


Trailmagasinet 2# 
Det er nu det bliver svært… 

Det er et velkendt fænomen, at man 
skal passe på med 2’eren. Anden udgi-
velse kan være svær som følge af høje 
forventninger skabt af den forrige ud-
givelse. 

 

Trailmagasinet har siden første udgivel-
se i maj modtaget mange kommenta-
rer, helt overvejende positive og med 
en række gode og inspirerende forslag 
til redaktionelle linjer og tiltag, herun-
der forslag til layout og indhold. Tak for 
alle kommentarer- ALT er blevet læst, 
men ikke alt er blevet kommenteret. 

 

Tilgangen til Trailmagasinet er fortsat 
at det skal være gratis og båret af vo-
res passion for trailløb. Vi vil prøve at 
fange den gnist, du som løber møder 
og opnår på din løbetur.  

På mange måder er vi blevet bekræftet 
i at der er andre end os 3 redaktører af 
Trailmagasinet, som har set det samme 
ønske eller behov for et  magasin for 
trailløbere. Et magasin hvor vi kan 
samle og formidle trailrelaterede ting. 

 

Det er blevet tydeligt for os, at Trail i 
Danmark er et endnu bredere fæno-
men end vi havde forestillet os. Der er 
blevet klart for os, at der eksisterer 
mange grupper rundt omkring som al-
le deler den samme passion for trail-

løb.  

 

Opskriften er stort set den samme. Ifør 
dig løbesko, ud i naturen, væk fra vejen 
og ind i skoven – der starter eventyret. 
Nuancer over samme tema :-) 

 

I dette nummer kan du bl.a. læse en 
artikel begået af filosoffen og trailløbe-
ren Kåre Meldgaard af lidt eksistentiel 
karakter med titlen ”Hvorfor løber vi”. 
En evolutionær tilgang til,at vi er et lø-
bende menneske. Samtidig en artikel, 
der sætter mange tanker i gang. 

 

Vi har portræt af to generationer (far 
og søn), som i 2019 løb rundt om Mont 
Blanc sammen. Hvad har det betydet 
for dem – hvorfor gjorde de det, søgte 
de noget, fandt de noget? 

 

Som noget nyt vil vi fremover have en 
fast sektion med vores egen huslæge 
Dr. Trail. Som speciallæge i almen me-
dicin (praktiserende læge) og selv aktiv 
trailløber, vil Dr. Trail fremover bidrage 
med betragtninger om det at løbe, lø-
bets anatomi og fysiologi, og forsøge at 
forklare hvad løb egentlig betyder for 
kroppen.  

 

Dr. Trail handler i denne udgave om 
kondital – kondital er vores løbekarak-
ter – det som står på etiketten af os 
som løbere.  



 

Du vil møde en artikel om Yoga for lø-
bere – nyt for nogen, men helt sikkert 
kendt stof for andre. Når du har læst 
denne artikel, vil mange med garanti 
tage dele af yogaen til sig—alene det 
bagvedliggende mindset er tankevæk-
kende. 

Artiklen er skrevet af ultraløber Anne 
Birgitte Kryger (Buddayoga) – en artikel 
der kun kan inspirere. 

Vi kommer ligeledes med et bud på 
Trailfilm, litteratur og podcast. Vi an-
melder noget af det, som stikker ud på 
en god måde. 

Coronaen er forhåbentligt snart ved at 
slippe sit greb. Vi oplever dog fortsat at 
løb aflyses eller udskydes, men mindre 
løb bliver nu gennemført, og det er 
atter tilladt at løbe på foreningsniveau. 
Det er tydeligt, at vi har savnet at løbe 
sammen med andre. Det tager vi na-
turligvis op, og du inviteres med til løb. 

 

Vi kommer med forslag til 2 løbeture. 
Den ene er for de som skal en tur til 
Skagen, måske i uge 29. Men ruten er 
evig relevant. 

 

Vi har også et turforslag på Sjælland, 
som vil være muligheden, hvor du kan 
løbe med Trailmagasinet 

 

Og husk de store oplevelser behøver 
ikke ligge så langt væk – den som ud-
fordrer sin nysgerrighed kan forvente 
en god oplevelse. 

 

Løb er sjovere sammen med  ! 

 

Jørn Andersen (ansvarshavende redak-
tør), Søren Mariegaard og Christian 
Svane 

 

 



Et overskudsprojekt 

Trailmagasinet er et hobbyprojekt, 

skabt og udviklet under vores mange 

fælles træningsture, hvor den ene ide 

tog den anden og hvor det ene forslag 

fødte det næste—Indtil vi næsten hav-

de disponeret et helt trailmagasin. 

Trailmagasinet er gratis og kan downlo-

ades fra vores Facebook side og hentes 

fra Løberejser.dk—Dette indtil, at Trail-

magasinet er på plads med egen hjem-

meside. Ting tager tid. 

Dette magasin bliver til det vi sam-

men udvikler det til… 

Sådan kommer du i kontakte med os 

Vi står naturligvis på mål for alt, hvad 

vi skriver i dette magasin. Alt er sket og 

formidlet i den bedste mening, hvis vi 

med vores tekster støder eller fornær-

mer nogen, er det ikke tilsigtet. Trail-

magasinet udgives med de bedste in-

tentioner, men fejl sker. 

 

Skriv til os på mail 

info@loberejser.dk  (redaktionen) 

 

Ansvarshavende 

ja@loberejser.dk 

 

(Foto); fra venstre Christian Svane, 

Jørn Andersen & Søren Mariegaard 



I dette magasin kan du læse om 

 

Kldhlkdhlshd 
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Jakob Gunnløgsson (69) og Kristoffer 
Gunnløgsson (40) er 2 passionerede 
løbere. Jakob kan føre sin løbehistorik 
tilbage til, som han selv formulerer 
det, midt 70’ere.  

 

Dermed var Jakob på det nærmeste 
med da løb som anerkendt motions-
form blev grundlagt i Danmark. Den-
gang hvor, hvis du så nogen løbe, 

tænkte at noget måtte være galt. Som 
et minimum vakte det opsigt at løbe. 
Kristoffer´s løbekarriere starter nogle 
år senere  

UTMB - legendarisk og benhård 

Denne tur rundt om Mt. Blanc med 
overnatninger undervejs er en noget 
blidere version af det officielle løb 
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), 
hvor præcis samme tur skal gennemfø-

To generationers løb rundt om Mt Blanc 

 

Nogenlunde sådan kan de store linjer omkring en far og søns 
fælles rejse formuleres. Mere konkret handlede projektet om 
sammen at løbe 180 km rundt om Mt Blanc i sommeren 2019. 

Jakob og Kristoffer har netop passeret start- og målområdet for UTMB 2019. De har løbet den legendariske rute på i alt 
180 km og 10.000 højdemeter. Turen er tilbagelagt over 6 dage med 5 overnatninger.  



Turen rundt om Mt Blanc kalder på bå-
de gode trailløbere, supermotionister 
og hikere hvert eneste år. Udover at 
stå stærkt i løbemiljøet er en variant af 
turen kaldet ”Tour of Mont Blanc” den 
nok mest kendte vandrerute i Europa.  

 

UTMB er på sin side det uden sam-
menligning mest prestigefyldte og le-
gendariske trailløb i international sam-
menhæng. Det kræver både held og 
dygtighed at få lov at stille op. Du skal 
først optjene ITRA point, og siden skal 
du deltage i en lodtrækning førend du 
måske lukkes indenfor i dette løb.  

 

Fra hverdagsmotionist til ultraløber 

Jakob og Kristoffer havde allerede for-
ud for 2019 løbet en række marathon-
løb både sammen og hver for sig. Især 
Jakob har nogle af de store løb med 
mange kilometer i benene, f.eks. Mors 
100 miles, Trailman Ultra 50 km og 
Ultracuppen i 2018. Sammen har far 
og søn løbet flere ultraløb, bla. Fort til 
Fort 60 km, Als 100 km, Gendarmstien, 
Nordkysten, NCU 50 km,  

 

og et par halve jernmænd er det også 
blevet til.  

Jakob fortæller, at han havde kigget 

Foto) Jakob (tv) og Kristoffer (th). Naturoplevelsen står stærkt i erindringen. Hver dag var malerisk smuk. Vi var heldige med 
vejret – om aftenen snakkede vi dagens etape igennem og så frem mod næste dag. 



meget mod løb i Spanien, men så skete 
der det at han fik Turen rundt om Mt. 
Blanc i fødselsdagsgave af sin kone. 

 

Når man modtager sådan en gave, er 
terningerne kastet, så må man bare 
afsted. Men der var mere i det end 
det fortæller Jakob.  

Min søde kone Edel sagde ”Du skal da 
have Kristoffer med både for at passe 
på dig selv, og for at have en at dele 
oplevelsen med”.  

 

Det blev så starten på denne tur, og 
forberedelserne kunne gå i gang. 

