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SIDE 7Ekstrem forvandling

Før var han lat og overvektig, og orket knapt 
å jogge fra Tøyenhaugen til Hakadal kirke. 

Nå har Frode Lein fullført Gobi March, ett av
verdens tøffeste langdistanseløp.
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Pusse opp badet?
Vi tegner badet ditt og ordner  

med de håndverkerne du trenger

Venåsen Rørservice AS
Tlf.: 32 12 66 64
Døgnvakt:  980 02 000
Mail: firmapost@venaasen.no

61 33 58 80 / 61 33 20 38

I den anledning ønsker vi gamle og nye medlemmer med
ledsager velkommen til feiring lørdag 14. september 
kl. 18.30 på Folkets Hus Hagan. 

Det vil bli servert 3-retters middag med drikke 
og kaffe avec. Kuvertpris kr. 400,-.
Drikke utover dette må tas med.
Det er bindende påmelding med betaling til 
kto 1206.02.77026 innen 10.07.13.

Det vil bli levende musikk, utdeling av ærespriser,
bildekollasjer og godt lag med hyggelige håndballfolk.
Vi håper flest mulig vil komme og feire klubben vår!

Antrekk: Pent. Aldersgrense: 18 år

Har du spørsmål, ring Marianne på mobil 982 23 359,
mail: mymlen66@yahoo.no
eller Pål Espung på mobil 916 05 630, 
mail: Pal.Espung@nortura.no

Hilsen jubileumskomiteen!

NIT-HAK HÅNDBALLKLUBB

FYLLER 50 ÅR 
Bakeuka
Baking har vært den
store hiten på Sommer-
uka i år. Cathinka 
Aasheim (12 år), Anna
Krogh (14 år) og Line
Brattbakk Grønvik (13
år) viser stolt fram det
leder Anne Mette 
Johannesen nettopp
har kalt «en perfekt 
hevet deig for piroger».

SIDE 18 - 19

Sving på
racketen
Talentfulle Henrik 
Myrhaug Paulsen (17) er
blant dem som videre-
fører sine ferdigheter til
barna på tennisleiren.

SIDE 23

Sykehjem på Glittre?
Hvis LHL holder fast på flytteplanene
sine, ser kommunestyret gjerne at
Glittreklinikken overtas av kommunen
og brukes som sykehjem.

SIDE 4 - 5

Fakket 
lomme-
tyvene

SIDE 8
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I FARTA. Den største sportslige ut-
fordringen hittil i livet for Frode
Lein. Hele 250 kilometer ble
tilbakelagt i Gobi March 2013.
(Foto: Scott Manthey,
RacingThePlanet Events)

FØR FORVANDLINGEN. Frode var 
tidligere overvektig i hele sitt voksne liv.
Dette bildet er fra desember 2010. 
(Foto: privat)

ETTER. Frode Lein  i dag, etter å ha gått
ned 25 kilo. Men etter ørken-
løpet synes han at han er blitt litt for
tynn, og ønsker å gå opp et par kilo.

Fra      sofag   

Gobi March 2013
• Et 7-dagers løp fordelt på seks

etapper. Etappene er slik: 40, 40,
40, 40, 80 og 10 kilometer.

• Er på 250 kilometer, og ble avholdt
i Kina i begynnelsen av juni.

• Er del av ørkenserien 4 Desert.
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For to år siden orket Frode Lein
knapt å løpe to kilometer uten å
bli utslitt. Nå har han fullført et
250 kilometer løp i Kina, som
den tredje nordmannen
noensinne.

Av Kristin Haagensen

67 07 35 17
kristin@varingen.no

På stolen overfor oss sitter en supers-
lank mann, en ekte langdistanseløper.
Nylig deltok han i løpet Gobi March i
Kina, som er ett av løpene i ørkenseri-
en 4 Desert. Dette regnes som ett av
verdens hardeste løp. Noen bryter på
grunn av dehydrering, utmattelse eller
ekstreme gnagsår.
   – Målet mitt var å fullføre løpet, og
det føles fantastisk. Det var en utrolig
god følelse å komme i mål, sier Frode
Lein. Treningen er både hobby og livs-
stil, og øynene gløder av et ekte enga-
sjement mens han forteller historien
sin. Men det har ikke alltid vært sånn.

