
En aften i loge nr. 63 ”Kilen” med atleten Helle Frederiksen 
 
Omkring 90 medlemmer af de to loger i Struer var mødt frem for at høre foredraget fra den 
tidligere topatlet, som denne aften var kommet tilbage til sin fødeby sammen med sin mand 
og træner Ben. De havde taget turen herop fra midtjyske Bryrup for at Helle kunne berette 
om sine år som svømmer og triatlet. 

 
Helle startede som 5-årig i Struer Svømmeklub, men efter nogle år 
med et særdeles højt konkurrenceniveau blev træningen foretaget 
på Team Danmark baserede betingelser i Holstebro Svømmeklub, 
hvor der i forvejen var flere svømmere på topplan. Det medførte 
også, at Helle blev landsholdssvømmer i flere år, hvorefter hun som 
19-årig sagde stop for at begynde på et studium i Odense, hvor bl.a. 
ernæring indgik som en vigtig del.  
 

I 2004 blev Helle introduceret for den meget krævende sport triatlon, hvor man løber, 
svømmer og cykler, hvilket hun fandt særdeles interessant i en sådan grad, at hun i 2006 
kom på landsholdet, hvor hun i årene fremover blev at finde. Deltog bl.a. i OL i London i 
2012 samt i utroligt mange mesterskaber og konkurrencer, hvor det absolutte højdepunkt 
indtraf med titlen som verdensmester på hjemmebane i 2018. Det gav genlyd verden over, 
og som professionel triatlet indbragte det på et år 2 x 100.000$. 
 
Udfordringen blev større og større, og det blev til en debut i den første Ironman konkurrence, 
og efter en mere permanent bosættelse i USA blev den første ½ Ironman gennemført i 2013, 
og i 2014 havde Ben, i forbindelse med en af de mange konkurrencer, lige fundet plads i 
kalenderen til at gå på knæ og fri på bedste Wales-maner. Det satte yderligere skub i Helle 
så hun satte ny verdensrekord i Bahrain og vandt 100.000$ og et guldbelagt sværd overrakt 
af landets konge. 
 
Igennem årene er der blevet dystet mange steder, og det kan helt tage pusten fra én, når 
man hører, at en Ironman er en konkurrence over ca. 9 timer, men hvad betyder de 
strabadser når man årligt svømmer 1000 km, løber 15000 km samt cykler 2500 km! 
Udstyret er topprofessionelt men derfor undgår man ikke altid vabler af den ultraslemme 
slags, selv når løbeskoene er fra New Balance. Nye sko uden sokker på en ½ maraton giver 
et resultat, der er til at føle. Uf! Det følger med, når man hele tiden skal være den bedste. 
For at opnå succes skal man udvise tålmodighed, målrettethed samt kende sit ”why”. 
 
På de sociale medier har Helle i dag 60.000 følgere på Instagram, fan mails fra ca. 60 lande 
hver dag. Helle er privat coach for 20 atleter på eliteplan samt derudover 360 atleter fra 48 
lande. Og så er der også blevet tid til at få skrevet en selvbiografi, som udkommer til maj 
2020.  
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Her kan du læse mere om Helle: https://www.hellefrederiksen.com/ 
 

https://www.hellefrederiksen.com/


  

  

  



  

  

  

 