 

Forberedelserne til turen – så tæt på 
og alligevel så langt fra 

Forberedelsen forgik mest hver for sig, 
men der blev også indlagt et par fæl-
lesture i området omkring Arresødal 
Skovene og Tisvilde Hegn. Jakob for-
tæller at træningen egentlig var som 
den plejede, blot med flere kilometre 
og ikke mindst højdemeter.  

 

Da vi nærmerede os rejsetidspunktet, 
tog vi et par lange ture i det kupperede 
Tisvilde hegn med fyldte løberygsække 
for at komme så tæt på situationen 
som muligt. Så tæt på og alligevel så 
langt fra skulle det senere vise sig. 

 

Kristoffer fortæller, at de ankom til 
Chamonix, hvor turen startede, et par 
dage før de skulle mødes med resten 
af gruppen.  

 

Foto; Efter hver dags etape blev der restitueret og evalueret – hver dag var en lille sejr på vej mod det store mål. 



 

Vi løb lidt rundt i byen, og en enkelt 
dag prøvede vi at løbe lidt op ad en sti 
mod et bjerg. Det var simpelt hen så 
hårdt, og efter bare 30-45 min vendte 
vi om – overbeviste om at turen vi 
snart skulle løb ikke kunne være ligeså 
hård.  

 

Det skulle vise sig at være stik modsat 
da vi blev mødt af både længere og 
hårdere bakker. På den måde er det 
svært at forberede sig – kun ved at lø-
be turen får du en fornemmelse af 
hvad der venter dig. 

 

 

Hvordan har det været at være sam-
men på den måde? 

Det har været dejligt at være sammen 
far-søn. Vi svinger godt sammen, og vi 
er hurtige til at finde ud af om vi skal 
den ene eller den anden vej, gode ide-
er gribes og udføres sammen. 

 

Er der noget junior vs senior over 
dette? 

På ingen måde. Kristoffer venter ”på 
den gamle”. Vi tager de pauser vi har 
brug for hvor vi taler om løst og fast. 

 

Ser man andre sider hos hinanden? 

Jeg bekræftes i at det er dejligt at være 
sammen, og som senior glæder jeg mig 

over at opleve, at vi begge kan begå os 
i denne sammenhæng både socialt og 
løbemæssigt 

 

Er der andre projekter på vej af denne 
karakter? 

Bestemt – vi har startet en opsparing 
og skal måske med en tur til Irland 

 

Hvad tænker man når man sammen 
har gennemført et sådant projekt? 

Det er helt overvældende - det er en 
vild oplevelse og fornemmelse. Natu-
ren er så smuk alle steder. Du får lyst til 
at tage det ene billede efter det andet. 
Jakob fortæller at han var flittig med sit 
Go-Pro kamera, og er i dag rigtig glad 
for den film der kom ud af dette. En 
film som bliver genset igen og igen. Lø-
bet er gennemført, men oplevelsen 
står stærkt endnu. 

 

Det som startede med at være en per-
sonlig gave blev konverteret til en fæl-
les oplevelse. 
 

Foto ( næste side) Billedet – taget i en 
stille stund dagen før der skulle løbes. 
Smuk udsigt hvor end du vender dig 

Dette indlæg er baseret på telefonin-
terview med Jakob og Kristoffer 10 
mdr. efter turen blev gennemført – 
men rejsen står fortsat stærkt i erin-
dringen.  

 



Fakta boks 

Jakob Gunnløgsson (69), løbende pen-
sionist fra dengang hvor løb blev op-
fundet og praktiseret i gummisko og 
bomulds t-shirt med smart tryk. Bosid-
dende i Frederiksværk, og har efter 
eget udsagn fortsat mange projekter 
foran sig. Næste store løb er endnu et 
100 miles løb til september. Indtil da 
drysses der med lidt småløb 50+ km. 

 

Kristoffer Gunnløgsson (40) bosidden-
de på Østerbro, født ind i en løber fa-
milie hvor storesøster Kathrine også 
løber. Har løbet en række af Sparta’s 
løb, deltaget i fællestræning i forbin-

delse med marathon og har i det hele 
taget været meget aktiv i dette løber-
miljø. De største udfordringer har hidtil 
været de klassiske bymarathon.  

 

Turen rundt om Mt. Blanc blev i 2019 
gennemført med Løberejser—næste 
tur af den slags finder sted med afrej-
se den 23. august 2020. 

 

 

 

 



Vi anbefaler Trailpodcast 
 

Talk ultra – måske verdens bedste 
trailpodcast 

 

 

 

 

 

 

 

Talk ultra – måske verdens bedste 
trailpodcast 

 

Det er efterhånden flere år siden at jeg 
først hørte om ”Talk Ultra” produceret 
af og med britiske Ian Corless som 
vært. Siden har jeg lyttet til hvert ene-
ste afsnit der er udgivet.  

 

Efter min mening er der tale om den 
gyldne standard indenfor trailpodcasts 
– den som alle andre måles op imod - 
lidt ligesom at alle trailløb benchmar-
kes mod UTMB… 

 

191 tætpakkede episoder er det indtil 
videre blevet til siden podcasten star-
tede tilbage i januar 2012.  

 

Det svarer ret præcist til 2 nye afsnit pr. 
måned. Selv under corona-krisen er 

der kommet nyt spændende materiale 
på trods af at stort set alle løb har væ-
ret aflyst.  

 

Du skal afsætte god tid, for typisk er 
der i et afsnit 2-4 timers supernørdet 
(positivt forstået) interviews, gennem-
gang af nyt fra trail-verdenen og meget 
andet godt.  

 

Sproget er, som du nok har regnet ud, 
engelsk. Ian Corless er dog meget vel-
formuleret, taler et let forståeligt en-
gelsk, og er ikke mindst en virkeligt god 
formidler. Oftest er der en medvært, 
hvilket giver en rigtig god dynamik i 
samtalen.  

 

Karl Meltzer, eller som de fleste nok 
bedre kender ham som, ”Speadgoat” 
har f.eks. været med utallige gange - 
som bonusinfo er er det ham der læg-
ger navn til Hokas meget populære 
trail-sko af samme navn. 

 

Ian Corless er professionel fotograf, 
selv trailløber og i øvrigt tidligere triat-
let. En del af hans job består i at rejse 
rundt til de store trailløb og fotografe-
re løberne, ofte på svært tilgængelige 
steder på ruten. Herudover er han bl.a. 
medarrangør af trail-camps på Lanzer-
ote.  

 

En styrke ved podcasten er, at han med 



tiden har opbygget et kæmpe netværk. 
Alle de store navne er på fornavn med 
ham, hvilket gør at han kan få inter-
views med stort set alle man overhove-
det kan komme i tanke om fra den in-
ternationale trailløb-verden.  

 

Et meget sympatisk træk er at han ofte 
interviewer både vindere og de lang-
somste løbere i de store løb.  

 

Temaerne for de forskellige afsnit er 
utallige f.eks. ”Western States Special”, 
interview med Emile Forsberg om at 
være løber og mor, Kim Collison´s FKT 
på vinter-udgaven af Bob Graham 
Round, Michael Wardian´s FKT på det 
631-mile lange ”Israel National Trail” 
og f.eks. tre interviews af både bedste 
og dårligst placerede løbere ved Eve-
rest Trail Race. 

 

Man bliver virkeligt oplyst og samtidig 
inspireret til (og afskrækket fra) at del-
tage i mange af de løb der bliver om-
talt. Der er altid flere indslag i hver 
podcast, og uanset hvad temaet er op-
leves det stort set altid interessant, 
hvilket må siges at være imponerende 
med så mange afsnit. 

 

Udover selve podcasten (som gratis 
kan downloades) kan man finde store 
mængder af baggrundsmateriale på 
hjemmesiden iancorless.org. Udover 
materiale relateret til selve podcasten 

er her også link til super flotte trailfo-
tos og ”gear reviews”, som også holder 
100%. 

 

Som noget helt nyt er der åbnet endnu 
en podcast kaldet ”Talk Ultra the inter-
views”, som er en samling af tidligere 
udgivne interviews. Dette skal ses som 
et supplement til hoved-podcasten, og 
indtil videre er det blevet til 14 afsnit.  

 

Der bliver lagt hårdt ud i de første 3 
episoder med interviews med Gordy 
Ainsleigh, den første til i 1974 at gen-
nemføre Westen States 100 under 24 
timer, en ung Kilian Jornet i et inter-
view fra 2013 optaget kun 4 dage efter 
hans rekord i bestigning/løb fra Cervina 
til toppen og ned til Matterhorn, og en 
episode fra 2012 med Timothy Olson 
om hans liv som trailløber, der har væ-
ret med til at få ham ud af et liv med 
stoffer og alkohol. 

 

Der er ikke andet at sige end at det ba-
re er at få downloadet begge app´s, og 
så f.eks. lytte til dem på de lange træ-
ningsture. Har man brug for en gaveide 
(evt. til sig selv) har Ian Corless også i 
2016 udgivet en virkeligt flot coffee 
table book ”Running Beyond” som og-
så kan bestilles på hjemmesiden. 

