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Rulleskisesongen har startet! 
40% på alle våre rulleskimodeller20% på alle våre løpesko

Vi har skoene til Birkebeinerløpet!

Vi anbefaler følgende terrengsko til Birkebeinerløpet

Birkebeinerløpet veksler mellom grusvei og terreng der du trenger godt 
grep. Lettvekts løpesko for terreng er det vi anbefaler til Birken, og de 
er samtidig glimrende treningssko for langturene dine ellers også. Det er 
flere spennende nykommere i vårt sortiment.
(For å få birkenpris nettbutikken benytt rabattkoden: Birken-2016)

Salming Trail
Lettvekts terrengsko som vil gi deg nok dempehjelp i gruspartiene. Sålemønsteret griper 
godt i terreng, men samler ikke med seg gjørme og grus i det fine mønsteret under skoen. 
Denne skoen ble brukt av vinneren i fjorårets UltraBirk, så det sier sitt! Dame- og herre-
modell. 

Kjøp rulleski med 
binding og få SkiGo-

rulleskihansker
til en verdi av kr 399,-

Swix CT-2 Rulleskistav
Birkenpris: 999,-

Swix CT-3 Rulleskistav
Birkenpris: 799,-

20% 
På alle bindinger 

og gratis montering

Swenor Fibreglass Classic Swix S7 Rookie Skate Jr.

Elpex Off Road Classic

Swenor Alutech Classic

Swenor Carbonfibre Classic

Swix Roadline C2 Classic Swenor Skate Elite

Swenor Skate

Milsluker’n Skate

Swenor Skate Junior

Birkenpris: 1980,- Birkenpris: 1139,-

Birkenpris: 2399,-

Birkenpris: 2070,- Birkenpris: 1710,-

Birkenpris: 1890,-

Birkenpris: 2039,- Birkenpris: 1980,-

Birkenpris: 1800,-

Birkenpris: 1020,-

Inov8 Race Ultra
Denne modellen er en god lettvekter for Birken og vanlige mosjonsløp på all slags un-
derlag. Lav dropp, noe demping, men mest en sko for forfotsløperen på øvre del av re-
sultatlisten. Sålen tar med seg lite grus eller gjørme i terrengpartiene. Egen dame- og 
herremodell. 

La Sportiva Helios SR
Denne skoen slo stort igjennom hos Milsluker’n i fjor. Den har et svært godt grep i ter-
renget, en passform som de fleste faller for og løpsfølelsen er ekstremt god med tilstrek-
kelig dempehjelp. Anbefales! 

Asics Gel FujiLyte 
Asics har sin faste tilhengerskare, og FujiLyte har kommet meget godt ut i tester. Skoen 
har lite demping, så dette er en sko mest for de som konkurrerer i den øvre delen av 
resultatlisten. Mønsteret under skoen tar med seg lite fra terrenget og grusen. Dame- og 
herremodell.

Adidas XT Boost:
Denne lettvekteren for terreng fra Adidas har en lur sokk/gamasj som gjør at man ikke får 
kvist og kvast fra terrenget ned i skoen. Continental grep fungerer meget bra i terrenget, 
og for deg som har en litt smal fot er løpesko fra Adidas velegnet. 

Saucony Peregrine 6
Vi hadde stor suksess med å ta inn Saucony mengdetreningssko og lettvektere i fjor. I år 
satser vi også på testvinneren Peregrine for terreng. Våre beste orienteringsløpere vet hva 
de snakker om når det kommer til terrengsko, og flere av toppløperne har valgt Peregrine. 
Peregrine vil derfor være et utmerket valg for så vel Birken som til mengdetreningen din 
ellers. Dame- og herremodell. 

Salomon Speedcross Pro
Salomon Speedcross har rukket å bli en favorittsko for mange. Den nye Pro modellen har 
enda bedre grep på sleipt underlag. Skoen har god demping i helen, som vil komme til 
nytte i gruspartiene. Dette er en utmerket sko for deg som ønsker bra demping kombinert 
med god løpsfølelse. Dame- og herremodell. 

Alle våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk: 
www.milslukern.no

NETTBUTIKK
Hold deg oppdatert på nyheter og produkttester: 
www.milslukernblogg.no

BLOGG
Ullevål Stadion - Sognsveien 75A - 23 26 44 30 
Facebook.com/MilslukernSport

DU FINNER OSS HER

*Vi tar forbehold om skrivefeil

  

Birken-2016
Rabattkode

Benytt rabattkoden: Birken-2016 for å få birkenpriser og gratis montering i nettbutikken

Tilbudene varer fra
27.05  t.o.m 
11.06.2016

Birkenpris: 1199,-

Birkenpris: 1199,-

Birkenpris: 1140,-

Birkenpris: 1279,-

Birkenpris: 1200,-

Birkenpris: 960,-

Birkenpris: 1120,-

Birkebeineruker hos
Tilbudene varer fra 27.05-11.06.2017

OFFISIELL BUTIKK

Gave fra 
Milsluker’n

http://www.milslukern.no/
http://www.milslukernblogg.no/
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Salomon Speedcross har rukket å bli en favorittsko for mange. Den nye Pro modellen har 
enda bedre grep på sleipt underlag. Skoen har god demping i helen, som vil komme til 
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Milsluker’n Skate

  

Birken-2016
Rabattkode

Benytt rabattkoden: Birken-2016 for å få birkenpriser og gratis montering i nettbutikken

Tilbudene varer fra
27.05  t.o.m 
11.06.2016
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Birkenpris: 

Birkenpris: 1199,-

Birkenpris: 1199,-

Birkenpris: 1140,-

Birkenpris: 1279,-

Birkenpris: 1200,-

Birkenpris: 960,-

Birkenpris: 1120,-
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Birkenpris: 1980,-

Birkebeineruker hos
Tilbudene varer fra 27.05-11.06.2017

OFFISIELL BUTIKK

Kjøp rulleski med 

Gave fra 
Milsluker’n

http://facebook.com/MilslukernSport


Garmin.com/fenix©2016 Garmin Ltd. og tilhørende datterselskaper

fenix 3 er både en topp moderne sportsklokke 
og et symbol på en aktiv livsstil i hverdagen 
– du trenger ikke lenger å velge. Med fenix 3 
har Garmin slått sammen innovative trenings-
funksjoner med satellittnavigasjon i ett robust, 
elegant design med smartklokkefunksjoner 
som kan tilpasses. Finn gratis klokkeskjermer, 
app’er og widgets fra Connect IQ™ Store.

Kompromissløs multisport GPS- 
smartklokke med stilrent design

fenix® 3 fenix® 3 Sapphire HR

fenix® 3 Sapphire

- -

-

fenix3both_NO_210x297.indd   1 04.04.2016   13:52:45

http://garmin.com/fenix
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Når lykken er en ny sti
For noen uker siden var jeg på en rolig 
langtur med to venninner. Vi skulle løpe en 
18 kilometers runde. Den ene venninnen min 
hadde løpt runden med faren sin noen få 
ganger, og nå skulle vi altså løpe den alene. 
Det går sikkert fi nt tenkte vi. Hvor vanskelig 
kan det være å huske en løype, liksom. Vel…

Kort fortalt: vi endte opp med å løpe over myr 
etter myr på leting etter en sti, og på et tids-
punkt stod jeg med vann opp etter lårene. 
Vi ante ikke hvor vi var, og endte opp et helt 
annet sted enn hva som var planlagt. Nesten 
tre timer etter at vi startet var vi hjemme igjen.

