Nyhedsbrev 3 – 30.05.2013

Afslutning af årets NXM – Nordisk eXtrem Maraton 2013.
4 dage efter NXM
Holdet bag er nu nogenlunde på plads efter årets NXM. Vi har fået sovet lidt mere og fået billeder og tider
på hjemmesiden. Nu skal det afsluttende brev skrives – kommer her.
6 meter banner
Efter 6 måneders intens planlægning var det endelig nu Nordisk
Extrem Maraton skulle fyres af. Alle ender skulle nå sammen,
alt crew skulle være klar og alle deltage skulle have en god
oplevelse. Ugen optil fik vi talt med pressen og lavede både radio
interview og avis interview, med formål at invitere og informere
Silkeborg til NXM. Vi besluttede også lige at smække et 6 X 2
meter banner hen over gågaden, en udfordring der var stor når
den nu også skulle op i 7 meters højde. Men med LAAANG stige
lykkedes det med hiv og sving.
START
I noget nær perfekte rammer ved Vejlsøhus gik starten til lyden af Welcome to the Jungle i perfekt NXM
vejr. Starten for X klasserne var denne gang en samlet start og start posterne på distancerne lå i hver sin
retning. Så der var drøn på fra første minut. En del havde vist lige glemt hvor længe de skulle løbe og
måtte efter et par poster sætte farten ned for at kunne holde
hele vejen. Deltagerne kæmpede sig igennem nogle meget våde
moser hvor der nærmest blev svømmet mere i mudder en der
blev løbet.
Efter forskellig tid kom deltagerne til den længste
vandpassage i løbets historie. Aldrig har en svømme tur været
så lang. Mange kunne her mærke at de var kommet til Nordisk
EXTREM Maraton og ikke et løb der er lige som de andre. Der
Skulle knokles for at komme over og kramperne kom også til
udtryk hos flere deltagere.
Efter vandpassagen kaldte Nordskovens toppe og ikke mindst Sindbjerg og Stoubjerg, hvor GoPro
Challenge skulle løbes. Det var ikke mange hold der rent faktisk kunne løbe over de toppe, men der blev
kæmpet hårdt fra alle. På ca samme tid var deltagerne i gang med en giftig Å-sprint i Østerskoven, med
mudder, grene og vand som forhindring.
Night Camp
Kl. 17.22 ankom første mand fra XT42 ruten. Det var Anton Møller
Christensen, der kom ind 10 minutter før arrangørerne havde
forventet – at løbe 18 km på 1t 22min i det terræn var virkeligt
stærkt gået.
Hen over de næste par timer kom de andre hold ind. Telte blev
slået op og en helt fantastisk stemning summede hen over aften
timerne. Imens hold blev ved med at komme i night camp helt til
kl. 02.30 var der hygge og snak om dagens strabadser i de små
camps.
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Stænger i mosen og Faret vild
Mange interessante opkald kom ind til arrangørerne i løbet af
de sene aften timer. De klassiske som ” nu kan vi altså ikke
mere – vi er helt færdige og skal hentes…” eller ”Øhh det der
er sket er at vores stænger fra vores telt er forsvundet ned i
en mose og vi er derfor i tvivl om vi må fortsætte til night camp”
(senere blev de fundet af et andet hold og venligt sat ved
næste post.) Et andet opkald var 2 piger ”Hej vi er faret vild.
Vi vil gerne hentes – men vi aner ikke hvor vi er”
Engelsk respekt
Ved night camp fik snakket med de førerne hold på de lange distancer. Team GB fortalte at de virkelig
havde undervurderet det dansk Bjerg løb, og var overasket over både terræn, orienteringen og ikke
mindst konkurrenternes tempo. De var ydmyg og kom ikke med undskyldninger men var meget ”trætte”
af vores moser, der sugede tempoet ud af deres ben.
Det Danske Adventure Team Skandia med Bjarke Refslund og
Rasmus Oscar overraskede med at komme ind som nummer 2
på den lange distance, kun 15 minutter efter det førerne hold.
I bagklogskabens klare lys burde de dog ikke have været en
overraskelse - De to herre kan godt løbe og har vist også et ok
kendskab til området i Silkeborgs skove 
Kl. 22.15 opdagede flere X klasser pludselig en masse pandelamper ved mål/start. Det var XT42 deltagerne der skulle
afsted på Night Trail.(deres 2. etape) Den skulle vise sig at
blive rigtig fed. Pandelamperne kunne skimtes i skoven og flere
deltagere meddelte efter ca. 1 times Night trail at det havde været en helt speciel oplevelse.
Dag2 og mål
Dag 2 startede med at solen stod op over night camp. Det skulle blive endnu en smuk dag i Silkeborgs
skove. Efter starten på de ømme ben og en del flere flotte og hårde poster, nærmede X klasserne sig
hurtigt Silkeborg by. Da alle deltager skulle i Stryget og klippe en post, var der rig mulighed for at hilse
på både publikum og TV der var på pletten. Efter lidt flere toppe i Nordskoven og over den sidste
vandpassage var det endelig mål.
Deltagerne kom ind til Vejlsøhus i meget forskellig tilstand.
Nogle kravlede over stregen, andre kom i fuld spurt.
Redbull serverede drik og det var muligt at købe mad af
Vejlsøhus. Alt i alt var de fleste kommet godt igennem og
vanen tro var der ikke mange hold der kunne gennemføre X70
med alle poster i behold. Kun 5 teams kunne klare den opgave.
Det er hermed en udfordring til top 10 på X50 at deltage i X70
næste år  Måske Team ARos Multisport med Søren Gravesen
og Christian Hedelund (vinder af X50) tør udfordre i 2014?
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Team Dirtytrail
Den helt store triumf tilhørte Team Dirtytrail.dk.
Torbjørn Gasbjerg og Henrik Jørgensen fejede alt modstand
af banen og løb X70 i fantom tiden 9t 24m. Adventure team
Skandia kom ind på 10t 08m. og team GB på 11t 00m.
Henrik kunne efterfølgende udtale: Når vi løb lige ud trak jeg,
og når det gik opad trak Tor – så vi tabte aldrig fart. Vi
kunne nok optimere 2 minutter på orienteringen……….
Tillykke med sejren!
Presse
Løbet har fået massiv presse.