 

/cs 



Trailmagasinet anbefaler 
litteratur 
 

Boganmeldelse Run or die – af Kilian 
Jornet  

 

Den spanske superstjerne indenfor 
trail og ultra løb anses af mange som 
den største og bedste trailløber gen-
nem tiderne. Han har vundet utallige 
100miles løb, som f.eks. Western sta-
tes, UTMB og Hardrock, men har sam-
tidig også domineret og vundet korte 
tralløb. Gennem et årti har han også 
været blandt verdens indenfor ski-
mounteneering. 

 

Som fan, aktiv trailløber og ivrig bog-
læser er det selvfølgelig med forvent-
ninger man går i gang med læsningen. 
Dele af Kilians historie kender man al-
lerede lidt til hvis man har set Salo-
mons trail videoer om ham, læst inter-
views og andet.  

 

Som titlen antyder så er noget af det 
der gør Kilian Jornet unik hans dedika-
tion til sporten. Løb eller dø… Det er 
historien om Kilians opvækst, og om 
hvordan bjergene, løb og skiløb er 
kommet til at spille så stor en rolle i 
hans liv. 

 

Fortællingen om hans opvækst har vi 

set små bidder af tidligere i bl.a. inter-
views og små film – f.eks. om hvordan 
han besteg bjerge som 3-årig, og sene-
re vandrede om natten uden lys for at 
træne sin fornemmelse for landskabet.  

 

Det er også fortællingen om en dreng 
med meget energi, som ikke helt pas-
ser ind, men som finder sin plads og 
samtidig en måde at komme af med 
noget af al energien på gennem sport.  

 

Kilian (og hans Ghostwriter) fortæller 
en menneskelig interessant historie 
om at finde det man elsker, om passi-
on og ikke mindst det at være dedike-
ret.  

 

Det er sjældent nogen får knækket Kili-
an – i de lange løb er det kun sket et 
par gange – i Western States (som man 
kan se i filmen unbreakable), hvor det 
mere var varmen der gjorde at en ung 
Kilian taber til Geoff Roes og Anton 
Krupica, og senere, hvor Francois De-
hane formår at slå ham i UTMB.  

 

Bogen giver også gode forklaringer på 
hvorfor Kilian er så god. En tidlig start, 
et liv i højderne, en utrolig genetik 
(med rekordhøj VO2 max på omkring 
de 95) og ikke mindst en lyst og passi-
on for bjergene.  

 

Bogen peger også på noget andet inte-



ressant, en forståelse af at løbet er en 
leg, en Stoisk holdning som formår at 
sætte alvoren lidt i perspektiv – selvom 
det for Kilian også handler om at løbe 
eller dø…  

 

Men døden, og Kilians bevidsthed om 
han skal dø, og kan dø (han mister un-
der en tur en af hans nærmeste venner 
som falder ud over bjergsiden da en 
snefane kollapser) er også med til at 
give ham den filosofiske forståelse af 
naturen, bjergene og det han gør når 
han hele tiden presser grænserne 
mentalt, fysisk og teknisk.  

 

Senere er han gået mere over til at la-
ve FKT (fastest known times), som 

handler om at se hvor hurtigt man kan 
gennemføre kendte ruter – specielt 
bjergbestigning og hans ”summits of 
my life” hvor hurtigbestigninger af kon-
tinenternes højeste bjerge bliver en 
blanding af alpinisme og løb. 

 

Run or Die kan anbefales til alle som 
kender lidt til Kilian, og som dyrker 
trailløb – der er mange spændende hi-
storier og indsigter. Ikke sådan at vi alle 
kan være med og forstå hvordan det er 
at presse sin krop og sind så meget 
mod grænsen. Men vi kan lade os in-
spirere og fascinere af verdens bedste 
trailløber. 

 

 



   Løbeturen til uge 29 i Skagen 

 

Efter du har indtaget Aperol Spritz og 

skaldyr i lange baner får du brug for 

frisk vind i håret. Men ikke den friske 

vind i håret, som du så rigeligt har fået 

undervejs i din cabriolet eller ombord 

på din lystyacht. Faktisk er det nok ikke 

kun dit hår der har brug for frisk vind, 

men hele din krop skriger efter at kom-

me ud på en god frisk tur. Den bedste 

luft fås som bekendt med trailsko på. 

 

På denne tur rammer du det nordligste 

punkt i Danmark, hvor du bl.a. kan op-

leve det helt særlige lys Skagen er så 

berømt for. Tager du turen inden da-

gens udfordringer, får du den smukke-

ste solopgang. Venter du til dagen går 

på hæld, får du selvfølgelig den smuk-

keste solnedgang. For at være bedst ru-

stet til en uge 29 i højt tempo bør du 

selvfølgelig helgardere og snuppe tu-

ren både tidligt og sent. 

Så her kommer turforslaget. Drag af-

sted til toppen af Danmark. Uge 29 er 

helt speciel, men faktisk fungerer den-

ne tur også i alle andre uger.

 

På toppen af Danmark 

Når du har fundet dit sted i Skagen, så 

skal du blot drage videre mod nordøst 

ad den vej der viser vej mod Skagens 

Gren. Lige når du er i by-kanten ser du 

Det Hvide Fyr. Her er både turens start 

og mål. Begge løberetninger kan anbe-

fales. 

 

I Skagen By’s nordøstlige udkant finder 

du Det Hvide Fyr. Herfra går turen 

rundt på den yderste spids af det der 

regnes for at være en af verdens stør-

ste odder. 

Du kan finde ruten på Endomondo un-

der titlen: Uge 29 i Skagen. Turen er 

selvfølgelig 9 km. 



378 højaktuelle kilometer fra Blåvand 
til Skagen 

Er du endnu ikke blandt de mere end 
5.000 personer der har set ”Stinky Feet 
– The Movie” på YouTube kan det 
stærkt anbefales at bruge små 20 mi-
nutter af din sommerferie på en se-
værdig og gratis inspiration til dit trail-
løb. 

 

Selvom den håndholdte løbe-
dokumenter er optaget tilbage i okto-
ber 2015, og således snart har 5 år på 
bagen, rammer den på mange måder 
midt ned i en meget aktuel trend – 
nemlig at udforske sit lokalområde 

fremfor at rejse langt for at løbe i ud-
landet. Lige nu kan det være en nød-
vendighed pga. rejserestriktioner, men 
måske denne trend også ender med at 
bide sig fast. 

På overfladen handler filmen om den 
danske ultraløber og adventureracer 
Thure Kjærs 378 kilometer lange løbe-
tur langs den jyske vestkyst fra Blåvand 
i syd til Grenen i nord. Det er et fasci-
nerende projekt som samtidig virker 
meget spontant, hvilket faktisk også er 
med til at gøre filmen og oplevelsen 
endnu bedre som seer. Nogle gange er 
det fedt at f.eks. Salomon producerer 
en top-lækker film som f.eks. den se-
nest anmeldte her i TrailMagasinet, 

Trailmagasinet anbefaler Trailfilm 



men andre gange er det også befrien-
de med nogle gutter der lader til bare 
at tage af sted med et håndholdt ka-
mera, en varevogn og en helt overord-
net plan. 

 

Selvom det som seer ikke er det ind-
tryk man får, proklamerer Thure lidt 
paradoksalt undervejs: ”Jeg er ikke lø-
ber”. Ikke desto mindre lykkes det med 
god support fra hans crew (som bl.a. 
består af arrangøren af fyr-til-fyr og se-
nest ryf-til-ryf på Bornholm, Moses 
Løvstad) at komme hele vejen gennem 
den planlagte rute – og lidt mere til. 
Turen starter således med en 12 km 
omvej pga. en skydeøvelse i et militært 
øvelsesterræn der forhindrer passage 
på stranden, hvilket er et godt eksem-
pel på det uplanlagte der er noget af 
det sjove ved filmen. Det samme gen-
tager sig i øvrigt senere samme dag 
hvor aftenmenuen af samme årsag be-
står af cola og peanuts på et diskotek i 
Søndervig da tidsplanen pga. omvejen 
bliver forskudt 2 timer, og det planlag-
te spisested derfor er lukket.  

 

Danland i samme by bliver første over-
natningssted, men meget søvn bliver 
det ikke til, og samlet får Thure kun so-
vet små 5 timer på de 78 timer løbetu-
ren ender med at vare. Udover de før-
omtalte peanuts står menuen på bl.a. 
kanelsnegle, pomfritter og pizza, og 
det er som seer virkeligt befriende at 
se at en så kæmpe udfordring kan kla-

res uden diverse syntetiske energipro-
dukter.  

