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Marie Hove Frost 
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Medlem 
 
 

Ninna Kristoffersen 
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Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
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Løbethisten udkommer 3 gange årligt, og kan læses på hjemmesiden         
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted 
 

Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt materiale. 
Materiale modtages på mail, papir. 
 

Du er altid velkommen til at sende indlæg til Løbethisten –kaj@kajn.dk 
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En sommer er igen ved at tage sin afslutning.  Sommeren  2012: foråret var 
køligt og sommeren blev en våd ventetid på solen. Syd for Alperne skinnede 
solen godt nok, mens vi herhjemme i Danmark, havde svært ved at undvære 
varmeapparatet.  
I juni måned blev byløbet afviklet med udgangspunkt fra Thy Hallen. Det var 
igen et tilløbsstykke med deltagelse af motionister på alle planer. Når man hver 
især yder sit bedste, er det en sejr for e´n selv og så behøver alle jo ikke at 
kunne gennemføre en hel Marathon på  42,195 km i tiden:   
2timer 23min og7sek. - som den 24 årig pige fra Ethiopien  gjorde ved OL i 
London.  
Nystrupløbet, som vel er det eneste løb i Danmark, hvor deltagelse er gratis, 
blev igen den dag, hvor trafikken på den smalle Nystrupvej var ensrettet mod 
golfklubbens udslagsbane. I år var der mulighed for at få sukkerdepoterne fyldt 
op, idet Danske Bank gav kagemand til alle, som markering af 40 års jubilæet.  
Kvindeløbet 14 dage senere blev en våd affære. Her lukkede himmelens sluser 
sig op 2 minutter efter starten, så der var ingen der havde e´t stykke tørt tøj på 
kroppen. Selv ikke foreningens pressefotograf synes, at der skulle tages ret 
mange billeder, det ville kameraet ikke have godt af… 
Det er en stor glæde at kunne være med til at yde en indsats, der kan være med 
til at fremme en sund livsstil. Det er de små sundhedstiltag i hverdagen, der 
giver det bedste slutresultat.  
Tak for den opbakning og støtte vi får i  Hjerteforeningens Motionsklub i 
Thisted. Uden medlemmernes velvillighed, kan bestyrelsen ikke arrangere så 
velafviklede løb.  
Vi ses derude – reflekspåklædte.  
 
Hjertelige hilsener fra Elin.  
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Støt sponsorerne – de støtter os !  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPRÅB: 
 

Det er blevet svært at finde stof nok til bladet, derfor har jeg/vi besluttet at 
det bedste indlæg i hvert nummer ”fra de menige medlemmer” belønnes 
med en flaske vin eller en æske chokolade efter eget valg. 
_______________________________________________________________ 
 

                            
 

Hejs flaget til din næste fest 
 

Hjerteforeningens Motionsklub er i besiddelse af 4 stk. flagstænger m/flag som du kan leje, 
lejepris er kun stk. kr. 25,00 

Henvendelse til: Elin 9792 4590 
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INDMELDELSE:   
 

Ved Indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted sendes nedenstående blanket, samt 
evt. penge/check til: 
    

Kasserer, Egon Larsen   
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
Tlf.: 9792 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk  
 

Vi glæder os til at byde Jer VELKOMMEN  
 
Jeg melder hermed følgende ind i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted 
 

Navn:  

Fødselsår:  

Telefon:  Email:  

Adresse:  

Postnr.:  By:               

 
Navn: 

 

Fødselsår:  

Telefon:  Email:  

Adresse:  

Postnr.:  By:               
  

                      Kontingent årligt:  Sæt kryds: 
Enkeltperson        Kr.     195,00  

Par medlemskab        Kr.     310,00  

Livsvarigt medlemskab        Kr.  2.300,00  

Livsvarigt par-medlemskab        Kr.  3.500,00  
 
 

Ved indmeldelse opnår du bl.a.: 
 

- Du støtter en god sag         
- Du modtager Hjerteforeningens blad – Hjertenyt 
- Du modtager ”Løbethisten” – motionsklubbens eget blad 
- Du kan frit benytte Thyhallens motionscenter 1 time søndag formiddag 10.00 – 11.00 

( i sæson september – april )          
I samarbejde med vore sponsorer, arrangerer Hjerteforeningens motionsklub hvert år:  
Nytårsmarch, Byløb, Nystrupløb og Thisted Kvindeløb.       
 
