 
Ankomst til Night Camp og gang i gryderne
Efter knap 4 timer, 22 km og den varslede 400 me-
ter ”spurt” var vi ved ”Night Camp”. Her fandt vi hur-
tigt vores bagage og gik i gang med at slå telte op 
og få sat vand over at koge. Aftensmaden bestod 
nemlig af frysetørret mad med forskellige lækre titler 
som ”spaghetti bolognese”, ”chili
”kylling i karry”. Og det smagte da også ganske ud-
mærket, men bedst var nok de retter, som var mest 
krydrede. Desværre havde vi selskab af en hulens 
masse myg, så til en anden gang er vi enige om, at 
diverse myggemidler får høj prioritet i den sparsom-
me oppakning.

 



og mor-

Lørdag den 26. maj var den store dag, hvor starten 
skulle gå. Vi ankom ca. kl. 16 til Fort Østerlund, som 

vores udstyr, som skulle transporteres i en lastbil og 

De første 22 km endte ved den teltlejr, hvor vi skulle 
overnatte, og vi skulle i øvrigt være opmærksomme 

var vel ankommet og i gang med at slå telte op eller 

Nå, men tilbage til start. Vi var jo alle meget spænd-
te og enige om, at vi ikke skulle lægge for hårdt ud, 

så der var energi nok til hele turen. Men vi blev nok 
alle en anelse overraskede, da vi indenfor de første 
4 km allerede havde været i vand til livet to gange 
(ca. til livet - alt efter hvem man er ;-) ). Ellers gik 
turen faktisk ret fint - op og ned ad bakke - som det 
jo er i de smukke men kuperede omgivelser. Ruten 
var rigtig godt markeret med rød/hvid 
”minestrimmel” for hver 50 meter, så der var ikke 
noget at være i tvivl om; selv når ruten gik igennem 
vand og skov, hvor der ikke var nogen ”naturlig” sti. 
Dog kan det godt begynde at glippe med fokus på 
bånd, skovbund, sten og rødder, når man begynder 
at blive træt. Her var det godt, vi havde hinanden, 
så vi ikke kom væk fra ruten. 
 
Ankomst til Night Camp og gang i gryderne 
Efter knap 4 timer, 22 km og den varslede 400 me-
ter ”spurt” var vi ved ”Night Camp”. Her fandt vi hur-
tigt vores bagage og gik i gang med at slå telte op 
og få sat vand over at koge. Aftensmaden bestod 
nemlig af frysetørret mad med forskellige lækre titler 
som ”spaghetti bolognese”, ”chili-con-carne” og 
”kylling i karry”. Og det smagte da også ganske ud-
mærket, men bedst var nok de retter, som var mest 
krydrede. Desværre havde vi selskab af en hulens 
masse myg, så til en anden gang er vi enige om, at 
diverse myggemidler får høj prioritet i den sparsom-
me oppakning. 
 

Ud i forårsnatten 
Tiden går hurtigt, når man har det sjovt og skal ko-
ge 4 liter vand på trangia. Så pludselig var klokken 
23, og vi blev sendt afsted på 6 km pandelampeløb. 
Der var jo selvsagt mørkt, og en del af ruten gik vi 
nærmest i ”gåsegang” på de smalle stier. Dybt vand 
blev vi dog forskånet for på denne etape. Efter en 
time var vi nogenlunde tørre tilbage i lejren og klar 
til at hoppe i soveposerne. Det blev til udmærkede 6
-7 timer på øjet - godt hjulpet af de anbefalede øre-
propper ;-) på  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fortsættes på næste side 



Klar til sidste etape 
Morgenen var nok det tidspunkt, hvor vi havde 
bedst tid. XT50 skulle først sendes afsted på 3. 
og sidste etape klokken 10. Så mens vi nød vo-
res havregrød og kaffe i fred for myg, kunne vi 
sidde og klappe af O-løberne, som blev sendt 
afsted før os. Telt og bagage skulle selvfølgelig 
pakkes sammen, men kl. 10 stod vi klar til 3. eta-
pe, som var samme tur som dagen før - bare 
bagfra og altså tilbage til Fort Østerlund. 
På 3. etape blev vi hurtigt enige om at dele os i to 
hold. Turen kendte vi fra dagen før, så den bød 
ikke nogle overraskelser, men snarere genken-
delsens glæde – eller hvad man nu synes ;-) 

Alle ud og alle hjem. Tilbage ved Fort Østerlund 
passerede vi målstregen, og vi havde nu gen-
nemført 50 km trail og sammenlagt besteget næ-
sten 1000 højdemeter!! Men medaljen fik vi først 
hængt om halsen, da rygsækken var tjekket for 
den obligatoriske vandflaske og pandelampe. Og 
SÅ var der burger med pulled pork og en kold 
fadøl, som blev nydt, mens førstepladserne blev 
kåret, og der stadig kom løbere både løbende og 
humpende i mål. 

 
Det var en fantastisk oplevelse, og flere af os er 
ikke i tvivl: dette var første men bestemt ikke sid-
ste gang. Krydset er sat den sidste weekend i 
maj 2019, hvor endnu et NXM afholdes. Og som 
det vist er tradition, kender man ikke ruten og de-
stinationen for teltlejren, før man står der :-) 



Tanker fra Tænketanken 
Vi tænker tanken for at sikre udviklingen i vores klub 
– men hvad har vi tænkt? 