 

Det mentale spil man kan opleve som 
ultraløber beskrives rigtig godt – selv-
om benene næsten ikke fysisk kan 
flyttes er det stadig hjernen der er den 
helt afgørende faktor for om man kom-
mer videre. Thure forklarer det meget 
præcist og direkte med ”at hjernen be-
gynder at fucke med dig for vildt, og 
gøre alt hvad den kan for at spænde 
ben for dig”. Det er nok en fornemmel-
se mange ultraløbere vil kunne nikke 
genkendende til… 

 

Filmen er hele vejen igennem krydret 
med en masse god humor. Thures crew 
gør f.eks. deres bedste for at drille og 
venligt presse ham når han er træt. Et 
andet godt eksempel er en scene hvor 
Thure helt udmattet efter 330 km er 
nået til Hirtshals – og lader sine følgere 
på de sociale medier (kortvarigt) tro at 
han udgår – for ikke at ødelægge film-
oplevelsen vil vi lade det være op til 
nye seere selv at se klippet. 

 

Samlet set er dette en film der på in-
gen måde er poleret eller for den sags 
skyld særligt professionelt udført, men 
som til gengæld beskriver en nysgerrig-
hed og eventyrlyst man kun kan misun-
de. Alt i alt en yderst seværdig trail-
film. 

/cs  



Yoga gør dig til en bedre trailløber 

 

Hvorfor nu det? Fordi du gennem yo-
gaens bevægelser og stillinger forbed-
rer din holdning, balance, vejrtrækning 
og smidighed. Du styrker din core og 
din muskelkraft og du forebygger ska-
der! Er der noget vi trailløbere ikke kan 
lide, så er det netop skader! Vi tvinges 
ufrivilligt til pauser fra løb, og sidder i 
stedet ned på arbejdet og i sofaen og 
dagdrømmer om skoven og det løb vi 
må melde afbud til. 

 

 
”North Coast Ultra”, 50 km 

 

 

Yoga som skadesforebyggelse:  

Trailløbere er eventyrer, og har det 
med at lade begejstringen over natur, 
mudder og spændende løbemål sejre 
over kroppens signaler.  

Vi kan simpelthen overhøre og argu-
mentere imod at vores overbelastede 
led og muskler har brug for ro, for vi 

har jo lige en ny skov vi skal udforske 
eller et bjerg vi skal bestige, Mont 
Blanc eller Maglebjerg i Rude Skov, sa-
me shit ☺ 

 

  
”Maglebjerg”, Rude Skov 

 

Når du træner yoga træner du også 
nærværet i din krop, og du bliver bed-
re til at mærke hvad din krop fortæller 
dig.  

Du bliver også bevidst om hvilke områ-
der i din krop som ikke samarbejder 
med resten af kroppen - områder og 
muskler som holder ferie mens andre 
muskler er på overarbejde.  

 

Med denne bevidsthed kan du mål-
rette din styrketræning meget bedre så 
den bliver intelligent og ikke bare en 
gentagelse af de øvelser, som du har 
gjort siden ,du var ung.  

Jeg tør godt skrive ”siden du var ung”, 
for gennemsnitsalderen for trailløbere 
til konkurrencer er ofte over 40 år☺ Og 
apropos alder, jo længere vi har levet, 

Yoga gør dig til en bedre trailløber -  

Når du har læst denne artikel vil du forstå hvorfor 



jo dårligere bliver vores holdning ofte. 
Ensidige arbejdsstillinger og indskræn-
kede bevægelser i vores fritid gør os 
ufleksible i både led og bindevæv, og 
det påvirker vores trailløb, specielt når 
vi gerne vil løbe langt i skovene, og 
kommer for langt hjemmefra i begej-
string over lækre trailspor ☺  

 

”Yoga forbedrer din holdning 
og gør dig et par cm højere” 

 
Måske ikke noget som tænder dig, hvis 
du er 2 meter høj i forvejen, og træt af 
at alle de andre trailløbere er bedre til 
at løbe under grene og træer i terræn.  

Men hvis jeg nu siger, at de ekstra cm 
kommer af, at du lærer at rette krop-
pen ud og dermed forlænge forsiden 
og bagsiden af din krop, så der er plads 
til at organer og muskler kan arbejde 
frit, så giver det måske mere mening?  

 

Vores vigtigste vejrtrækningsmuskel, 
diafragma, sidder under vores ribben, 
og når vi falder forover i vores over-
krop, hæmmer vi diafragmas funktion 
og dermed vores lungers funktion - vi 
trækker ikke vejret ordentligt. Vores 
blod bliver ikke iltet optimalt, og det 
kan gå ud over vores velbefindende ge-
nerelt og vores præstationsevne både 
på vores arbejde, derhjemme og under 
trailløb.  

 

 

Min baghave, Teglstrup Hegn, Nord-
sjælland. Her træner jeg ofte (trail)løbe
-holdning. 

 

 

En god holdning (og stærk core), hvor 
du bevarer din overkrop forholdsvis 
lodret under de krævende løb, er vigtig 
for en trailløber.  

Hvis du falder forover (typisk når du 
bliver træt) vil du også tippe dit bæk-
ken lidt forover, og nu vil hele din over-
krop tynge og belaste dine led ned-
efter, specielt dine knæled. Bækkenets 
foroverbøjning vil også belaste dine 
hofter, lænd og ryg. Så det giver god 
mening at træne holdning når du vil 
være en god trailløber.  

 

Tadasana 

Inden for yoga, har vi specielt én stil-
ling, ”Tadasana”, bjergstillingen, som 
jeg bruger meget til at forbedre min 
løbeholdning. Jeg implementerede den 
i min udholdenhedstræning op til Fir-
kløver Ultra og Tjörnarparen (Svensk 
vinterløb på 100 km). Min udholden-
hedstræning bestod igennem flere år 



af 2 ture (morgen og eftermiddag) af 
20 km igennem skovterræn hver fre-
dag, tempo 6 min/km, så der var plads 
til at nørde med løbeholdning og træ-
ne min ”langdistance-motor”.  

Jeg mærkede, med tadasana-
løbeholdningen, en markant forbed-
ring i både vejrtrækning og overskud 
når jeg nåede frem til mit arbejde efter 
de første 20 km. Og da jeg skulle hjem 
igen, var de næste 20 km mere lette og 
uden spændinger i nakke og skuldre.  

 

 
”Firkløver Ultra”, 80 km. 

 

Tadasana er en simpel stående yoga-
stilling hvor du grounder og mærker 
dine fødder, sænker halebenet en 
anelse så hoftespidser tipper et par 
millimeter op, forlænger fra korsben til 
nakkespids og fra kønsben til brystben, 
udvider brystet, lader skuldre falde 
væk fra ører, lader armene hænge 
langs kroppen, forlænger hals osv. Al 
forlængelse sker på indånding.  

 

Jeg laver altid Tadasana med de løbere, 
som jeg hjælper individuelt med at 
korrigere løbestil, men også for større 
grupper af løbere med succes. Det 
kræver blot 5 minutters stående nær-

vær på din krop før løb. 

 

Tadasana-intro til en gruppe trailløbere 

 

Du kan se en Tadasana-video på min 
hjemmeside, og selv laveTadasana in-
den du løber ud i trailsporene. Det er 
god grounding inden løbeturen, du får 
styr på din vejrtrækning, mærker din 
krop og får kropsholdningen justeret☺  

 

Yoga og Vejrtrækning 

Som før nævnt giver en god holdning 
plads til at trække vejret ordentligt un-
der løb. Men yogaens vejrtræknings-
øvelser hjælper dig også til at optimere 
din vejrtrækning.  

 

I yoga siger vi, at vi trækker vejret igen-
nem næsen og spiser med munden ☺  

Blot bevidstheden om og efterlevelse 
af indånding igennem næsen under dit 
løb, giver dig 15 procent større iltopta-
gelse end hvis du trækker vejret igen-
nem munden. Du ilter dit blod mere og 
celler og muskler i kroppen får tilført 
mere ilt, og du opnår hermed en bedre 



præstationsevne under løb.  

 

”indånding igennem næsen 
under dit løb, giver dig 15 pro-

cent større iltoptagelse”  

 

Da jeg løb rundt om Mont Blanc, hvor 
der var mange stejle stigninger, var en 
bevidst vejrtrækning gennem næsen 
iøjnefaldende hjælpsom mod ud-
mattelse. Sidst på dagen kunne jeg ta-
ge mig selv i at have glemt vejen igen-
nem næsen, og når jeg igen fokusere-
de på vejrtræningen mærkede jeg mar-
kant forskel i min krop efterfølgende. 

 

 

Fra turen rundt omMont Blanc 

 

Yoga, Bindevæv og smidighed: 

Yoga gør dig ikke kun højere - yoga 
strækker kroppen i alle retninger, ret-
ninger som du måske ikke har udfor-
sket siden du kravlede rundt i træerne 

som barn.  

At strække kroppen i yoga handler om 
at strække dit bindevæv. Bindevæv/
fascie findes i hele din krop som et 
stort spindelvæv af tråde. Stress og fy-
siske og psykiske traumer kan påvirke 
bindevævet og gøre det stift og ufleksi-
belt, og denne stivhed kan over tid ud-
vikle sig til kronisk smerte.  