_______________________________________________________________________________________ 

Pengene kan også indsættes på: regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
oplysninger på mail til: egon.larsen@webspeed.dk  
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Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson ( September til April ) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
                                                                                                                                                                                                       

Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
 

1. gang i motionscenteret i år bliver søndag den 9/9 
2012 

 

Der er aftalt instruktør den 30/9 & 7/10 2012 & 6/1 & 13/1 2013 

 
   Det er dejligt at motionere 

 

 
 

 

Kamma & Henry 
Madsen 
Højtoftevej 14 
7700 Thisted 

Inger Borgholm 
Ahornvej 31 
7700 Thisted 

 

Birte Andersen & Ib 
Dahl 
Landlystvænge 7 
7700 Thisted 
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Til opslagstavlen  

Vigtige datoer Thy / Mors 2013 
 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Tirsdag den 01-01-2013  Kl. 14:00 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 04-06-2013 Kl. 19:00 
Nystrupløbet   Søndag den ??-08-2013 Kl. 10:00 
Kvindeløb    Lørdag den 31-08-2013 Kl. 14:00 

 
Østerild 
Motionstur   i   skoven   hver   søndag 

Hver søndag formiddag kl. 10.00 er der mulighed for en motionstur i skoven, 
med start fra p-pladsen ved det gamle ishus GI. Aalborgvej. 
Alle kan deltage, det er i gå-tempo. Det er ikke en forening der står bag, så der 
kræves ikke medlemskab af nogen forening. 
Vi går ca. l time. 
Flere oplysninger: Kaj Dige 97 99 72 13. 
 
 

Vindere: Nystrupløbet 2012:  
 

10 km: Herre:     Henrik Ehlers    39.10 
10 km: Dame:   Marie Louise Lyngby  49.10 
5 km: Herre:  Kristian Knudsgaard  17.35 
5 km: Dame: Freja Eliasson       11 år         21.34 
2,5 km: Dreng:  Frederik Frost     8 år             18.57 
2,5 km: Pige:  Sofie Bliksted      9 år            16.25 
 
Der skal  lyde et stort Tillykke til Kristian Knudsgaard for at få en 1. plads ved 
årets Nystrupløb. Du har jo gjort det rigtig godt igennem mange år - du 
har tidligere måttet se dig overhalet på målstregen og fået 2. og 3. pladser, men 
i år var du sej. Godt løbet!  
Desuden skal der lyde et stort Tillykke med en flot præstation af 88 årige 
Marie Kilsgaard, der gennemførte de 2,5 km. Marie fortæller, at hun tidligere 
har deltaget i Nystrupløbet, men ikke igennem de sidste år.  
Marie havde sine stave med og fortæller, at hun nød den dejlige skovtur. Som 
bevis på gennemførelse kunne Marie få et diplom, det var dog ikke så 
væsentlig, - selve oplevelsen af at være med, -  var det hele værd. Det 
bemærkes, at Marie først i september blev 89 år. Godt gået. 
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Torsk i fad med kartofler 

 

Opskrift til 4 personer 
 

Tilberedningstid: ca. 45 min  Reel arbejdstid: ca. 15 min 

Fryseegnet: nej  

Energi pr. person: 
2300 kJ (560 kcal) fordelt på:  protein 24%,       kulhydrat 49% (67 g) fedt 27% 

(17 g) 

Frugt og grønt pr. person: ca. 225 g  

Hvis du vil tabe dig: 
Lav en portion med kun 100 g kartofler eller spis 1/5 af retten.  

Ingredienser 

500g torskefilet eller anden fast hvid fisk 1tsk salt 
2½ fed hvidløg    2 løg 
2 røde peberfrugter    1spsk raps- eller olivenolie 
1kg kartofler    ½kg tomater       
2½dl madlavningsfløde, 18%   peber 

Tilberedning 
Kog kartoflerne. Drys fisken med salt, og lad den trække med saltet, mens du 
gør de øvrige ingredienser klar. Hak hvidløgsfed og skær løg og peberfrugter i 
strimler. Svits grønsagerne i olie på en pande, til de er møre, uden at de tager 
farve. Skær kartofler og tomater i skiver. Saml retten i et ovnfast fad eller fire 
ovnfaste portionsfade. Begynd med kartofler, dernæst tomater og fisk og afslut 
med løg-peberfrugtblandingen. Krydr med peber mellem lagene. Hæld fløde 
over, dæk fadet med folie, og bag det i ovnen ved 200 grader i ca. 30 minutter. 
Fjern folien de sidste 10 minutter. Drys retten med klippet purløg inden 
servering. 
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Årets Kvindeløb 2012 

Der var i år ca. 500 piger og kvinder, der deltog i kvindeløbet. Det var flot når 
vi tager vejret i betragtning, da det regnede fra løbet blev skudt i gang, og til 
længe efter løbet var slut.  
Trods vejret var der ingen sure miner, fra hverken hjælpere eller deltagere. 
 