På et tidspunkt, godt plassert midt ute i en 
gigantisk myr, ble jeg stående å bare hyle av 
latter. Tre jenter og en ny sti. Eller, en myr om 
du vil. Det skal ikke mer til for at løpeturen blir 
noe annet enn en ren treningsøkt. Plutselig 
var vi på en eller annen komisk oppdagelse-
stur. Og ikke bare fi kk vi oss en god og lang 
økt – vi fi kk trent magemusklene ganske mye 
også.

Noen ganger er lykken en ny sti. Jeg anbefa-
ler deg å løpe eller sykle noen nye stier i lø-
pet av sommeren. Jeg garanterer deg at det 
er verdt det – selv om du kanskje ender opp 
med fl ere kilometere enn planlagt. Selv om 

du kanskje ender opp på et helt annet sted 
enn hva du trodde.

I denne utgaven har vi testet både terrengsko 
og rulleski. Vi har snakket med fjorårets vin-
ner av Birkebeinerrittet, og du får noen gode 
tips for å bli en enda bedre løper. I tillegg gir 
vi deg et godt tips til årets sommerferie: brat-
te eventyr i Jotunheimen. Det anbefales!

Jeg ønsker deg en god sommer! Håper du 
fyller den med balanse: både makspuls i en 
bratt bakke og is på stranda.

Elise Hole, redaktør

R E D A K T Ø R :
ELISE HOLE
elise@birkebeiner.no

L E D E R
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Opp med humøret.
Knekk sulten.

LETT OG LURT – FERDIGsMURT.

stivna…
Herlig! Litt ekstra tid 

ute i frisk luft!



INNHOLD

Ove Sollie har laget en god treningsplan 
som du kan følge fram til Birkebeinerrittet. 

Programmet er to-delt: et for deg som er 
måljeger og som er ute etter en fi n tur over 

fjellet, og en del for merkejegeren som skal 
ta merket og fullføre på kortest mulig tid. God 

trening på sykkelsetet!

 TRENINGS-
PROGRAM TIL 

BIRKEBEINERRITTET

Noe av det viktigste for å oppnå fremgang med 
løpetreningen din, er hele tiden å utfordre kroppen din. 

Det innebærer at du må variere treningen. Marte 
Kathrine Myhre gir deg gode tips og råd, samt sine 

favorittøkter.

VARIASJON ER NØKKELEN
SIDE 12
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Tar du sommerferien på noen av 
Jotunheimens luftige fjellrygger 

kan du få naturopplevelser, 
treningsutbytte og et adrenalinkick 

av de sjeldne. Bli med til topps i 
Norges mest alpine landskap. 
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Ta løpe-
skoa på

Med bar bakke åpner det seg enda fl ere gode løpemuligheter. Plutselig blir de 
morsomme og gode løpestiene som har ligget gjemt i fl ere måneder, synlige 
og åpne igjen. De ligger der, klare til å ta deg imot i god driv.

Vi har testet sju forskjellige terrengsko til deg – kanskje fi nner du et nytt par 
til Birkebeinerløpet? Vi gir deg også noen tips til hvordan og hvorfor du bør va-
riere løpetreningen din. Både intervaller og rolige langturer er lurt å inkludere 
i løpet av en uke. 

Ta løpeskoa på og kom deg ut i marka – det er endelig sommer!

Endelig er den fi ne løpetiden her igjen. 
Behagelige treningstemperaturer, bar bakke, og 

det eneste du må gjøre for å komme deg ut på 
trening, er å knyte lissene på skoa. 

TEKST: ELISE HOLE FOTO: CRAFT
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«Du må variere 
lengden på 

øktene dine, 
og trene ulike 

økter.»

MARTES TOPP 
TRE LØPEØKTER:

PROGRESSIV ØKT: Starter i vanlig 
langturfart og øker på etter hvert. De siste 
kilometerne skal gå i litt raskere fart enn 
det som føles komfortabelt. Dette er en økt 
som krever disiplin, men hvis slike økter 
gjennomføres med jevne mellomrom, blir 
løpeformen mye bedre. Øktene bør ha en 
varighet opp til 60 minutter eller lenger for 
godt trente.

45/15 INTERVALL: Artig økt som passer 
like godt inne som ute og uansett underlag. 
Løp raskt i 45 sekunder, gå eller småjogg i 
15 sekunder. Det er start hvert minutt. Dette 
kan være en svært tøff økt, men er utrolig 
effektiv. Jeg anbefaler at intervalldelen 
varer i 20 minutter og opp til 45 minutter for 
godt trente. Del gjerne opp i bolker med for 
eksempel to minutter seriepause.

10-12x1000 METER MED 1 MINUTT 
PAUSE: En klassiker blant løpere og en 
økt som gjør deg til en sterkere løper. Dette 
skal være en økt du løper på fl yt og følelse. 
Farten i starten av økta er viktig. De siste 
1000 meterne skal gå minst like raskt som 
de første.

12



Variasjon 
er nøkkelen
Noe av det viktigste for å oppnå fremgang med 
treningen din, er  hele tiden å utfordre kroppen.
Det innebærer at du må variere treningen.
TEKST: ELISE HOLE FOTO: ASICS

Marte Kathrine Myhre er profesjonell løper, 
og har blant annet løpt Birkebeinerløpet 
mange ganger, og vært på pallen flere år. 
Hun har et viktig råd til deg: Du må variere 
lengden på øktene dine, og trene ulike økter. 
Det er veldig viktig hvis fremgang er målet. 
Samtidig må du trene nok.

– Det holder ikke å løpe tre rolige langøkter 
i uka dersom målet ditt er å bli en enda bedre 
løper enn det du er nå. En treningsuke bør 
ifølge Marte inneholde tre til fem økter, der to 
av øktene er intervaller, og de resterende er 
rolige økter med ulike lengder. På den måten 
får kroppen din forskjellig belasting gjennom 
hele treningsuka.

DE ROLIGE LØPEØKTENE
Veldig mange trener for hardt for ofte. Det er 
viktig å prioritere rolige løpeturer også. Disse 
turene skal løpes i rolig og behagelig tempo 
med lav puls. 

– Det er viktig at de rolige turene er roli-
ge nok. De skal ikke være halvharde. Dette 
er de turene der du gjerne skal kose deg og 
nyte omgivelsene. Ta for eksempel med deg 
noen treningsvenner. Dette gjør at turene blir 
enda mer givende, tipser Marte.

INTERVALLER
Dette er øktene der fart, intensitet og puls 
skal opp. Marte skiller mellom lange og kor-
te intervaller, der målet med de to typene er 
forskjellig. 