Hér kan yogaen være en fødselshjæl-
per til at få arbejdet med stivheden på 
en blid måde, også fordi yogaen kom-
munikerer med det parasympatiske 
nervesystem som står for ro og genop-
bygning af vores krop.  

Forskellige fascie-lidelser som stivhed, 
mekanisk stress, læsioner i fascie og 
arvæv som forplanter sig ud i kroppen 
kan afhjælpes med yogaens lange dybe 
og blide stræk. 

 

Balance 

Som trailløbere elsker vi at være i ba-
lance, for så kan vi løbe henover rød-
der og sten i vandkanten med lethed 
og ynde ☺ Vores fødder og ankler er 
vores fundament når vi skal træne ba-
lance. 

 

 



Ultraløbet Nordkysten, 60 km 

 

Hver morgen laver jeg en lille yogase-
rie på 5. min som træner min balance 
og styrker mine ankler og koordinati-
on. Du kan også læse mere om denne 
på min hjemmeside. 

 

Er yoga kun for kvinder? 

 

Mange har den fordom, at yoga kun er 
for kvinder. Hvem som har skabt den 
er uvist, måske mændene selv, fordi de 
mener det er spild af tid at ligge eller 
stå på en måtte ☺ Yoga er i den grad 
også for mænd, og hvis du er mandlig 
trailløber kan du virkelig optimere dit 
løb ved at bruge 30-40 min på yoga et 
par gange om ugen.  

 

Trailløb udfordrer hele kroppen 

Når du løber trailløb udfordrer du 
kroppen på alle måder, men hvis du 
implementerer bare 15-20 min yoga-
stræk hver anden dag, vil du i kraft af 
din bearbejdning af dit bindevæv for-
bedre din smidighed både før, under 
og efter trailløb.  

 

Jeg strækker aldrig ud efter løb fordi 
jeg ved min krop er udmattet. Jeg gem-
mer mine stræk til min krop og vejr-
trækning er rolig, bedst om morgenen 
eller inden jeg skal sove om aftenen.  

 

I hårde træningsperioder, og før og 
efter konkurrence, kan den restorative 
yoga være genopbyggende for din 
trætte trailkrop. 

 

Jeg har arbejdet med at udvikle min 
egen Recovery Yoga, særligt rettet mod 
skadesforebyggelse og skadeshåndte-
ring og til restitution efter hård og ud-
mattende konkurrence. Hvis du er nys-
gerrig efter at vide mere, kan du læse 
videre på min hjemmeside buddhayo-
ga.dk.  

 

 

Anne Birgitte Krüger, Yoga -og Mind-
fulnesslærer, trailløber og Løbecoach 

www.buddhayoga.dk 

 

Anne Birgitte Krüger har selv leveret tekst og foto til 
denne artikel 

 

 

www.buddhayoga.dk 



  V02MAX optimering – 

vejen til mere udholden-

hed?  

 

Det jeg bedst kan lide ved trailløb er 

uforudsigeligheden og muligheden for 

at komme steder hen som man nor-

malt aldrig ville komme.  

Jeg blev som almindelig løber træt at 

det store fokus på kilometertider og af 

at se det samme stykke grus eller asfalt 

gang efter gang. Men samtidig syntes 

jeg det er sjovt at udfordre mig selv og 

presse mig til at blive en lidt bedre lø-

ber.   

 

Et mål for en personlig forbedring kan 

være V02-max som bl.a. nogle af 

Garmins løbeure estimerer på bag-

grund af bl.a. puls og tempo. Men kan 

jeg bruge Garmins målinger til noget, 

og siger min V02-max noget brugbart 

om min evne til at løbe langt?  

 

Jeg er så heldig af og til at løbe sam-

men med nogle af de andre skribenter 

af Trailmagasinet. Da vi løber langt, har 

vi god tid til at drøfte stort set alt, her-

under det faktum at den hurtigste af os 

har den laveste V02-max hvis man ta-

ger Garmins målinger for gode varer.  

 

Det har afstedkommet en del diskussi-

oner, og jeg fik derfor til opgave i de 

kommende udgaver af Trailmagasinet 

at komme med nogle videnskabelige 

bud på, hvad man som trailløber kan 

gøre for at forbedre og udfordre sig 

selv. Ikke kun for at løbe hurtigere end 

sin makker, men særligt for at kunne 

løbe lidt længere og med lidt større 

overskud.  

 

Jeg starter med et forsøg på at forklare 

hvad V02-max er, og hvorfor V02-max 

betyder noget for din udholdenhed.  

 

Blandt trailløbere er der ikke tvivl om 

at Kilian Jornet er i god form, rigtig god 

form. Kilian kan løbe op på toppen af 

Mont Blanc på en god dag bare fordi 

han har lyst, og undervejs vil han over-

hale flere bjergbestigere som har væ-

ret dage undervejs.  

 

En måling af Kilians V02-max 

bekræfter at han har en fysik 

udover det sædvanlige  

 



  Killian kan både løbe hurtigt og langt, 

han er med andre ord ekstrem udhol-

dende.  

 

En måling af Kilians V02-max be-

kræfter, at han har en fysik udover det 

sædvanlige – hans V02-max er opgivet 

til 92. Til sammenligning havde Chris 

Froome en V02-max på 88,5, og den 

højst målte værdi nogensinde på 97.5 

havde den ukendte norske cykelrytter 

Oskar Svendsen i 2012.   

 

En normalt utrænet ung mand vil have 

et V02-max på ca. 45, og en ung utræ-

net kvinde vil have et V02-max på ca. 

38.  

Helt uden for nummer har en god væd-

deløbshest et V02-max på 200!  

 

Med hvad er V02-max egent-

ligt, og hvad kan en trailløber 

bruge sit kondital til?  

 

Helt præcist er V02-max et mål for 

kroppens maksimale iltoptagelse, og 

da iltoptagelsen naturligvis afhænger 

af kropsvægten – en stor person vil alt 

andet lige have en større maksimal ilt-

optagelse end en lille – har man defi-

neret begrebet kondital, som angiver 

den maksimale iltoptagelse pr. kg 

kropsvægt.  

 

For at undgå forvirring, og da Garmin 

og andre løbeurs-producenter bruger 

V02-max synonymt med kondital vil jeg 

også gøre det i denne artikel.   

 

Konditallet er altså et mål for en løbers 

evne til at flytte sin kropsvægt, og der-

med et mål for, hvor meget ilt kroppen 

kan optage, transportere rundt og for-

bruge i forhold til kropsvægten. Iltopta-

get er vigtigt i forhold til konditionen, 

for jo mere ilt kroppen er i stand til at 

optage, desto mere energi kan den 

producere, hvilket igen medfører at 

kroppen kan klare en højere arbejdsin-

tensitet i længere tid. 

Når kroppen får ilt nok under anstren-

gelse, kaldes det aerob træning. Hvis 

intensiteten af træningen er så høj at 

kroppen ikke kan få ilt nok, kaldes det 

for anaerob træning.  

 

Da energiforbruget ved anaerob træ-

ning er meget højere end ved aerob 

træning, og da anaerob træning med-

fører dannelses af bl.a. mælkesyre i 



  musklerne, er det meget begrænset 

hvor lang tid det er muligt at træne 

med meget høj intensitet, f.eks. at 

spurte.  V02-max er derfor en let måde 

at få en idé om en løbers udholdenhed 

på.  

 

Det er oplagt at V02-max betyder no-

get for en som gerne vil løbe hurtigt, 

men betyder det også noget for en 

trailøber? Svaret er at rungende ”Ja”.  

 

En høj V02-max betyder mere udhol-

denhed, og dermed giver en høj V02-

max trailløberen energi til lige at tage 

den ekstra bakketop eller til lige at løbe 

ned ad den lækre skovsti som egentligt 

ikke var en del af ruten.  

 

Det store spørgsmål er så - kan V02-

max forbedres? Og her er svaret igen 

et rungende ”Ja!”. Det er noget som 

der er forsket en del i, da det oplagt 

har stor betydning for mange professi-

onelle sportsfolk, at de kan forsætte i 

lidt længere tid og løbe lidt hurtigere 

end deres konkurrenter.  

 

Det er også klart fra forskningen, at der 

er en genetisk begrænsning – Killan 

kommer nok ikke til at få en V02-max 

særligt meget over 92 selv hvis han 

lægger sin træning helt om. Men for de 

fleste normale løberne er det muligt at 

øge sin V02-max.  

 

Da V02 max jo er et udtryk for iltopta-

gelsen kunne man tro at det gælder 

om at forbedre lungefunktionen, altså 

at man på en eller anden måde kan 

træne sine lunger så de kan optage 

mere ilt og dermed overføre mere ilt til 

blodet.  

 

Men det er, for praktiske formål, ikke 

muligt at forbedre sin lungefunktion, så 

det man skal forbedre, er hjertes evne 

til at pumpe blodet ud til musklerne.  