 

Her er starten til kvindeløbet gået 
 

Thy til lands, til vands og i luften den 4. august 2012 
Vækkeuret var sat til kl. 5. Det er dagen hvor vi skal deltage i Thy til lands, til vands og i luften. Det er 
dagen hvor Arne skal have sin farsdagsgave fra sine tre sønner Anders, Jesper og Thomas. Vi var alle 
spændte på at komme i gang. Ingen af os havde deltaget i noget  lignende før. Målet var at gennemføre, 
men vi er jo alle konkurrence minded, så sidst ville vi helst ikke blive ☺. Vi havde læst beskrivelsen om 
løbet: 
 ”Thy til lands til vands og i luften” er Danmarks ældste Adventure Race. Løbet er et klassisk Adventure 
Race med 4 pers. hold, som hurtigst muligt skal klare sig gennem ruten i den flotte og barske natur i 
forskellige discipliner som løb, kanosejlads, cykling, vandaktivitet og rebaktivitet. 
Det var mange forskellige aktiviteter vi skulle være klar til. Vi kunne hver især byde ind med noget, men 
ingen af os havde prøvet alle discipliner. Vi havde alle trænet ekstra inden dagen. Der var blevet løbet, 
gået i motionscenter, sejlet, svømmet og cyklet m.m. Så alle var i en rimelig fysisk form til dagen. 
En ting vi ikke havde trænet så meget i var orienteringsløb, selvom vi godt vidste det var en del af løbet. 
Det skulle senere vise sig, at vi måske skulle have brugt lidt mere tid på det. 
For at deltage skulle man helst have en Mountain Bike. Da der kun var 2 af os der havde MTB bestemte 
vi os for at leje 4 cykler. Vi skulle bruge pandelygter, kompas, redningsvest, drikkedunke, rygsække, 



29. årgang Løbethisten Nr. 2 2012 

 
 