– Det vi kaller langintervaller øker din aero-
be kapasitet. Det vil si at målet er å bedre 
transporten av oksygenet, slik at musklene 
kan nyttiggjøre seg av oksygenet som er i 
blodet fra hjertet, forklarer Marte. Treningen 
handler om å kontrollere fart og intensitet og 
er veldig strukturert. Dette krever at du har 
løpt noe og er flink til å presse deg selv. 

– Kortintervaller kan være fartsfylte inter-
valler. Dette er økter som kan være artige å 
løpe inne på mølla og som gjør at du kjenner 
litt på det å bli skikkelig andpusten. En miks 
av både kortintervaller og langintervaller er 
viktig for å bli en bedre løper. 
Og med intervaller vil resultatet komme. 

– Det fine med intervalltrening er at du kan 
variere øktene med både distanse, antall, 
fart og pause. Intervaller kan løpes på bane, 
asfalt eller i terrenget. Treningen, hvis den 
blir gjort riktig, gir resultater uavhengig av 
hvilken modell du velger.

SVERGER TIL VARIASJON: Marte 
Kathrine Myhre løper både langt 
og kort, sakte og raskt. Her er hun i 
aksjon under Birkebeinerløpet i 2014. 
Foto: Geir Olsen
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P R O D U K T O M T A L E R

Til løperen!
Her får du et knippe gode produkter fra topp til tå for løperen. 

AKASHA, LA SPORTIVA  PRIS: 1.599,-

ULTRA 10, CAMELBACK
PRIS: 1.499,-

Akasha er en helt ny løpesko fra La Sportiva. Skoen egner seg til 
lengre løp, og er utviklet med fokus på stabilitet og demping.

Ultra 10 fra Camelback er en 
drikkesekk som sitter godt på 

ryggen og egner seg veldig godt 
til løping. Sekken er en vestmodell 

med brede brystreimer.

Swix kommer nå med kompresjonstights og 
shorts til dame og herre. Passformen skal gi 
deg god bevegelsesfrihet og har plasserte 
trykkpunkter.

Focus Hood Jacket fra Craft er en ultralett 
teknisk løpejakke med hette. Den er så lett 
og tynn i stoffet at den fi nt får plass i drikke-
beltet ved behov.

Trimtex har laget bestselgeren sin til løping i 
90% resirkulert materiale. 10% av produktet 
består av ventilasjonssoner i rygg og under 
armene, noe som gjør trøyen ekstra beha-
gelig å ha på. 

KOMPRESJONSTIGHTS, SWIX
PRIS: 899,-

FOCUS HOOD JACKET, CRAFT
PRIS: 899,-

T-SKJORTE, TRIMTEX
PRIS: 299,-
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EKTE LIDENSKAP  
 KOMMER AV SEG SELV

- spesielt når du får det riktige utstyret!
Sport 1 består av 190 ekte sportsbutikker. Felles for alle våre 
butikker er stor lidenskap og sterk kjærlighet til sportsfaget.  
Vi har de beste merkevarene, et lokalt tilpasset utvalg og solid 
fagkunnskap - og aller mest har vi et hjerte for ekte sport.

Finn din lokale Sport 1 butikk på sport1.no

Følg oss på:
     facebook.com/sport1.no         @sport1no     facebook.com/sport1.no         @sport1no     facebook.com/sport1.no         @sport1no
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http://sport1.no/
http://facebook.com/sport1.no


ULIKE SPENST-
TRENINGSFORMER

Spensttrening er en viktig del av totalpro-
grammet for en rekke idretter, og selve spen-
sttreningen varierer lite mellom idrettene. 
Det er hvordan den som brukes og hvor mye 
fokus det legges på den som varierer mest. 

Ren spensttrening er 1-10 repetisjoner/
hopp og 4-8 sett med gode pauser mellom 
hvert sett, gjerne opptil 4-5 minutter. 
Forskjell på ren spensttrening er liten mellom 
idrettene. Hopp oppover og bortover er greia, 
og så legger man da som nevnt inn mer 
spesialtrening. Det kan for eksempel være 
sprunglauf i løping, men de fl este øvelser 
kan benyttes av de fl este idretter, forklarer 
Bjørn Burås. 

– Selv trente jeg en del hekkehopping 
sammen med hopp- og kombinertgruppa her 
i gamle dager. Noen legger inn spensttrening 
dagen før renn for å øke spenningen i musku-
laturen. Av samme grunn legger vi inn hurtig-
het/stigningsløp både på beina og på ski på 
slutten av langturer, sier Burås. 

– For løp og langrenn legges det gjerne 
opp til spesifi kke innslag med litt utholden-
het. Vi legger inn litt spretten skigåing på 
langturer og som en del av intervalltrening, 
sier Burås.

MUSKELFIBRE

• Type I: svært utholdende, veldig 
 lite hurtige. 
• Type IIA: ganske utholdende og 
 ganske hurtige. 
• Type IIX: svært hurtige og veldig 
 lite utholdende. 
• De fl este har en mix av alle tre, men 
 prosentvis ulikt fordelt. 
• Trening vil forbedre egenskapene til de 
 muskelfi bertypene som brukes: 
 - Trener du bare lange, seige turer vil 
 du fremheve egenskapene til type I, med 
 dannelse av fl ere mitokondrier etc. (men 
 komplekst, du vil også få større 
 kapillærårenett m.m. som gir bedre 
 utholdenhet osv). 
 - Spensttrening vil stimulere type II A og X 
 og fremheve deres egenskaper.
• Vi ønsker jo litt av alt, så derfor er det lurt 
 å legge innslag av hurtighet inn i 
 langkjøringsøkter. 
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T R E N I N G

Ta sats!Ta sats!
Hva er spenst? Er det noe som kan trenes?

Hvordan og hvorfor trener man?
TEKST: INGEBORG SCHEVE FOTO: SHUTTERSTOCK

Kanskje er spensttrening elementet som kan 
ta deg til nye høyder? Birken tok en prat med 
Bjørn Burås, som er lærer i idrettsfag ved 
Trysil videregående skole og selv ivrig i både 
langrenn, løp, sykkel og triatlon. 
Hva er spenst? 

– Spenst er definert som evnen til å hoppe 
høyt eller langt. 
Hvorfor har spenst betydning for langrenns-
løpere? 

– Umiddelbart høres spenst kanskje lite 
relevant ut for langrennsløpere. Men spenst 
er en viktig del av bevegelsesmønster i man-
ge idretter som har en eller annen form for 
vertikale eller horisontale satsbevegelser. I 
langrenn vil dette spille inn i frasparkfasen, 
og spenst er kanskje enda viktigere i klas-
sisk enn i skøyting, der vi snakker om skyv, 
forklarer Burås. 

– Har du god spenst, vil du kunne få bed-
re trykk mot underlaget. Forutsatt ellers god 
teknikk, balanse og tyngdeoverføring, betyr 
bedre trykk mot underlaget at du kan gå på 

stivere ski, og med litt mindre smøring, og 
dermed forhåpentligvis også få bedre glid, 
sier Burås, og fortsetter: 

– Når du får bedre og mer spenst, får du 
bedre teknikk, bedre arbeidsøkonomi, bedre 
aktivering av muskelfibre. Du vil rett og slett 
løpe og gå raskere, sier Burås.
Noen hopper som en hare, andre mer som en 
melsekk. Kan spenst trenes? 