 

Efter en periode med aerob træning 

bliver hjertet i stand til at rumme mere 

blod og får en kraftigere muskulatur så 

det kan pumpe mere blod ud i krop-

pen, og derved forsyne de arbejdende 

muskler med mere ilt.  

 

En utrænet mands hjerte kan pumpe 

ca. 70 ml per slag, men det kan ved 

træning øges til op til 120 ml. Rekorden 

er er 200 ml – så træning betaler sig! 

 



 

Mænd—Kondital i forhold til alder 

 

Kvinder—kondital i forhold til alder 

Jeg vil i næste nummer komme ind på 

et forsøg der på elegant vis demonstre-

rer hvor effektivt intervaltræning kan 

forbedre ikke bare V02max men også 

løbehastigheden – forsøget viser også 

hvor vigtigt det er at variere sin løbe-

træning hvis man ønsker at blive en 

hurtigere løber.  

AldMændAl-
der/ mænd 

Ringe Rimelig God Fremragende Top klasse 

20-29 <41 42 45 51 55 

30-39 <41 41 44 48 54 

40-49 <39 39 42 46 53 

50-59 <36 36 39 43 49 

60-69 <32 32 36 40 48 

70-79 <29 29 32 37 42 

Alder Ringe Rimelig God Fremragende Top klasse 

20-29 <36 36 40 44 50 

30-39 <34 34 38 42 47 

40-49 <33 33 36 40 45 

50-59 <30 30 33 37 41 

60-69 <28 28 30 33 38 

70-79 <26 26 28 31 37 



Det løbske liv - om løb og 
menneskets tilblivelse  
 

Det er en varm sommerdag, jeg er 15 
år gammel og har sat mig for jeg vil lø-
be mit første Marathon løb. Jeg kom-
mer løbende ude på en lille skovvej på 
landet i Vestjylland hvor jeg er vokset 
op. Foran mig går en mor med sit lille 
barn på 3-4 år. Jeg er ved at være træt, 
jeg er på langtur og sommerheden 
danner et flimrende billede hen over 
vejen. Da jeg er et par meter bag dem 
hører den lille pige mig. Jeg ser hende 
ivrigt hive sin mor i armen, og idet jeg 
løber forbi dem, hører jeg hende spør-
ge med ivrig stemme  

 

”Mor, hvad løber han 
efter?”  

 

I situationen tænkte jeg ikke det store 
over det, jeg var træt og klar til et koldt 
bad, men den lille piges stemme for-
blev i mit indre, som barnet i kejserens 
nye klæder der formår at spørge ind til 
alt det som vi bare tager for givet. For 
hvad var det egentlig jeg løb efter? Ik-
ke en fodbold, hvis legende element 
måske er nemmere at forstå, og jeg var 
heller ikke på jagt efter mad eller på 
flugt fra noget.  

 

Så hvad er det jeg løber efter, hvad lø-

ber du efter?  

 

Det, og meget andet, ledte til jeg at jeg 
senere læste filosofi og antropologi, og 
siden på mange måder har beskæftiget 
mig med løb, vandring, natur og fri-
luftsliv i kombination med de store filo-
sofiske spørgsmål omkring mening, 
lykke og det gode liv. Og ikke mindst 
spørgsmålet omkring hvad det er jeg 
løber efter? Både i konkret forstand, 
men også som metafor for hele livet - 
hvad jagter jeg, søger jeg, og nogle 
gange hvad er jeg på flugt fra?   

 

Hvorfor er vi mennesker egentlig så 
glade for at løbe?  

Og hvorfor giver måske specielt trailløb 
en fornemmelse af at løbe rundt som 
fortidsmenneske på den afrikanske sa-
vanne på jagt efter antilopen.  

 

Løb er jo på sin vis uende-
ligt overflødigt  

 

Løb er jo på sin vis uendeligt overflø-
digt for os moderne mennesker, den 
giver ikke mad på bordet (med mindre 
man er professionel), og er ikke nød-
vendig for vores overlevelse. Men alli-
gevel er det flere og flere som dyrker 
det, og specielt trailløb.  

 

Der må være grunde til det? Grunde  



 

 
 

 

Grunde som bunder i hvor vi kommer 
fra, hvordan vi er opstået, og hvordan 
vores samfund og liv er indrettet nu i 
kontrast til det ophav vi kommer fra.  

 

Dette emne kunne fylde lange bøger, 
og der er flere gode bøger om emnet, 
lige fra den meget populære ”Born to 
run” til min personlige favorit af 
Bernd Heinrick ”Why we run” – men 
jeg vil her forsøge at opsummere og 
komme med mine egne ideer og bud, 
som forsøger at forklare den lille piges 
spørgsmål der stadig driver min nys-
gerrighed som løber og filosof… mor, 
hvad løber han efter?  

 

Mennesket opstår 

Mennesket er en mærkelig abe… vi 
bevæger os på to ben, men det er i 
denne særhed at vi finder den evolu-
tionære nøgle til både trailløb og alt 
andet der gør os mennesker så mærk-
værdige og komplekse som vi frem-
står i dag. 

 

Mennesket opstod fordi vi ”stillede os 
op”. På dette tidspunkt for omkring 7-
10 millioner år siden havde kloden 
gennemgået store klimaforandringer 
– ikke menneskeskabte som vi oplever 
nu – men ”menneskeskabende”. Og 
så sker mutationen, en ny art kommer 
til, en art som har lidt længere ben, 

og lettere står og går på disse.  

 

Det nye, lille menneske kunne lettere 
bevæge sig over det åbne landskab, 
kunne se farer, føde og andet vigtigt, 
fik mindre sol på sig i heden.  

 

Udviklingen sker i mindre trin, så i 
starten var forskellen mindre, det nye 
menneske var stadig ret lille, havde 
ikke de bedste gå og løbe ben, og var 
stadig i høj grad også tilpasset livet i 
skoven. Men over millioner af år sker 
der en videre udvikling og forfining – 
og som konsekvens af at vi stiller os 
op, åbner det op for andre udviklinger 
i menneskets biologi.  

 

Ser vi rent anatomisk på løbet, så er vi 
specielt tilpasset til det på grund af 
vores akillessener, hofter, knæ, hals, 
som alt sammen gør vi kan bevæge os 
ret effektivt i løb, kroppen virker stød-
dæmpende, men også som en slags 
fjeder der oplagrer og frigiver bevæ-
gelsesenergi. Og så er halsen og nak-
ken tilpasset til at stabilisere hovedet 
så vi stadig kan se mens vi løber.  

 
 



 

Løbets rolle i vores historie 

 
Løb har siden vores opståen på den 
østafrikanske Savanne spillet en cen-
tral rolle for menneskets overlevelse. I 
starten som middel til at få mad, og til 
dels undgå fjender. Men langsomt op 
gennem historien, er det ikke længere 
nødvendigt med udholdenheds jagt. 
Så hvorfor løber vi nu?  

 

Se vi har jo stadig den genetik, den 
krop og den hjerne som har tilladt os 
at løbe og jage. Men vigtigt at forstå er 
også at ligesom vores krop er bygget 
til løb, således også vores hjerne og 
sind. Logikken er simpel, hvis noget er 
vigtigt for vores overlevelse, giver det 
god mening at hjernen opsøger det, 
kan lide det.  

 
Man har i den mere moderne tid brugt 
løb til mange formål, til kommunikati-
on, som vi hører om i Marathon my-
ten. Det blev brugt til leg og konkur-
rence, men også som træning og som 
metode til soldater i krig.  

 

Så løbet har stadig spillet en rolle for 
overlevelse og for hvordan vi levede 
og strukturerede vores liv, men det 
blev mere og mere et kuriosum i vores 
moderne samfund, der nærmest gør 
hvad vi kan for at udvikle teknologier 
de sidste hundredevis af år, for at und-
gå at lave fysisk arbejde og bevæge os 

for meget rundt omkring. Men efter at 
løb nærmest var forsvundet, får løbet 
sin renæssance specielt fra 40-50erne, 
og i 80erne begynder de store masse-
bevægelser med løb for alvor.  

 
 

Den moderne løber 

 
Hvorfor og hvordan løber vi moderne 
løbere så? Bymennesker, med udstyr, 
rejsemuligheder og liv som på mange 
måder er helt anderledes end vores 
fortids mennesker har oplevet. Vi har 
ikke brug for at jage, løbe i kamp eller 
for kommunikationens skyld, løb er 
overflødigt tids og energispilde!  

I 80erne starter jogge-æraen for alvor, 
og mange køber store løbesko og be-
gynder at rejse sig op fra sofaen.  

 

Overordnet set kan vi se der sker et 
skift i hvad de fleste mennesker laver, 
ikke aktive arbejder mere, som land-
mænd og krops arbejde, men mere og 
mere stillesiddende. Omvendt sker der 
et skift i hvad folk værdisætter og fin-
der attråværdigt.  

