
Lørdag d. 12/5 kl. 6 om morgenen stod 8 danskere klar til at deltage i VM i ultratrail sammen med 
cirka 346 andre løbere fra 49 forskellige nationer. Heraf var 212 af deltagerne herrer og 142 
damer. De 8 danskere var: 

§ Simon Grimstrup 
§ David Stoltenborg 
§ Peter Arnoldsen 
§ Anders Aagaard Hansen 
§ Christian Nørfelt 
§ Harriet Kjaer 
§ Kristina Schou Madsen 
§ Dorte Dahl 

 
For de, der ikke allerede ved det, betyder ”ultra” at løbet er længere end et marathon og ”trail 
henviser til, at det ikke foregår på asfalt. Der må dog godt være enkelte stræk på asfalt, men ikke 
mere end 20% af distancen. Som regel foregår trailløb i meget kuperet terræn, faktisk bjergrigt, 
selvom der dog ikke er noget eksplicit krav om dette. Der har været afholdt VM i ultratrail siden 
2007 og det har været en årlig begivenhed siden ITRA (International Trail Running Association) 
kom ind over det. Første gang at Danmark deltog i VM, var til VM i Annecy i 2015. I år var VM en 
del af det åbne ultratrailløb Penyagolosa Trail og selve VM-ruten var officielt på 86,4 kilometer 
med 4900 positive højdemeter og 3800 negative højdemeter - altså et A til B løb med mere 
stigning end fald på ruten. I mål havde de fleste af de danske løbere dog logget lidt mere end 88 
kilometer på deres ure og dele af ruten var dog også lagt om i sidste øjeblik.  
 
Jeg (Christian) er et relativt ukendt ansigt i klubben. Det skyldes flere ting og er heller ikke helt 
frivilligt. Jeg er for det første et relativt nyt medlem af Blovstrød Løverne. Jeg bor til daglig på 
Frederiksberg sammen med min kone og vores to børn og dér arbejder jeg også. Derfor er det ikke 
lige oplagt for mig at nå de fælles træninger i løbet af ugen. Og sidst, men ikke mindst, deltager jeg 
oftest i trailløb og løber altså ikke så mange gadeløb, crossløb eller atletikløb, hvor jeg ellers kunne 
møde mange andre klubmedlemmer.   
 
I det følgende vil jeg beskrive min oplevelse af løbet: 
Startskuddet gik kl. 6 om morgenen på et atletikstadion, der hørte til universitetsområdet i byen 
Castellon, der ligger mellem Barcelona og Valencia. Sammen med Anders Aagaard var jeg kommet 
lidt sent hen til startportalen og derfor stod vi langt tilbage i feltet. Vi talte dog situationen ned 
over for hinanden og mindede os om, at der var langt hjem. Tempoet var friskt ud af byen og de 
forreste trak hurtigt fra. Efterhånden som solen stod op og lyset kom frem, ramte vi de første spor 
og dermed også de første reelle stigninger. Stierne var rimeligt fine - tørre og stenede og 
stigningerne var heller ikke så hårde - endnu. Men grundet vores placering i feltet, var det svært at 
holde egen rytme og finde flow. For os virkede det som om, at mange forcerede hårdt på 



bakkerne, men løb langsommere på de flade stræk og de få nedløb. Først efter lidt over 5 
kilometer. følte jeg, at jeg kunne løbe mere frit.  

 
 
Stemningen undervejs var helt fantastisk. Der var mange tilskuere undervejs på ruten og især ved 
depoterne blev man virkelig heppet frem. Ved første vanddepot efter ca. 8 kilometer stod 
holdkoordinator Søren og fortalte, at Simon var ca. et minut foran. Jeg var stadig sammen med 
Anders og umiddelbart efter os kom Peter og David. De næste mange kilometer fulgtes jeg mere 
eller mindre med Anders med undtagelse af nedløbende, hvor jeg trak lidt fra. Derfor kom jeg også 
ind før Anders i hoveddepot nummer to efter 40 kilometer lige i det øjeblik, hvor Simon forlod 
selvsamme depot. Efter dette fulgte der et relativt langt stræk, der var uteknisk og kun let 
stigende. Her så jeg Simon foran mig. Jeg troede, at han villes toppe for at tisse i vejkanten, men i 
stedet fortsatte han i let gang/løb, men han tissede. Jeg var imponeret og tænkte, at det kunne jeg 
da også! Det kan jeg sådan set også, viste det sig, men det var fint lige at få vasket underbenene 
efter målgang…  
Det var begyndt at blive varmt og trætheden kunne da mærkes, uden at det var alarmerende. På 
dette relativt flade stræk indhentede jeg Simon, der brokkede sig over de flade partier og gav 
udtryk for, at han glædede sig til den sidste del af løbet, hvor de fleste højdemeter ville ligge. 
Umiddelbart efter dette, indhentede Anders os og satte et forrygende tempo op igennem et 
udtørret flodleje. Det var let stigende, men ganske teknisk og Anders trak hurtigt fra. Jeg slog koldt 
vand i blodet og håbede, at kunne fange ham senere i løbet. Jeg havde ved depotet samlet mine 
stave op, men stadig ikke haft dem i brug og jeg overvejede allerede her, om jeg skulle smide dem 
igen i sidste hoveddepot efter omkring 62 kilometer, da jeg ikke følte, at stigningerne var så 
slemme. 
Stavene kom dog frem, da terrænet virkelig begyndte at stige og jeg blev faktisk rigtig glad for at 
have dem med hele vejen til mål. Med stavene fremme og i godt trav og let løb op ad bakke 
indhentede jeg til min store overraskelse Anders lige før et vanddepot omkring 51 kilometer. inde i 
løbet. Han sagde, at han var brændt ud. Jeg forsøgte at opmuntre ham og tilskyndede ham til at 
komme til hoveddepotet ved 62 km., hvor han kunne sidde ned, køle af og få noget energi 
indenbords. Først dér måtte han tage stilling til, om han ville udgå, sagde jeg. Jeg håbede 
selvfølgelig, at vores dygtige depothjælpere ville kunne drive ham videre, men desværre lykkedes 
det ikke og Anders udgik, ligesom Simon også valgte at trække stikket i samme depot. 