 - 9 -

kortholder, vandfaste tudser m.m. Vi skulle selv have alt det med på cyklen som vi skulle bruge i løbet af 
dagen, så maden skulle også vælges med omtanke.  
Kl. 6 var vi klar til at køre fra Sennels mod Snedsted, hvor løbet skulle starte kl. 7. Vi fik cyklerne af 
traileren og monteret nummer samt diverse udstyr på cyklerne. Der var livlig aktivitet omkring Snedsted 
Hallen. Der var tilmeldt 45 hold til Challenge distancen (90km), så der var cykler og andet udstyr overalt. 
Kl. 7 lød startskuddet. Vi fik udleveret kortmateriale. De første poster skulle findes forskellige steder i 
Snedsted. Herefter gik turen mod Thylands Efterskole hvor vi skulle få brug for vores pandelamper, da vi 
skulle ned gennem en lang krybekælder, hvor der ikke var ret meget plads. 
Fra Thylands Efterskole gik turen mod Bøgestedrende. Ved den sidste post inden Bøgestedrende, skulle 
vi stille 2 af cyklerne og så var det ellers Bike & Run de sidste km. Ved Bøgestedrende skulle 2 af os køre 
en MTB rute. Anders og Jesper som var vant til at køre MTB tog den første tur. Imens spiste, drak og 
hvilede Arne og Thomas indtil det var deres tur til at komme af sted og rollerne var byttet om. Det var 
aktiviteterne ved Bøgestedrende. Herefter gik det tilbage til de 2 cykler vi havde efterladt. 
Så gik det videre mod Vandet Sø og Søvej. Undervejs var der forskellige poster vi skulle forbi. Vi var 
gennem en del af MTB ruten i Thorup, som er en hård rute når man har været i gang i en del timer. Vi 
brugte en del ekstra tid på denne del af turen på grund af vores manglende erfaring med at læse kort. På et 
tidspunkt var vi nærmest faret vild. En af cyklerne punkterede og vi måtte i gang med at skifte slange. Da 
vi kørte videre røg Thomas gearskifter og han måtte klare resten af turen med 2 gear. Men vi overvandt 
alle besværligheder og fandt tilbage til ruten igen og nåede Søvej. 
Ved Søvej ventede der os et Stjerneløb. Vi gik først til træ klatring. 3 af os skulle klatre 14 meter op i et 
træ, ringe med en klokke og så ned igen. Næste aktivitet var med gummibådene. Vi fik redningsvestene 
på, skoene af og begav os ud på Vandet Sø for at finde de forskellige poster. Vores 3. aktivitet var sø 
vandring. Vi fik udpeget nogle steder hvor der skulle være nogle poster under vandet og vandrede 
barfodet ud i søen for at finde dem. Dette var en del hårdere end vi havde regnet med og sivene var hårde 
ved vores fødder, men vi fik fundet alle poster og kom retur til Søvej. 4. aktivitet var en forhindringsbane, 
hvor vi skulle klatre i tove m.m. Det var en hård bane hvor styrke og balance evne blev sat på prøve. TV 
Midtvest valgte at filme os, hvilket gjorde vi strammede os an. Vi kom igennem banen og manglede nu 
kun et orienteringsløb på 5,9km rundt i skoven. De 5,9km var i luft linje så turen var noget længere. Vi 
fik en kort instruktion i orienteringsløb, for øvrigt en instruktion vi kunne have haft meget fornøjelse af at 
have fået inden starten, og begav os af sted. Vi valgte at drikke rigeligt inden afgang og tog kun 2 små 
flasker vand med, som der virkelig blev rift om. Vi fik gennemført ruten på ca. 2 timer, hvilket vi var godt 
tilfreds med, da der var nogen af de rutinerede som havde brugt længere tid her. 
Ved Vandet Sø skulle man fylde drikkedunke op med vand fra søen, hvis man havde behov for væske. 
Efter sigende skulle det være en af Danmarks reneste søer, men vi var nu glade for at vores ”back up” 
havde vand med i bilen, så vi kunne få vores drikkedunke fyldt op på anden vis. 
Fra Søvej gik turen mod Thisted. Igen var der forskellige poster vi skulle forbi undervejs og der var også 
forskellige poster rundt i Thisted by, inden vi nåede Thisted Ro og Kajak Klub. Her fik vi udleveret 2 
kanoer og redningsveste. Vi skulle så være 2 mand, 2 cykler og div. Udstyr i hver kano, inden turen gik 
mod Vildsund. Heldigvis var vi forberedt på at skulle have cyklerne med og havde taget nogle elastikker 
med til at spænde dem fast med. Vi hjalp hinanden med at få det hele læsset. Jesper og Thomas var først i 
vandet. Det var ikke nogen let opgave, da der var rimelige høje bølger. Det lykkes og lidt senere var 
Anders og Arne også undervejs. Det var en hård tur i strid modvind. Det var svært at holde kursen og der 
gik lidt tid inden vi fandt teknikken. 2 timer senere nåede vi Vildsund. Arne og Anders kom lidt før 
Jesper og Thomas der undervejs havde været tæt på at vælte og også haft kurs mod Mors. Undervejs sang 
de ”I en lille båd der gynger”. Vi var alle trætte efter dagens strabadser og ikke mindst turen i kano, men 
målet var inden for rækkevidde og det gav lidt ekstra kræfter og humør. Vi fik kanoerne af vandet og satte 
os på cyklerne for at køre det sidste stykke mod Snedsted. Undervejs var der en sidste post inden vi kom i 
mål. Vi nåede Snedsted. Kl. 21 efter 14 timers strabadser i mod- og medvind. Det var en dejlig 
fornemmelse. Yes vi gennemførte og vi blev ikke sidst! 
Hvis vi skal deltage igen er der selvfølgelig nogle ting vi vil gøre anderledes. Vi må jo lære af vores 
erfaringer. Men vi havde alle en fantastisk dag, hvor vi fik prøvet kræfter og grænser af. 
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Anders, Arne, Jesper og Thomas 
Årets Byløb 2012 

Der var i år ca. 650 deltagere i byløbet, der var igen stor tilslutning fra 

efterskolerne, hvilket giver en fin og livlig stemning i start og målområdet. Vi 

håber på den samme opbakning til næste år. Der er jo kommet mange nye 

aktører på banen, som gerne vil arrangere motionsløb. 

 

Her går starten til Byløb 2012 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