Af Stina Christiansen 

Til generalforsamlingen stiftede vi et nyt udvalg, som 
vi kalder Tænketanken. Udvalget skal være stedet, 
hvor der er tid til at tænke de tanker, som hverken 
bestyrelse eller nogle af de andre udvalg har tid til – 
eller er skabt til.  

Det er her, vi forsøger at finde ud af, hvad der skal til 
for at blive ved med at være en rigtig god løbeklub, 
som I har lyst til at være medlem af. Og hvad der skal 
til for at få flere nye løbere.  

1 møde 

Vi har kun haft et møde i udvalget her i juni, og her 
blev vi enige om, at lige nu er vores fokus at fastholde 
de løbeskolemedlemmer, vi har fået. Vi vil gøre alt for 
at sikre, at deres overgang til klubben bliver god, og 
at vi ikke får dem skræmt væk igen.  

I har allerede set og nogle har været med til et af vo-
res tiltag – nemlig at klubben blev inviteret til at være 
med til løbe med på hold 3’s sidste tur på løbeskolen. 

Snart er det hold 2’s tur til at komme over i klubben, 
og vi håber, at I vil være lige så gode til at tage imod 
dem og sørge for, at de kan være med til vores almin-
delige træning og føler sig velkomne.  

Vi ved ikke lige nu, hvornår vi slipper hold 1 løs i klub-
ben – men I skal nok få at vide, hvornår det sker.  

I deres første tid forsøger vi at lægge træningen 
tættere på skolen, så de ikke løber sig trætte på turen 
hen til der, hvor vi skal løbe. Derudover arbejder vi 
med måden, vi deler os op i tempohold, så vi sikrer, 
at der ikke står nogen tilbage, der ikke nåede at sprin-
ge på et hold.  

Velkomstkomite 

Generelt vil vi gerne arbejde mere med måden, vi ta-
ger imod nye løbere. Vores plan er at lave en gruppe 
løbere fra forskellige hold, som giver nye løbere eks-
tra opmærksomhed og sørger for, at de føler sig vel-
komne og taget hånd om.  

Har du nogen forslag eller idéer, er du velkommen til 
at tage fat i os. I udvalget sidder: Sus Dalby, Michael 
Rasmussen, Lykke Ankersen, Lis Irene Blach, Jens 
Blach, Lena Lindgaard, Lars Skøtt og undertegnede. 

Har du en triatlet i maven – eller bare 1/10? 

Af Jens Blach 

Den 15. september 2018 er der mini-triatlonstævne på Tangkrogen i Århus. Denne dag afvikles KMD 4-18-4 

– som er 1/10 af en Ironman. KMD 4-18-4 består af 400 meter svømning, 18 km på cykel og til sidst 4 km 

løb. Det er faktisk distancer, som de fleste af os kan gennemføre uden den store træningsindsats. 

Hvis du render rundt med en lille 

triatlet i maven, er chancen her for 

at prøve det denne dag. 

Vi er nogle stykker fra løbeklubben, 

som har deltaget i KMD 4-18-4 tre 

gange. Og er klar igen i år. Hvis du 

overvejer og vil høre mere om udstyr 

og træning – så kan Eva Gedsø og 

Jens Blach hjælpe dig på vej. 

Men pas på – man kan blive grebet 

af sporten – for det er en fed ople-

velse. 



Søndag den 24. juni stillede over 35 løbere fra Tranbjerg Løber op til Bestseller Aarhus City Halvmarathon. 
De fleste fulgtes ad i bus ind til Aarhus. Stemningen var god, og mange var spændte, nok især vores debutan-
ter på distancen. 
Alle kom godt i mål, bla. takket være vores gode heppere, som står rundt på ruten :-) Og ikke mindst den sto-
re trofaste gruppe, som altid står på Filtenborg Plads og hepper på alle løbere, men især på Tranbjerg Løbers 
deltagere. 

Da alle var kommet i mål (vi havde sluttider der spændte fra 1.23 til 2.41) hyggede vi med picnic i Rådhus 
Parken. Der var flere, der havde bagt boller og kage, og klubben gav øl og sodavand til både løbere og hep-
pere. Vi var over 50 samlet til “after-party”, hvilket er med til at give et enormt sammenhold i klubben. 



Sommerferie O-LØB  

Selvom det er sommerferie holder vores løbesko 

ikke fri. 

Den  22. juli kl. 10.00 er der orienteringsløb for hele 

klubben ved Moesgård Strand. 

Vi mødes som altid på P-Pladsen foran AIA's klubhus 

og kører samlet ned til Moesgaard Strand og prøver 

at holde øverst på P-Pladsen længst væk fra stran-

den. 

Der vil inden vi starter være en instruktion i kortet, 

så alle får noget ud af det og vi får alle med hjem. 

Denne gang er det med nye kort så vi kan finde alle 

posterne. 

 

Der vil efter løbet være is og saftevand. 

 

PS. billedet er "stol med udsigt" og stranden er fra 

sidste års sommerferie O-LØB.  



 