 

Tidligere viste man status og overskud 
ved at være inaktiv og stor – det viste 
man ikke behøvede arbejde i marken, 
men var så rig man havde folk til det 
for sig. I vores moderne tid er det på 
mange måder omvendt, har man pen-
ge (og tid) nok så har man tid og råd til 



 

At motionere. 

 

Men trailløb kommer først for alvor lidt 
senere. I starten var det mest landeve-
je og byens gader og parker – først for 
alvor i 90erne og 00erne vinder trailløb 
frem som et opgør med landevejslø-
bets funktionalisme – tilbage til natu-
ren!  

 

Trailløb handler om mere end 
blot at røre kroppen 

 

Trailløb handler om mere end blot at 
røre kroppen, det handler om flow i 
naturen, om ro, afveksling og leg. Og 
de elementer, og trailløbet, bliver ved 
med at vokse i vores tid. En tid hvor vi 
søger mening, indhold og gør os krafti-
ge overvejelser omkring vores kapitali-
stiske forbrugssamfund, omkring kli-
ma, miljø og vores forhold til naturen. 
Og det er også her Trailløb kommer 
ind, som et sted hvor folk kan komme 
ud i naturen og søger tilbage til vores 
måde at leve på, aktive, legende og sø-
gende.   

 

 

Trailløb og lykke 

 

Hvad er det egentlig der gør os menne-
sker lykkelige? Lykke er på mange må-
der blevet et ”buzzword”,og vi snakker 

om Danmark som verdens lykkeligste 
land.  

Men hvad er det der lykke egentlig for 
noget, og har det nogen sammenhæng 
med løb og trailløb?  

 

Vi lever i en tid som på mange måder 
ikke nødvendigvis fordre lykke... Tekno-
logi og tænkning har gjort mange fan-
tastiske ting for os, givet os tryghed, 
frihed, gør at vi lever længere og på 
mange måder et bedre liv. Men selv 
samme proces har frataget os nødven-
digheden af en del ting som vores krop 
og hjerner er lavet til.  

 

De sidste par årtier, og især den sene-
ste tid ses nærmest dagligt forsknings-
resultater omkring vores forhold til na-
turen og motion/bevægelse. Og forsk-
ningen er ret entydig, tid i naturen, og 
aktiv bevægelse som vandring og løb, 
gør utrolig mange positive ting for vo-
res krop og sind.  

 

Vi kommer fra og af naturen, 
og den er indkodet i vores 

DNA  

 

Jeg tror fremtiden vil få endnu mere 
fokus på den forebyggende og aktive 
behandling som løb, vandring og andre 
aktive væremåder i naturen byder på. 
Vi kommer fra og af naturen, og den er 



indkodet i vores DNA – vi finder ro, ny-
delse, samvær og alene tid i naturen, 
og mange andre ting som er vigtige for 
vores individuelle og samfundsmæssi-
ge trivsel.  

 

Det løbske liv… 

 

Så det er mit korte svar til den lille nys-
gerrige pige… jeg løber efter… mening, 
lykke, jeg løber efter eventyr, jeg løber 
i fodsporene på mine biologiske for-
fædre hvis liv har formet den krop og 
hjerne der er mig i dag.  

 

Jeg løber for fællesskab, alene tid, for 
af være i naturen og opleve dens gang 
og forundelige væsen. 

Jeg løber fordi min krop kommer i 
form, det giver velvære, afstresser og 
give gode, kreative tanker. Jeg løber for 
at udfordre mig selv, for at jage den 
fantasi antilope som løber foran.  
 

Jeg løber fordi jeg er en 
løber… 



   

Trailmagasinet anbefaler 

løberuter.  

 

Når vi anbefaler ruter, kan du være 

sikker på, at vi har løbet dem mere 

end en gang—og det er alle ruter, som 

hæver sig lidt over det normale. 

 

Løb fra vugge til grav – og giv den gas i 

bjergene 

Her får du et forslag til en løbetur, hvor 

der er masser af kulturhistorie og natur 

oplevelser undervejs. På denne rund-

strækning på 14 km kommer du ikke til 

at kede dig, for variationen i natur og 

landskab spænder meget bredt.  

 

Der er tilmed en betydelig variation i 

sværhedsgrad rent løbeteknisk under-

vejs. Turen rummer ”afslappende” fla-

de partier både inde i skovområder og 

ude i det åbne land, og der er brug for 

de grove slidbaner, når du rammer 

”bjergene” i Danske Schweitz. Heldigvis 

har det aldrig været nogen skam at gå 

opad blandt Trailløbere. 

 

Metoden til at udvikle denne tur er 

helt den samme, som blev beskrevet i 

artiklen ”Nye trailruter – nye oplevel-

ser”, artiklen finder du i Maj-Juni 2020 

nummeret af Trailmagasinet.  

 

Målet er at give inspiration til, hvordan 

man opdager nye ruter til de almindeli-

ge ugentlige træningsture. Metoden 

går ganske kort ud på: 

Overvej hvor du tænker, der må være 

gode muligheder for en rundstræk-

ning. Se landskabet an i helikopter-

perspektiv på et kort. Der kan sag-

tens dukke områder op, du ikke lige 

kender, fordi de ligger uden for de 

vejstrækninger, du ellers kender så 

godt. 

 

Så skal der zoomes ned i landskabet, 

hvordan ser det så ud? Vil det være 

muligt at koble forskellige lokalite-

ter, så der opstår en rundstrækning? 

 

Så går jagten ind på de små stier og 

vejforbindelser. Til det fungerer en 

kombination af luftfoto og kort som 

regel ret godtNu er det tid  at opteg-

ne den nye rute. 

 

De sidste detaljer kan først fastlægges 

undervejs ved første gennemløb. 

Forhåbentligt er der kun tale om få 

mindre udeståender, og oftest viser 



   der sig en løsning, når du står der-

ude med trailskoene på. 

 

Tilbage til den nye tur du blev lovet i 

denne artikel. Et kig på området fra 

oven med udgangspunkt ved Raadvad i 

Jægersborg Dyrehave og så eller op 

langs Mølleåen. Det skærpede nysger-

righeden på, om der kunne findes en 

rute med fokus på størst mulig variati-

on i natur og landskab.  

 

 

 

Figur 1 øverst: nord for København lig-

ger der grønne bælter imellem byom-

råderne. Her fokuseres på de grønne 

langs Mølleåen. En perle er det histori-

ske og idylliske Raadvad. Hvordan kan 

en rundtur strikkes sammen op ad 

Mølleåen? Nederst: Ved at skifte 

korttype og zoome ned i landskabet 

dukker der godt med forskellige kort-

signaturer op herunder ikke mindst 

trailløbernes ynglings signatur højde-

kurver 

 

Her starter vi 

Turens udgangspunkt bliver i det histo-

riske Raadvad. Mølleåens vand gav 

energi til Raadvad Mølle og mange an-

dre møller langs Mølleåen. I 1800-

tallet tog udviklingen fart med op-

rettelse af egentlige fabriksanlæg, hvil-

ket blev kimen til udviklingen af den 

moderne industri i Danmark – kendt 

som industriens vugge. Så på denne 

tur starter vi billedlig talt i vuggen. 

 

Da Raadvad ligger i Jægersborg Dyre-

have, er det oplagt at få et godt indtryk 

af skoven, og her ligger også et par dej-

lige bakker.  

 

Så går turen videre ud af skoven ud i 

det åbne landskab, her har vinden bed-

re muligheder ud over de åbne marker. 

Her vil du helt uden at bemærke det 

løbe henover ”Kirkegården, der blev 

væk”. Det er lige efter 5 km, hvis du 



   zoomer ind på luftfoto fra 2019 (fx på 

Endomondo), kan du se, da de arkæo-

logiske undersøgelser var i gang. Her 

ligger en meget gammel forladt kirke-

gård gemt under mulden, der skønnes 

at være 300-350 grave. Men bare rolig 

der sker ikke noget, og turen går straks 

videre mod ”bjergene”.  

 

Kort efter smutter du igennem tunnel-

len under Helsingørmotorvejen og 

rammer snart et meget fint overdrevs 

areal. Her står gamle solitære træer og 

pryder det åbne græslandskab. 

 

Målet med at kigge op ad Mølleåen var 

at se, om det kunne lykkes, at få en 

god smagsprøve på det meget bakkede 

område kaldet Det Danske Schweiz. 

Men inden turen rammer Det Danske 

Schweiz kommer der en god strækning 

med single track. Det er gode stier, der 

er lette at løbe og stadig ganske varie-

rede. 

 

Når du løber turen vil du måske tænke, 

hvor bliver de der bakker af? Svaret er, 

at de kommer efter 9 km, og dermed 

får du en rusketur i bakkerne, uden der 

er uoverskueligt langt til mål.  

 

Turen igennem Det Danske Schweiz by-

der på udfordrende bakker, hvor du får 

god gavn af trailskoenes faste greb i 

underlaget.  

 

Det kan også være en udfordring at føl-

ge ruten helt præcist, fordi der findes 

et væld af stiforbindelser. Skulle du mi-

ste ruten vil du helt sikkert ramme den 

igen, især hvis du lige husker på, at op-

pe = nord og nede = syd.  