– Ja, til en viss grad. Men hvor mye du 
kan trene opp spensten er delvis genetisk 
bestemt. Vi er alle født med en viss mengde 
av hver type muskelfibre, type I, type IIA og 
type IIX. Fordelingen av disse vil ha betyd-
ning for din medfødte spenst, sier Burås og 
forklarer: 

– De som har stor andel type I-muskel-
fibre vil være svært utholdende, men lite 
hurtige. Så vil man med trening kunne for-
bedre spenst, men man er begrenset av det 
utgangspunktet man er tildelt fra mor og far.  

– Trening hjelper, så er det om å gjøre å 
finne ut hva DU skal forbedre, sier Burås. 
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Spyøkta: 
– En god gammel hardøkt, eller som 
vi kalte den: spyøkt, er oppvarming, 
deretter 10 x 10 hopp i motbakke med 
samlede bein, etterfulgt av 10 x 10 
sekunder spretten skigåing, videre 
10 x 1 minutt elghufs, og til slutt 5 x 3 
minutter motbakkeløp med staver. Det 
er hardt, sier Burås. 

Skigang og løpeintervaller:
– Mer vanlig er det å legge inn for 
eksempel 10 x 10-15 sekunder spret-
tende skigang før intervalltrening løp, 
sier han, og slår samtidig et slag for 
klassikeren elghufs. 

Elghufsklassiker:
– Elghufs er en glimrende øvelse som 
også er veldig spesifi kk for diagonal 

teknikk. Tenk litt spenst eller snert i fra-
sparket, og mye utholdenhet. Spretten-
de skigang kan utføres både med og 
uten staver. Min favorittøkt er 10 x 10 
hopp med samlede bein, etterfulgt av 
7 x 3 minutter elghufs med staver. 

Trappeløp: 
–  Trappeløp, også kalt Rodal-trening, 
har blitt populært igjen, men det er lett 
å gå på en skadesmell om det er en 
stund siden sist. 
Slik gjøres det: fi nn en egnet trapp 
og sett i gang. Samla bein og en-
kelt-beinshopp, en, to, tre trinn om 
gangen, gjerne i forbindelse med 
styrke/basistrening.

T R E N I N G

Hvordan trene spenst? 
Her gjelder det altså å kartlegge dine 
sterke og svake sider. Er du av den lyn-
raske sorten eller den innseige? 

– Spenst og hurtighet henger 
sammen, så spensttrening bør henge 
sammen med styrketrening av typen 
eksplosiv, en form for trening som øker 
styrke uten å øke volum, og noe maks 
styrke, avhengig av kapasitetsanaly-
sen, sier Burås, og minner om at spenst 
bør trenes uthvilt og godt oppvarmet. 

– Oppvarming er viktig for å fore-

bygge skader. Øvelsene utføres med 
hurtige og maksimale bevegelser, sier 
Burås. 
Hvor ofte bør en trene spenst? 

– Her også kommer det an på per-
son og behov, og ikke minst tilgjengelig 
treningstid men det er liten tvil om at 
en del turgampere kunne hatt godt av 
litt mer snert innimellom, sier Burås, og 
minner om at det er viktig å introdusere 
spenst-trening gradvis. 

– Det viktigste er å begynne pent.

SPENST

• Defi nert som evnen til å hoppe høyt 
 eller langt
• Spenst er en viktig del av 
 bevegelsesmønster i mange idretter som 
 har en eller annen form for vertikale eller 
 horisontale satsbevegelser.
•  Bedre spenst gir bedre teknikk, bedre 
 arbeidsøkonomi, bedre aktivering av 
 muskelfi bre
•  Kan til en viss grad trenes opp, men type 
 muskelfi bre og fordeling av disse er 
 genetisk 
•  Hvorfor trene spenst:
 Langrenn: Bedre spenst gir bedre trykk 
 mot underlaget. Forutsatt ellers god 
 teknikk, balanse og tyngdeoverføring, 
 betyr bedre trykk mot underlaget at du 
 kan gå på stivere ski, og med litt mindre 
 smøring, og dermed forhåpentligvis også 
 få bedre glid
 Løping: Hvert steg blir litt lenger og 
 du kan løpe litt raskere uten å bruke mer 
 energi. 
•  Hvordan: hopp og eksplosive øvelser 
 slik som sprettende skigang og elghufs for 
 langrenn, sprunglauf for løping.

Fire klassiske 
spenstøkter
HER ER ER FIRE AV BJØRN BURÅS FAVORITTER:
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Priseks. gjelder rimeligste avreisedato fra Oslo Lufthavn når min. to reiser sammen. Begr. ant. plasser.

apollo.no      810 20 000

LØPETURER
MED UTSIKT

Behold treningsformen gjennom vinteren. Playitas Resort på Fuerteventura
er ett av Europas største ferieanlegg for sport og trening. Her kan alle trene

på sitt nivå. Vi fl yr deg direkte fra Oslo hver uke i perioden 17.10-17.4. 

– det er en bedre ferie

Playitas Aparthotel
I de lyse og fi ne leilighetene trives
barnefamiliene spesielt godt.

Fly og leilighet, 1 uke fra 4 148,–

PLAYITAS RESORT

Playitas Hotel
Vakker utsikt og med golfbanen og
klubbhuset rett rundt hjørnet.

Fly og hotell, 1 uke fra 4 848,–

PLAYITAS RESORT

Playitas Villas
Skjem bort deg selv – bo i luksuriøse 
og smakfulle villaer med eget basseng.

Fly og villa, 1 uke fra 9 848,–

PLAYITAS RESORT

+

http://apollo.no/


INKLUDERT:

- Selveiertomt 1,5 mål
- Grunnarbeid, rør og el
- Bad- og kjøkkeninnredning
- Terrasser med rekkverk
- Utvendig bod (FH123/145)

FH60 Sport
3 soverom - alt på ett plan
fra 1.499.000,-

FH123 Furutangen
fra 1.899.000,-

FH145 Osensjøen
fra 2.124.000,-

*) Medeierskap i Furutangen Aktivitetssenter AS kr 30.000,- kommer i tillegg. Det tas 
forbehold om ekstra behov for masseutskifting, sprenging eller oppfylling på valgt tomt.

Furutangen ligger i Nordre 
Osen, midt mellom Rena og 

Trysil og med enestående utsikt 
mot sør-vest og Osensjøen.

Tlf. 90 99 51 99
post@furutangen.no
www.furutangen.no

Nytt hyttefelt med topp beliggenhet for en aktiv fritid
- Introduksjonstilbud 10 første tomter/hytter:

Nøkkelferdige hytter
fra 1.499.000,- *

FU R UTAN
G

EN
      Å

R
  

    

 
  

  
  

2 0 0 5 -2 0 15
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terrengsko
Løper du i terrenget, setter det helt andre krav til sko enn om du løper på asfalt. 
I fl ere uker har vi testet syv forskjellige sko fra fi re leverandører. 
TEKST: ELISE HOLE  FOTO: SHUTTERSTOCK OG PRODUSENTENE

VI HAR
TESTET:

Vi har løpt i marka, på fjellet, i myrer. I sol, 
regn, sludd og t-skjortevær. Med andre ord: 
alt av underlag og vær du kan møte under 
Birkebeinerløpet. Ingen av de syv modellene 
vi ha testet er dårlige sko. Ingen av de har gitt 
oss gnagsår, ingen av de har vært ubehage-
lige å ha på. Alle har godt grep – noen har 
særdeles godt grep.