Gikk ned 25 kilo
For to og et halvt år siden var Frode en
«ekte sofagris». Han var overvektig og
spiste det aller meste, inkludert junk-
food. Han snuste mye også. Han har en
krevende arbeidshverdag, og er nor-
disk sjef i et børsnotert sikkerhetssel-
skap.
   – Da jeg kom hjem og var sliten, had-
de jeg bare lyst til å slenge meg på sofa-
en og gjerne med noe snacks. Jeg spiste
til jeg var stappmett og ikke orket mer,
forteller han åpenhjertig. På dette tids-

punktet veide han 25 kilo mer enn han
gjør i dag. Til slutt gikk det opp for ham
hvor dette bar – noe måtte gjøres. Det
startet med at han kuttet ut snusen.
   – Jeg syntes faktisk ikke det var så
vanskelig å slutte. Men jeg ble veldig
rastløs, forteller Frode.

Kropp som en 56-åring
Løsningen ble at han begynte å løpe.
Frode, som bor på Tøyenhaugen, legger
ikke skjul på at det var vanskelig å
komme i gang. Kona Wivi er jogger,
men han hadde ikke mulighet til å føl-
ge med henne.
   – I begynnelsen løp jeg til Hakadal
kirke, en distanse på to og en halv kilo-
meter. Da ble jeg fullstendig slått ut,
sier 44-åringen. Men han nektet å gi
seg. Frode gikk til innkjøp av en spesi-
alvekt som måler fettprosent og
kroppssammensetning. Det viste seg at
den da 41-årige mannen hadde en fy-
sisk alder på 56 år. Mens kona, som er
to år eldre enn ham, hadde en fysisk al-
der på 35 år.
   – Det var skremmende. Nå måtte jeg
virkelig ta tak i meg selv, forteller han.

– Et nytt liv
Resultatene kom sakte, men sikkert.
   – Kiloene begynte å renne av meg et-
ter hvert som jeg løp. Det var motiva-
sjon i seg selv, sier han ivrig. I begyn-
nelsen la han ut statusoppdateringer
med treningsresultater på Facebook.
Tilbakemeldingene strømmet på, noe
som også motiverte. Frode kom over en
barriere; det hadde blitt gøy å løpe.
Han ble også sterkere både mentalt og
fysisk.

   – Når man er ute og løper, glemmer
man hverdagens stress og problemer.
Det er som om jeg har fått et helt nytt
liv, sier han med overbevisning. Det er
aldri for sent å begynne å trene, påpe-
ker han. På grunn av kroppsvekt og
vonde bein ble Frode anbefalt å trene i
motbakkeløp, og Varingskollen ble fast
treningssted. Nå trener han fire dager i
uka. Annenhver ukedag løper han gjer-
ne 1-2 mil, og en av helgedagene blir
det distanser på mellom fire og sju mil.
   – Og hva med spesialvekta, hva
viser den nå?
   – Nå har jeg en fysisk alder på 29 år!
sprudler løperen. 15 år yngre enn han
egentlig er, mot 15 år eldre enn han
egentlig var, for bare to og et halvt år
siden. Det viser hva riktig trening og
kosthold kan gjøre med oss mennesker.