Jeg kløede derimod på og selvom kilometertiderne dalede og jeg kunne se, at min ambition om at 
komme igennem på omkring 10 timer var overvurderet, var humøret højt. Jeg kom igennem sidste 
hovedepot, hvorfra jeg tog en ekstra flaske, da der nu ville være lige over 15 kilometer med 1000 
højdemeter til næste vanddepot. Den ekstra falske vand blev jeg glad for undervejs! Det var varmt 
og stigningerne blev noget hårdere, ligesom dele af nedløbende var ganske tekniske. Heldigvis var 
der også en del af ruten, der var i skygge, hvilket hjalp meget, men jeg spejdede forgæves efter 
små vandløb eller lignende til at køle mig af i. Ruten var simpelthen knastør! Cirka en kilometer før 
vanddepotet blev jeg da også overhalet af en amerikansk kvinde, der må have været noget 
udtørret på trods af sit høje tempo opad. Hun nærmest skreg efter vanddepotet. Mine 
spanskkundskaber er meget små, men ”donde esta el aqua!” kunne jeg godt regne ud, hvad betød.  
På profilen så de ikke så de sidste stigninger ikke så slemme ud, men de havde stræk, hvor 
stigningsprocenten faktisk var ret høj og med den akkumulerede træthed i benene, trak de virkelig 
tænder ud og jeg var svært tilfreds med, at jeg havde beholdt stavene. Sidst i sådan et løb kæmper 
jeg mest af alt med tålmodigheden. Jeg kan godt fortsætte, men jeg vil egentlig bare gerne i mål. 
Tempoet daler og derfor går det hele bare meget langsommere og jeg skal affinde mig med, at jeg 
ikke kan bevæge mig så hurtigt, som jeg egentligt gerne ville.  
Men på trods af et dalende tempo, kom jeg i mål til en dejlig velkomst af publikum og især af vores 
hjælpere, holdleder Søren og udgåede Simon, der filmede vores respektive målgange. Jeg var træt 
og både tilfreds og irriteret. Tilfreds med at blive bedste dansker og egentlig levere det bedste løb 
på sådan en distance til dato, når jeg kigger på energiniveau, kramperne og disponering. Irriteret 
over, at jeg stadig var så langt efter vinderen og ærgerlig over, at Simon og Anders måtte udgå, 
hvilket kostede os dyrt i holdkonkurrencen. Når det så er sagt, har jeg fuld respekt for deres 
beslutninger. Egentlig har jeg aldrig haft det bedre efter et ultraløb som efter dette. Der var 
selvfølgelig ømhed, men slet ikke så slemt som de foregående, hvor jeg har løbet adskillige timer 
med svære kramper. Denne gang var der også kramper, men de kom meget senere i løbet og slet 
ikke lige så slemt som tidligere.  
 
De danske deltagere placerede sig som følger: 

§ Christian Nørfelt, nr. 73 blandt herrerne i tiden 10 timer, 46 minutter og 15 sekunder. 
§ Peter Arnoldsen, nr. 103 blandt herrerne i tiden 11:41:05 
§ Dorte Dahl, nr. 40 blandt damerne i tiden 12:08:35 
§ Kristina Schou Madsen, nr. 49 blandt damerne i tiden 12:14:11 
§ Harriet Kjaer, nr. 72 blandt damerne i tiden 13:08:49 
§ David Stoltenborg, nr. 140 blandt herrerne i tiden 13:22:17 

 
Årets verdensmestre blev hhv. Luis Alberto Hernando i tiden fra Spanien i tiden 8:38:35 og 
hollandske (men bosiddende i Spanien) Ragna Debats i tiden 9:55:00.  
 
I alt kom 159 herrer og 104 damer i mål. 
 



Til næste år er der igen VM i ultratrail. Denne gang er det dog den ”korte version” på cirka 50 
kilometer og det bliver afholdt i Portugal i Miranda do Corvo under løbet Trilhos dos Abutres. 
Således skifter VM i ultratrail mellem at være ”kort” det ene år, altså omkring de 50 kilometer og 
”langt” det næste år, hvor det ligger på +80 kilometer. Og for at gøre forvirringen endnu større, er 
der også et VM i hhv. langt og kort bjergløb. Næste VM i langt bjergløb er allerede d. søndag d. 
24/6 i Polen, hvor løberne skal tilbagelægge lige over 36 kilometer med 2100 højdemeter.  



 
 











 









 

 