INVESTER I TO PAR
Vi har merket oss forskjellige gode egenska-
per ved skoene vi har testet. Noen er veldig 
gode i ulendt terreng, andre har et fantastisk 
godt grep til og med på glatt fjell. Noen har 
en passform tilnærmet en sokk og sitter som 
støpt på foten, andre har smarte lisseløsnin-
ger. Noen av skoene er bredere i lesten enn 
andre. 

Vi har merket oss et par sko som fungerer 
optimalt i terrenget, mens et annet par som 
er mer allsidig i forhold til forskjellig under-
lag. Det kan derfor være lurt å investere i to 

forskjelllige sko, iallfall hvis du løper ofte og 
langt. Det trenger ikke nødvendigvis å være 
to forskjellige sko for terrenget, men vi som 
har testet har vært selektive til hvilke av de 
forskjellige terrengskoene vi har valgt, ut ifra 
vær og temperaturer. Noen av skoene er op-
timale å ha på en regnværsdag eller i myra. 
En annen fungerer ekstra godt når grade-
stokken kryper oppover. Dette har både med 
grep, såle og materialet som skoen er laget 
av å gjøre.

KRITERIER
Vi har testet skoene ut fra tre forskjellige 
kriterier: passform/komfort, grep/feste og 
løpsfølelse. Vi har en score på de forskjellige 
kriteriene fra 1-10, der 10 er best. I og med at 
det er terrengsko denne testen gjelder, har vi 
valgt å vektlegge kriteriet grep/feste sterkest. 
En god terrengsko skal være trygg å bruke i 
ulendt terreng og på glatt underlag. Det nes-
te kriteriet om løpsfølelse har også telt mye. 

Sist kommer passform/komfort. Grunnen til 
at vi vektlegger passformen minst, er rett 
og slett at dette er så individuelt fra fot til fot. 
Selv om en sko var for bred for oss i denne 
testen, betyr ikke det at den ikke kan sitte 
optimalt på en annen fot. Samtidig kommer 
det tydelig frem i testen hvilke av skoene som 
hverken har sømmer eller annet som gnager, 
og smarte løsninger.
 
PRØV FØR DU KJØPER
Et av de beste tipsene vi kan gi deg som for-
bruker, er å gå i butikken og prøve forskjellige 
typer terrengsko. VI har forskjellige føtter, og 
noen sko passer bedre til brede føtter – og 
omvendt. Noen sko har en lavere passform, 
og krever kanskje en sterkere ankel. Det er 
derfor viktig at du prøver deg litt fram.  Husk 
også å ha dette i bakhodet når du leser resul-
tatet i denne testen. Behovet for passformen 
for en sko, vil variere fra person til person og 
fra fot til fot. 

P R O D U K T T E S T
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PRIS: 1800,-  www.salomon.no

PRIS: 1.645,-   www.inov-8.no

SALOMON S-LAB 
SENSE 5 ULTRA SG

INOV-8 Terraclaw

Passform/komfort: Skoen har en sømløs «sokk» inne i skoen, som 
gjør skoen ekstra behagelig å ha på. Man synker godt oppi skoen, 
og denne er svært stabil.  Skoen er noe bred i forfoten, personlig ble 
den litt for bred og føles dermed tidvis klumpete. Den brede forfoten 
sammen med en god lest/sokk gjør skoen ekstra stabil og god. 
SCORE: 8

Grep/feste: En sko med et godt grep i terrenget. Sålen har grove 
knotter som gir veldig godt feste også på glatt fjell, både oppover 
og nedover i fart.
SCORE: 9

Løpsfølelse: Med denne skoen må du virkelig ut i «myra» for å få 
den gode løpsfølelsen, her er den fantastisk! På sti/grusveier kom-
mer den dessverre ikke like godt til sin rett. De grove knottene gjør 
den ganske hard å bruke på hardt underlag. Vanskelig å komme 
opp på tærne når man løper. Savner bedre demping dersom skoen 
skal brukes i terrenget utenfor myr eller andre svært myke underlag. 
SCORE: 7

Andre faktorer: Slitesterkt materiale, og skoen tåler turer på vått/
fuktig underlag uten å trekke til seg vann. Den har ekstra «polstring» 
i tåa, noe som gjør at man kan sparke borti røtter og steiner uten å 
få vonde tær. Quicklace hurtigsnøring med egen lomme til lissene 
fungerer veldig godt. Enkelt å snøre, og snøringen holder seg passe 
stram gjennom hele turen.

Passform/komfort: En svært stabil sko. Skoen har en sømfri 
overdel med sveisede forsterkninger, dette sørger for at skoen sitter 
godt i mellomfoten. Skoen var noe bred for oss i forfoten/tåpartiet, 
men sitter likevel svært godt på foten. Dette er en sko som gir tærne 
mulighet til å røre seg naturlig mens du løper. Passer særlig godt for 
de med litt bredere føtter.
SCORE: 8

Grep/feste: En sko med mindre grep enn de beste på dette områ-

det. Sitter litt mindre godt på røtter og sleipt underlag. På sti og grus 
sitter skoen absolutt godt nok.
SCORE: 7

Løpsfølelse: Denne skoen har mer demping enn X-Talon-serien til 
Inov-8, og fungerer absolutt bedre på grus enn i terrenget. Lite liv i 
skoen når man løper på sti og hardere underlag, får ikke følelsen av 
å løpe I en ny sko.
SCORE: 6
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P R O D U K T T E S T

PRIS: 1.800,-   www.salomon.no

SALOMON 
S-LAB SPEED

Passform/komfort: En lett og veldig behagelig sko. Sitter som en 
sokk på beinet. Foten sitter trygt og godt nedi skoen, den er passe 
høy rundt ankelen, slik at skoen er svært stabil og gir ingen følelse 
av fare for å tråkke over. Enestående god passform, «sokken» i 
Salomonskoene er uten sømmer eller annet som gnager eller irriterer 
på noen måte. En favoritt for ulike sporty aktiviteter. 
SCORE: 10

Grep/feste: Utrolig godt feste, på alle underlag. Om det er noe man 
skal trekke denne skoen på så må det være på løs tørr grus, som er 
eneste underlaget vi merket at skoen gir antydning til å slippe. 
SCORE: 9

Løpsfølelse: En ren terrengsko for terrengløperen. Ikke en sko vi 
ville valgt dersom vi skal løpe mye på asfalt eller grusvei underveis 
på turen. Salomonskoen er «polstret»  i tåa/fronten som gjør at du 
kan sparke borti steiner og røtter uten å få vondt i tærne. Passer 
både for trening og konkurranser i terrenget! 
SCORE: 9

Andre faktorer: Quicklace hurtigsnøring med egen lomme til lissene, 
som fungerer veldig godt. Enkelt å snøre og snøringen holder seg 
passe stram gjennom hele turen.