Ørkendrømmen
Ofte spenner Frode på seg hodelykta
klokka fem om morgenen. Han løper al-
ler helst i Romeriksåsen.
   – Det er godt å få løpingen unna tid-
lig, for jeg vil ikke stjele verdifull fami-
lietid, sier Frode. Han og Wivi har dø-
trene Lone Andrine (13) og Live Mat-
hilde (10). Frode meldte seg etter hvert
inn i Romerike Ultraløperklubb. Og
han begynte å hente inspirasjon uten-
fra.
   Bestselgerboka «Born to run» av
Christopher McDougall gjorde inn-
trykk. Samt et foredrag av kostholds-
ekspert og langdistanseløper, Dave
O´Brien. Han har gjort seg bemerket
som medlem av Racing the Planets
«Four Deserts Club». Frode begynte å
drømme om selv å kunne fullføre et
slikt ørkenløp en vakker dag.

   Før Frode kunne være med på dette,
hadde han fullført et par «noe mildere»
langdistanseløp. I fjor sommer fullførte
han Swiss Alpine, der de løper 79 kilo-
meter, enkelte steder i 2.800 meters
høyde.
   – Det var knallhardt, men samtidig
var det herlig å løpe i Alpene, smiler
Frode.

Til minste detalj
Det store ørkenløpet i Kina gikk av
stabelen tidligere i juni. På forhånd
hadde han sparret litt med en annen
løper fra Romerike Ultraløperklubb,
Gunnar Fæhn. Fæhn, samt London-bo-
satte Sissel Smaller, er de eneste nor-
ske som har fullført løpet før Frode.
   Mye forberedelser må til når man
skal delta i et så tøft løp. Etter å ha fått
tips fra flere eksperter, bestilte han
spesialutstyr fra Danmark og spesial-
mat fra USA. Gobi March er et selfsup-
portløp. Alt av klær, mat og utstyr må
de selv løpe med. Det krever at man
gjør de riktige valgene.
   Frode viser oss noe av det utstyret
som fikk bli med til Kina. En bitte liten
greie som ser ut som en brusetablett,
blir i vann til en vaskeklut. En pose på
størrelse med en golfball inneholder en
regnjakke og minikompass, sammen-
rullede pakker med nudler og pulver-
mat. Samt potetgull, for ved slik løping
er det ekstremt viktig å få i seg nok
salt, elektrolytter og riktig mengde
med væske.

EKSOTISK. Frode sammen med Mahmut Yavuz fra Tyrkia (nr., to fra venstre). De to
andre har på seg mongolsk nasjonaldrakt. Dette er etter den lengste etappen, og
fjellene de løp over ses i bakgrunnen. (Foto: Scott Manthey)

      gris til storløper

VED SJØEN. Fra venstre: Davide Ugolini som tok 6. plass, Frode Lein og 
vinneren Stefano Gregoretti fra Italia. (Foto: privat)
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Flere i langløp
Gobi March er rangert
på 5. plass på ei liste på
nettet over de hardeste
løpene i verden.
Denne lista toppes av
Yukon Arctic Ultra
Marathon i Canada.

På de neste plassene følger
Badwater Ultra i California
og The Last Desert i Antark-
tis. På 4. plass finner vi Ma-
rathon des Sables i Marok-
ko, og i dette ørkenløpet stil-
te i år to nittedøler.
   Løpet er totalt på 224 km,
fordelt på fire etapper på
mellom tre og fire mil, mens
den fjerde av de fem etap-
pene er hele 76 km lang.
Vinnertida på etappene lå
mellom to og en halv og tre
og en halv time, mens den
nærmet seg sju timer på den

lengste etappen. Mohamad
Ahansal fra Marokko vant
årets utgave av løpet på en
tid så vidt under 19 timer
(18.59.35). Han var raskest
på tre av etappene.
   Dag Thomas Hansson
(38) og Alexander M. Plows
(41) var våre lokale delta-
gere, og de hevdet seg godt
blant de over tusen deltager-
ne. Dag Thomas endte som
nummer 36 med sluttida
27.41.36. På avslutnings-
etappen var han temmelig
nøyaktig timen bak beste-
mann. Alexander var innpå
to timer bak på siste etappe
og endte på 208. plass totalt
med sluttida 34.07.40. Dag
Thomas var nær ved å bli
beste nordmann, men Rei-
dar Matre kom inn to plas-
ser foran med en totaltid
som var snaut åtte minutter
bedre etter drøyt 22 mil!