 

Med den pejling kan du altid bevæge 

dig sikkert mod øst  ved at have de lave 

partier på din højre side og de høje 

partier på din venstre side.  

 

Efter turen i Det Danske Schweiz fort-

sættes mod øst. Hvis du er lidt lost, så 

er en god hovedregel at følge den bre-

de sti nede i bunden af Mølleådalen, 

her kommer du til det sted, hvor stien 

går under Lokalbanen ”Nærum Grisen”, 

så er du tilbage på sporet, og kan fort-

sætte på den sidste stille og rolige del 

af turen tilbage til Raadvad.  

 

Lige inden mål får du et fantastisk flot 

kig henover Raadvad Mølledam med 

det gamle industrianlæg som bag-



   grund. 

 

Det var forslaget til en god trail løbetur 

for denne gang, se hele ruten på figur 

2 nedenfor. Ruten blev 14 km og kan 

sagtens tåle flere gennemløb, prøv og-

så at skifte løberetning.  

 

Løb med Trailmagasinet lør-

dag den 8. august 

 

Der er gode parkerings muligheder i 

Raadvad, og der er bus forbindelse fra 

Lyngby st. med busrute 183. Find ruten 

på Endomondo under titlen: ”Fra vug-

ge til grav”.  

 

Eller kom og løb med Trailmagasinet, vi 

løber turen med start fra busstoppe-

stedet i Raadvad lørdag den 8. august 

kl. 10. Hastigheden afpasses  deltager-

nes præferencer, så vi løber i én samlet 

gruppe, dog med behørig afstand. Vi 

ses. 

God tur 

/SM 

Figur 2: Sådan ser den færdige rute ud. 

Den ligger frit tilgængeligt på Endo-

mondo under titlen ”Fra vugge til 

grav”. Løb den én gang, så får du 14 go-

de trailkm – er du mega frisk kan du 

snuppe 3 gennemløb, så har du en hel 

trailmarathon. Løb den i forskellig løbe-

retning, så får du dobbelt op på ople-

velser undervejs. 

 

 

Løb med Trailmagasinet lørdag den 8. august -  

Opslag på Facebook (Trailmagasinet) 



   

En ny svensker på marke-
det—USWE Vertical 10 
 

USWE er en ny spiller på det danske 
marked for løberygsække og hydrering.  

 

Vi har på Trailmagasinet været heldige 
at få mulighed for at teste 2 modeller. I 
dette nummer kan du høre om Verti-
cal™ 4 PLUS med 2 liter væskeblære, 
som vi har testet på flere lange ture i 
løbet af foråret inkl. Hammer Trail ru-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % bouncefree 

Producenten beskriver løberygsækken 
som 100% bounce-free, og det er fak-
tisk lige præcis den oplevelse man har 
som løber. Den sidder simpelthen vir-
keligt godt på kroppen, og det i kombi-
nation med en yderst enkelt bespæn-

ding med blot et enkelt klik-spænde 
gør den meget simpel at bruge. Væg-
ten er 300 gram uden blære (og vand), 
og man kan også montere sine løbesta-
ve hvis der skulle være behov for det. 

 

Den sidder simpelthen virke-
ligt godt på kroppen………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologien bag den tætsiddende lø-
berygsæk kalder USWE ”No Dancing 
Monkey™”. Analogien er at man ved 
mange rygsække føler at der sidder en 
abe på ens rygsæk og svinger fra side 
til side, men ikke med deres produkter. 

 

Holdet bag USWE har en fortid inden-
for langdistance off-road motorcykel 
løb, og det var her de erkendte et be-
hov for tætsiddende rygsække, som de 
så efterfølgende har overført til løbe-
verdenen.  

 

 



  

 

 

Ulempen, i hvert fald med denne mo-
del, er det begrænsede volumen. Der 
er reelt kun 1 rum, og det kræver at 
man tager rygsækken af for at komme 
til det.  

 

Der er ingen rum eller lommer på forsi-
den, og det gør alt andet lige løbeve-
sten mere upraktisk - eller at man al-
ternativt kombinerer med et løbebæl-
te. Blære eller flasks er jo en personlig 
præference for den enkelte trailløber, 
men her har man i modsætning til 
f.eks. nogle af Salomons modeller ikke 
selv valgmuligheden.  

 

Personligt foretrækker jeg flasks da det 
giver et bedre overblik over hvor me-
get man har drukket, men når det er 
sagt så virker blæren på denne rygsæk 
godt uden at det skvulper når man har  

drukket lidt.  

 

USWE har faktisk også modeller med 
flasks hvis det er det man foretrækker. 
Et plus er at prisen for deres løberyg-
sække virker overkommelig, f.eks. ko-
ster den testede model i udsalgspris 
899 kr. Så hvis du er til væske-blærer, 
og ikke har behov for så meget plads så 

får du med denne model en virkeligt 
simpel og tætsiddende løberygsæk 
som man meget hurtigt glemmer man 
har på. 

 

Du finder denne løberygsæk 
hos 

 

Rulleskisport.dk  (Hellerup), 

Gumbel & Co i Rungsted Havn 

 
 



   

Trailløbsferie med di-
stance, oplevelser og høj-
demeter 
 

Ta med på en forlænget weekend, hvor 
der løbes på den legendariske GR5 rute 

 

Vær med på en forlænget weekend lø-
ber dele af den legendariske vandreru-
te GR5 – fra de hvide alper til det blå 
Middelhav 4-7. september. 

 

 

Explorer tour 

Løberejser arrangerer en explorer tour, 
hvor der løbes fra Geneve søen til Cha-
monix. 3 dage med store oplevelser, 
store bjerge. 

 

Du har mulighed for at deltage, når Lø-
berejser gennemfører explorer tour på 
dele af den legendariske GR5 vandre-
rute. 

 

GR5 er en klassisk vandrerute, som har 
sit udspring i Holland. Den strlkker sig 
gennem Holland, Frankrig og Schweiz 
og munder ud i Middelhavet – turen 
går fra de hvide bjerge, til det blå Mid-
delhav. 

 

Vi løber dele af denne rute. Vi flyver til 
Geneve, og bliver fragtet til vores start-
sted i St Gingolph, hvor løbeturen 
egentlig starter.  

 

Du har mulighed for at være med på 
denne første tur, hvor du løber sam-
men med 3-4 af guiderne fra Løberej-
ser. Vi har ikke tidligere løbet denne ru-
te, så vi ved ikke helt, hvad der venter. 
Vi har studeret kortet, vi har lagt ruten, 
så vi føler os godt forberedt, og vi har 
været i denne situation et par gange 
før. 

 

Netop denne del af ruten, er særlig 
smuk, og det er her bjergene for alvor 
rejser sig for vores fødder.  



 

 

GR5 Explorer tour den 4-7. september www.løberejser.dk 

 
 

Overnatningsstederne er særligt ud-
valgte og de er af mere end gennem-
snitlig karakter. Der skulle være mulig-
hed for både god mad og god restituti-
on på denne tur. Noget som altid værd-
sættes. 

 

Vi løber små 100 km på denne forlæn-
gede week-end og møder en masse 
højdemeter, som er drøje at overvinde, 

men en fornøjelse at tale om, når det 
er præsteret. Vi rammer Chamonix på 
3. dagen, hvor vi har en enkelt overnat-
ning. Vi får fragtet vores bagage, så du 
skal kun løbe med en lille dagsrygsæk. 

 

Explorer tour med Løberejser fra 4-
7.september – pris kr 2900 læs mere  

 

www.løberejser.dk 



    
 



   

Tak fordi du tog dig tid til at læse Trailmagasinet. 

 

Trailmagasinet er båret af vores egen passion til at løbe Trail 

og vores interesse for at formidle de gode oplevelser. 

 

Vi har fokus på hverdagsmotionisten, den person hvor traillø-

bet skal tilpasses en travl hverdag. 

 

Vi modtager meget gerne dine kommentarer, forslag og input. 

Ligeledes er du velkommen til at komme med bidrag til tek-

ster. 

 

Hvis du ønsker at vi omtaler produkter så send en mail (se ne-

denfor). Vi omtaler ikke produktet, som vi ikke har testet. 

 

Vi arbejder på at få færdiggjort en hjemmeside 

www.trailmagasinet.dk. Den er klar slut juli /start august. 

 

De bedste ønsker for en god sommer 

 

Kontakt os på mail 

info@loberejser.dk 

Mobil 26 16 25 25 



   

LDAJXAKXKSJXKXLZKXAØK

SCASNCXØNØSKNCXAXXS

Xax 

 

Wdjjasdjalsdsaldsadsd 

 

Skdjalkdljkalsdjld-

kaldjaskldlød 

 

Sal-

djalskdjalkdjaslkdjdljd 

 

Aældjadljdlkjdjdjdjd-

kldjdjdks 

 

ADJLLDKJDLJDJJDJLD 