PRIS: 1.700,-   www.vjsport.fi /sv

PRIS: 1.750,-   www.vjsport.fi /sv
VJ SARVA AMAS

VJ IROCK 2

Passform/komfort: En smal modell, er noe «spiss» i tuppen. Sko-
en er en av de laveste rundt ankelen i testen, noe som gjør den noe 
ustabil i veldig ulendt terreng. Samtidig «sklir» foten noe i skoen i 
skrått terreng. Ellers veldig godt på, ingen sømmer som gnager. 
SCORE: 7

Grep/feste: Veldig godt grep på glatt føre, og egner seg aller best 
som terrengsko. Samtidig har den feste på hardere underlag og 
grus. Kan oppleve at den sklir noe sideveis. 
SCORE: 9

Løpsfølelse: Skoen har bra demping og kan brukes på både grus 
og terreng. Knottene under sålen gir deg kontroll på underlaget. 
SCORE: 8

Passform/komfort: Skoen sitter støpt på foten. Foten sitter godt 
nedi skoen, den sklir aldri og den føles stabil på under trening. 
Ingen sømmer som gnager eller irriterer. Materialet er lett, noe som 
også gjør den veldig god til bruk i vått terreng og myr. Den tynges 
ikke av vann. 
SCORE: 9

Grep/feste: Denne skoen har testens beste grep. Den sklir aldri, 
hverken på glatt underlag som fjell og røtter, eller på løs grus. Til 
tross for glatt underlag, kjennes hvert løpesteg trygt. 
SCORE: 10

Løpsfølelse: God demping, sålen sikrer god kontroll som igjen 
sikrer en god løpsfølelse på fl ere underlag. Den fungere godt både 
på grus og i terreng, men er først og fremst en god terrengsko. 
SCORE: 9

Andre faktorer: Overraskende god demping, noe som gjør denne 
til en god allrounder samtidig som en god terrengsko. 

BESTE 
TERRENG-

SKO

BEST 
GREP
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P R O D U K T T E S T

KONKLUSJON 

Som forbruker har vi gode nyheter til deg: 
produsentene er gode på terrengsko! Vi 
har hatt fantastisk feste - til og med på glatt 
fjell, vi har løpt i mange, mange timer og 
veldig mange mil uten et eneste gnagsår. 
Noen av skoene fungerer best som en ren 
terrengsko, mens andre er mer allsidige. Vi 
har derfor kåret en sko som har hatt best 
feste, en som er beste rene terrengsko og 
en sko som er mest allsidig. Vi har hatt en 
score på de forskjellige kriteriene fra 1-10, 
der 10 er best. 

PRIS: 1.199,-   www.asics.no

ASICS GEL FUJI-LYTE

Passform/komfort: En av skoene i testen med best passform. Mykt 
stoff, passe «luftige» for sommertrening. Sitter veldig godt på foten 
og føles nesten som en sokk på beinet, uten sømmer eller kanter 
som gnager.
SCORE: 9

Grep/feste: Overraskende bra. En av skoen i testen med minst 
«knotter» under sålen. Det gir en bedre løpsfølelse på grusveier og 
annet «rett» terreng. Ikke like god i terrenget på ulendt underlag.
SCORE: 8

Løpsfølelse: En av testens letteste sko. Passformen og den lette 
skoen er med på å bidra til å gjøre løpsfølelsen veldig god. En av 
modellene som gjerne kan brukes på fl ere underlag/varierende 
terreng. Skoen har god demping og fungerer derfor godt også på 
grusveier og lengre partier med hardere underlag.
SCORE: 9

Andre faktorer: Tynt, luftig materiale som lett blir vått. Passer der-
for best på de varmeste dagene og mindre godt i høstregn.

En av skoene i testen med best passform. Mykt 
stoff, passe «luftige» for sommertrening. Sitter veldig godt på foten 

Løpsfølelse: En av testens letteste sko. Passformen og den lette 
skoen er med på å bidra til å gjøre løpsfølelsen veldig god. En av 

BESTE 
ALL-

ROUNDER

PRIS: 1.460,-   www.inov-8.no

INOV-8 X-TALON 212

Passform/komfort: Denne skoen passer for de med smal lest.  Skoen er myk og 
god, men noe ustabil, så man er avhengig av å snøre denne svært godt for å føle at 
det skal sitte godt nok. Skoen er også ganske lav ved ankelen, noe som også gjør 
den noe ustabil i veldig ulendt terreng. 
SCORE: 7

Grep/feste: En sko som absolutt sitter minst så godt som man kan forvente av en 
terrengsko, både på tørt og vått underlag. 
SCORE: 9

Løpsfølelse: Mangler noe stabilitet for å være av de beste i terrenget.  Skoen har 
god demping, men sålen er veldig myk, slik at man kan kjenne steiner igjennom den-
ne. «Knottene» under skoen kjennes godt dersom man løper på hardt underlag, og 
skoen er derfor ikke spesielt god å løpe med i varierende terreng med mye har grus 
og asfalt, til tross for at skoen har god demping. 
SCORE: 8

Andre faktorer: Slitesterkt materiale som gjør den god til bruk i terreng med mye 
busker og greiner. Materialet tåler også noe fuktighet i underlaget før den blir 
gjennomvåt.
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obw@obwiik.no 
www.obwiik.no

Skedsmo 64 83 55 00
Trondheim 72 59 64 00

Bestill ditt telt i dag:

Eksempel på grafisk profil

Sports og Idrettstelt
Hva med telt med team eller klubbens design på?
Stå tørt og skjermet for vær og vind.

Godt egnet som:
•	 Omkledning	før	start	og	etter	målgang
•	 Oppvarming	før	sykkelritt
•	 Smøring	av	ski

Velg	mellom	10	lagerførte	standardfarger,							
eller egen grafisk profil.

Størrelser:	2x2	m,	3x3	m,	4x4	m,	3x6	m	og	4x8	m

Priser	fra	kr.	3.190,-	+	mva	(	2x2	m	)

Proff eller amatør, uansett nivå – velg kvalitet
– velg O.B.Wiik!

Møt den nye
ElliptiGO Arc
• 8 gir utvendig
• Lett vekt
• Passer alle personhøyder
fra 147 cm til 210 cm

Introduksjonstilbud

Veil 17 999,-
Birkentilbud kr 14 999,-

Bruk kampanjekode: Birken2016
Tlf 400 03 448
Ringeriksveien 16
3414 Lierstranda

Åpningstider butikk
Man-fre 10-17,
tors 10-19, lør 10-14

treningspartner.no

Revolusjoner din trening
Bli en bedre og sterkere løper med flere økter pr uke
Bli en bedre og sterkere sykelist - på kortere tid med 33% høyere kaloriforbruk
Det perfekte verktøy for både høyintensiv trening og langtur.