Løp med OL-utøvere

Til start i Gobi March stilte det
løpere fra hele verden. Her var
det profesjonelle løpere, spesi-
alsoldater og OL-utøvere med
store team og egne massører.
Frode kom alene med ryggsek-
ken og førstehjelpsskrinet sitt.
Men det endte med 67. plass av
153 deltakere. Spesielt bra
gjorde han det i den lengste
dagsetappen som omfattet en
stigning på 2.780 meter. Der
ble han 28. beste løper.
   – Hvordan var det å løpe i
Kina?
   – Det var veldig spesielt!
Landskapet varierer mellom
fjell og ørken, det er isolerte
landsbyer og vi møtte ville ka-
meler. Vi ble også fulgt av mili-
tærfolk hele veien. Løpet gikk
tett oppimot grensen til Ka-
sakhstan, der tilstandene ikke
er helt rolige, forteller han.

Et unikt broderskap

Det var ikke fritt for frustrasjo-
ner underveis. På løpets første
dag fikk han flere store blem-
mer.
   – Det gjorde vondt, men jeg
beit tennene sammen så godt
jeg kunne, sier han. En korea-
ner som han delte telt med, an-
befalte ham å bruke to tynne
strømper til hvert bein.
   – Alle deltakerne støttet
hverandre, og det var et utrolig
samhold, sier hakadalskaren.
Da han kom i mål var han selv-
følgelig veldig sliten, men lyk-
kelig.
   – Jeg ville feire litt, og tok
min første øl på over et halvt
år. Men det smakte ikke godt i
det hele tatt, ler han. Den nye
livsstilen er blitt en del av ham.
   – Hvordan spiser du i
dag?
   – Jeg spiser vanlige, sunne

måltider, men er ingen fanati-
ker. Min kjære lager veldig god
mat, så noe av det viktigste er å
slutte å spise før man blir
stappmett, mener han.

Klar for Sahara 
og Antarktis
Det gjenstår tre løp i serien 4
Desert: i Sahara i Egypt, An-
tarktis og Atacama i Sør-Ame-
rika. Frode har bestemt seg for
å fullføre disse. Plasseringer er
ikke Frode så opptatt av – må-
let har hele tiden vært å fullfø-
re og tøye sine egne grenser. Nå
håper Lein at hans historie kan
være til inspirasjon for andre.
For livet hans er snudd på ho-
det.

   Ofte hender det at folk som
ikke har sett ham på lenge,
ikke kjenner ham igjen.
   – Noen spør om jeg er blitt

HARDHAUS. Frode Lein er klar til start. Målet var å fullføre løpet, og det klarte han med glans.
(Foto: Scott Manthey, RacingThePlanet Events)

UHELL. På løpets første dag
fikk han flere store blemmer på
venstrefoten. Heldigvis fikk
han god hjelp av med-
deltakerne. (Foto: privat)

VILLE KAMELER. Frode skrev blogg, og utdrag fra en av dagene: 
«I natt var det dårlig vær og en forbaska kamel som sto og rauta
ved campen». (Foto: privat)

START PÅ SISTE ETAPPE. Mahmut Yavuz fra Tyrkia og Frode Lein.
Frode fikk 20. plass av 141 som stilte til start i denne etappen.

syk, da de ikke er vant til å se
meg slik. Da jeg var tjukk, var
det ingen som spurte om det, til
tross for at jeg så veldig usunn
ut, forteller han.
   – Kanskje man ikke tør å
påpeke at noen er overvek-
tig og usunn?

   – Er man en god venn, synes
jeg at man bør påpeke slikt.
Når man lever så usunt som
det jeg gjorde, ødelegger man
mye for seg selv. Det er rett og
slett farlig, sier Frode Lein.