- TV2 Østjylland http://www.tv2oj.dk/arkiv/2013/5/26?video_id=37248&autoplay=1 (2 min inde)
- Løbets Facebook http://www.facebook.com/225264960941138
- 5 Helsidet avisartikler (Midtjyllands avis og Jyllandsposten)
- 3 andre mindre avis omtaler

- Radio 1. 6 min
- UK (OMM)
- Grejguide
- Div blogs
- Diverse nyhedsmails
- Ca. 1000 Tilskuere ved stævnecenter
- Ca. 3000 tilskuer I byen… (Stryget)
Tak til
- Alle jer løbere der bakker op om løbet og kæmper massivt over 2 benhårde dage. Det er Jer der er NXM.
- Løbet kunne heller ikke laves uden frivillige og sponsorere – derfor et ekstra ordinært tak til:
Christian Valbak, Mai Rytter, Mette Valbak, Brian Rasmussen, Heidi Bjerregaard, Irene og Mette Toft,
Mette Biller, Per og Jette, Helle Rohde, Michael Sørensen, Niels Witting, Julie Jonstrup, Susanne Gasbjerg,
Allan og Maria Treschow, og Samaritterne.
- Sponsorerne har i høj grad med til at skabe formen og rammerne – så stor tak til:

2014
Vi håber I allerede nu reservere sidste weekend i Maj 2014, til nye oplevelser sammen med os. Vi har
allerede flere nye tiltage vi pønser på – så ja vi glæder os faktisk allerede… Følg med på hjemmeside og
Facebook løbende.
Tilmeld dig Dirtytrail den 5 Oktober 2013
Vi kan allerede ses snart igen  NXM - DirtyTrail er et meget udfordrende trail løb i Silkeborg.
Ruten går primært igennem moser og sumpe, igennem åer og op ad nogle alvorlige stigninger. Der er
ikke sparet på mudder og umulige passager og der løbes nærmest ikke på asfalt. Det er hårdt,
beskidt og fantastisk smukt.
Velkommen til Dirtytrail 5. oktober 2013 - Se mere her: www.dirtytrail.dk
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