Spesialbutikk for treningsapparater

mailto:obw@obwiik.no
http://www.obwiik.no/
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Det er to uker igjen til Birkebeinerløpet, og nå er 
det på tide å gjøre de siste forberedelsene og  

spisse inn formen for å yte sitt beste. 

SLIK TAR DU 
TRIPPELEN:

TEKST: SIMEN AASLUND FOTO: GEIR OLSEN

Forberedelser til 
Birkebeinerløpet

T R E N I N G
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TRENINGSVOLUM 
= ANTALL TIMER 
TRENING I UKEN

TRENINGSINTENSITET 
= DEN TIDEN VI TRENER 
MED SVÆRT HØY PULS

SLIK TAR DU
TRIPPELEN

Simen Aaslund er spesialist på 
periodisering av trening og skal 
i fl ere utgaver gi deg som skal 
gjennomføre trippelen i 2016 fl ere 
gode råd og tips. Simen har jobbet 
med fl ere landslagsutøvere og 
har blant annet vært trener for 
rulleskilandslaget. 

SIMEN AASLUND
I D R E T T S F Y S I O L O G

Grunnlaget er lagt, og målet i perioden frem 
til løpet er å sørge for at dagsformen er bra 
på konkurransedagen, og at kroppen funge-
rer optimalt. 

FORMTOPPING
Det har blitt gjort en del forskning på for-
skjellige tilnærminger for å øke prestasjo-
nen på en bestemt dag, altså formtopping. 
De aller fl este studiene har sammenlignet 
forskjellige kombinasjoner av treningsvolum 
og treningsintensitet og sett hvilken av disse 
kombinasjonene som har gitt best resultat. I 
stort sett alle studiene er det gruppene som 
trener med høy intensitet og lavt treningsvo-
lum (HIT), som påvirker prestasjonen mest 
positivt. Med andre ord: få timer trening, men 
med svært høy intensitet på treningen. 

Dette har blitt sammenlignet med både lav 
intensitet og høyt volum, middels intensitet 
og middels volum, og noen grupper har hatt 
fullstendig hvile, uten at noen av disse frem-
gangsmåtene ser ut til å fungere bedre enn 
HIT. Den positive effekten HIT har skyldes at 
kroppen klarer å øke glykogenlagrene i mus-
klene hvis den blir utsatt for høy intensitet, 
noe som er positivt for prestasjon i utholden-
hetskonkurranser med en viss varighet sånn 
som Birkebeinerløpet. I tillegg kan det totalet 

blodvolumet øke litt, noe som vil føre til at 
kroppen kan transportere mer oksygen ut til 
arbeidende muskler og dermed arbeide på 
en høyere intensitet uten å stivne eller produ-
sere melkesyre.

Det har også blitt sammenlignet effekten 
av forskjellige bevegelsesformer, og alt tyder 
på at spesifi sitetsprinsippet er veldig viktig 
i denne perioden, spesielt på de intensive 
øktene. For deg som skal løpe Birkebeiner-
løpet om to uker, bør altså størsteparten av 
treningen foregå som løping. Styrketrening 
kan fullstendig droppes i den kommende pe-
rioden, og sykling kan fungere fi nt som resti-
tusjonstrening. 

Man har også sett på forskjellige varighe-
ter på formtoppingsperioden, og selv om det 
ikke er noe klart skille på når formtoppings-
perioden begynner, er det vanlig å regne 
omtrent tre uker. Den første av disse ukene 
har man en gradvis økning i intensitet, mens 
man vedlikeholder volum. Den andre uken 
vil man, som vi skal se i eksempelet under, 
ha en kraftig reduksjon i treningsvolum og 
økning i intensitet. Den siste uken før kon-
kurranse begynner med noen høyintensive 
økter, mens de siste dagene inn mot konkur-
ranse er rolige for å bygge overskudd.
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Grafen viser utviklingen til treningsvolum, treningsintensitet og prestasjon de siste 21 dagene 
før en konkurranse, rangert på en skala fra en til ti. Volum reduseres tidlig i perioden, mens 
intensiteten øker. Når man også reduserer intensiteten, vil overskuddet og formtoppen komme.

«I stort sett 
alle studiene 

er det gruppene 
som trener med 

høy intensitet 
og lavt 

treningsvolum 
som påvirker 

prestasjonen 
mest positivt»

NÅR LØPET ER OVER 
– BIRKEBEINERRITTET NESTE
Etter vel gjennomført Birkebeinerløp er det 
lov å unne seg noen dager helt fri. Det er al-
likevel lurt å være aktiv og i bevegelse for 
at kroppen skal kunne restituere seg raskest 
mulig. To til fem dager vil for de aller fl este 
være nok til å være 100 % restituert. 

Etter løpet er det kun elleve uker til rittet, 
og for trippelutøveren bør fokus raskt ven-
des over mot det som skal skje på sykkelse-
tet. Etter Birkebeinerrittet er det en lang tre-
ningsperiode før rennet igjen. Derfor bør så 
godt som all trening de neste elleve ukene 
være rettet mot å prestere i rittet, og man 
trenger ikke å ta mye hensyn til det som skje 
på ski til vinteren. Av trening utenom sykling 
er det bare styrketrening overkropp som 
blir nødvendig for å gjøre seg klar for rittet. 
Denne type trening passe fi nt sammen med 
sykling og går ikke på bekostning av presta-
sjonen på sykkel. 

Treningsperioden på sykkel bør begynne 
motsatt av hvordan vi avsluttet treningsperi-
oden med løp. Etter å hatt svært høy intensi-
tet og lavt volum den siste perioden inn mot 
løpet, bør man nå trene mange timer med la-
vere intensitet for å bygge et grunnlag frem 
mot Birkebeinerrittet. Formtopping frem mot 
rittet bør skje på samme måte som før løpet, 
med en gradvis reduksjon i antall timer og en 
gradvis økning i intensitet de siste par ukene 
før konkurranse. 

SLIK KAN DE SISTE TO UKENE FØR LØPET SE UT:

MERKEJEGER:

MÅLJEGER: 

Dag:

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Fredag

Lørdag

Dag:

Tirsdag

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Torsdag

Lørdag

Aktivitetsform:

Løp Intervaller 5x6 min I4

Sykkel rolig

Løp Intervaller 4x6 min I4/5

Løp rolig

Løp Intervaller 4x4 min I4/5

Løp rolig

Sykkel rolig

Løp Intervaller 4x2 min I5

Løp rolig

BIRKEBEINERLØPET!

Aktivitetsform:

Intervaller 5x5 min I4

Intervaller 4x5 min I4/5

Intervaller 4x4 min I4/5

Løp Intervaller 4x2 min I5

Løp rolig

BIRKEBEINERLØPET!

Varighet:

1 t 

1 t 

1 t

1 t

1 t

30 min

30 min

30 min

30 min

Varighet:

1 t 

1 t 

1 t

1 t

30 min

30 min
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Tren deg klar til 
Birkebeinerrittet

Vi er inne i den fi neste sykkeltida. Her får du et treningsprogram 
for sommeren og fram til Birkebeinerrittet i august.

TEKST: OVE SOLLIE FOTO: GEIR OLSEN
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T R E N I N G

Treningsplanen er laget for to forskjellige 
utgangspunkt og ambisjonsnivå, og er i ut-
gangspunktet rettet mot de som skal sykle 
maratonritt, men planene passer egentlig for 

alle syklister med forskjellige ønsker og mål. 
Programmet «Måljegeren» er for de som 

først og fremst ønsker å fullføre Birkebeiner-
rittet og få seg en fi n tur over fjellet. Program-

met «Merkejegeren» er for de som ønsker å 
ta merket og fullføre Birkebeinerrittet på kor-
test mulig tid.

«Det er viktigere å bevege seg 
jevnlig over flere uker enn å trene 

som en gal inn mot rittet.»

For å få en god opplevelse i hvilket som helst ritt er det viktig å være godt nok trent for utfordringen. Det er ikke veldig mye som skal til, men 
det kreves noe innsats. Et viktig stikkord er kontinuitet. Det er viktigere å bevege seg jevnlig over fl ere uker enn å trene som en gal inn mot 
rittet. Gjennomfør den intensive uken og den vanlige uken annenhver gang.

VANLIG UKE
Dette er en standard treningsuke med innslag av intervall, langtur og styrke. Det er lagt inn høyere intensitet på begge utholdenhetsøktene 
for å stimulere egenskapene du trenger i ritt. Ikke prioriter bort styrketreningen. Styrketreningen må ikke utføres på et treningssenter. Prøv å 
få tid til bonusøkten. Dette vil hjelpe både på helsen og prestasjonen.

MÅLJEGEREN:

Medium/hardt 
+ maks

Medium + maks

La tiden på draget styre intensiteten. 
Kortere drag får naturlig høyere 
intensitet enn lengre drag.

Forskjellig terreng. Hvert drag følges slik: 
0-5 min på medium intensitet. 5-7min på høy 
intensitet. 7-10min på medium intensitet.

Løp eller sykle på litt høyere intensitet 
enn langturtempo. Følg deretter 
program som er gitt i tidligere utgave.

Legg inn konkurransefart i kupert terreng. 
Kan både deles opp og sykles i ett.

Legg inn konkurransefart i kupert terreng. 
Kan både deles opp og sykles i ett. Farts-
økningene gjør deg litt stiv, men ikke mye.

Motbakkeintervall for å bli skikkelig 
andpusten. Spurten kan gjennomføres i 
forskjellig terreng.

Avslutt økta med styrke.

Avslutt økta med styrke.

Lett + medium 

Hardt + maks

Rolig/medium + 
maks 

Lett + medium

DAG:

DAG:

INTENSITET:

INTENSITET:

KOMMENTAR:

KOMMENTAR:

1

1

 Sykkel 

 Sykkel 

ca. 1:30

ca. 1:45

Intervall: 8-4-8-4-8 min. Pause=2 min. + 20 
min. styrke på bein og kjernemuskulatur

Intervall: 3-4x10min. Pause=1min 
+ 20 min styrke på bein og kjerne-
muskulatur

2

2

Sykkel/løp + 
styrke

 Sykkel 

1:30

2-3

Løp eller sykle i 30 min. + styrke

Rolig langtur med 30 min. i konkurranse-
tempo

3

3

Bonus-
økt

Bonus-
økt

 Sykkel

 Sykkel

 Alternativ kondisjonstrening + 20 min. styrke

 Alternativ kondisjonstrening + 20 min. styrke

2:30-3 

Ca. 1:45 

Ca.1 

Ca.1 

Langtur med ca 30 min. på konkurransefart 
+ 3-4 fartsøkninger på 20-40 sekunder

Intervall: 4-5-6-5-4min., Pause=2-2.5min 
+ 3-4 30sek. "sprinter" + 20 min styrke på bein og 
kjernemuskulatur

AKTIVITET:

AKTIVITET:

VARIGHET:

VARIGHET:

HOVEDDEL:

HOVEDDEL:

INTENSIV UKE
En uke med litt høyere intensitet enn den normale uken. Som mosjonist som trener få ganger i uken, er det greit å ha noen uker med mye 
intensitet. Ikke glem å få til litt styrketrening i tillegg til utholdenhetstreningen. En ekstra intensitetsøkt på høy intensitet i forhold til den 
vanlige uken er valgt for å trene opp den maksimale kapasiteten din (som også hjelper deg på lavere intensitet i en konkurranse).
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Det er like viktig med kontinuitet for merkejegeren som for måljegeren. Jevnlig trening vil gi størst fremgang. I tillegg er det viktigere for mer-
kejegeren å gjøre seg opp noen tanker om sine styrker og svakheter på sykkelsetet slik at du kan rette treningsplanen inn mot de egenska-
pene du bør styrke. Om du for eksempel er lett og sliter på fl atene, er det lurt å legge noen intervaller til fl att terreng. Som merkejeger har du 
antakelig et mål du jobber for. Et godt tips er å ta dette målet inn i det daglige treningsarbeidet og ikke la det henge som et fjernt mål langt 
fram i tid. Tenke hver dag: Hva må jeg gjøre i dag for å kunne nå mitt mål? 

VANLIG UKE
Dette er en standard treningsuke med innslag av intervall, langtur og styrke. Ikke prioriter bort styrketreningen. Styrketreningen må ikke 
utføres på et treningssenter.

MERKEJEGEREN:

Lett

Medium

Pass på at økta går rolig nok.

La tiden på draget styre intensiteten. Du 
skal klare å holde jevn fart på hele draget 
samt ha energi igjen til å kjøre de to siste 
dragene like fort eller fortere enn de to 
første. Hvert drag følges slik: 0-5 min på 
medium intensitet. 5-7min på høy intensitet. 
7-10min på medium intensitet.

Forskjellig terreng. Hvert drag følges slik: 
0-5 min på medium intensitet. 5-7min på høy 
intensitet. 7-10min på medium intensitet.

Legg inn den høye intensiteten mot 
slutten av økta. La tiden på draget styre 
intensiteten. Pausene tilpasser du tid og 
terreng. 30 sek. dragene skal ha maksimal 
innsats hele veien. Pass på å få minimum 
10 min. Rolig etter dragene.

Legg inn fartsøkningene mot slutten, men 
pass på å få 10 min rolig i etterkant.

Start med løp i litt høyere intensitet enn 
langturtempo

Pass på å ikke åpne for hardt. Tilnærmet 
samme intensitet på hele distansen. 
Avslutt økta med styrke.

Trenger ikke maksimal innsats på 
fartsøkningene, men du skal være litt stiv og 
andpusten.

Lett

Styrke

Styrke

Hardt

Medium

Medium + maks

Lett/hardt 

DAG:

DAG:

INTENSITET:

INTENSITET:

KOMMENTAR:

KOMMENTAR:

1

1

 Sykkel 

Sykkel + 
styrke 

3

1:45-2 

Langtur

Intervall: 5x8-10 min, Pause=1,5min. 
+ 15 min styrke

2

2

Sykkel + 
styrke

Sykkel

ca. 1:45

2-4

Intervall: 4x10 min. Pause=1,5 min. + 20 
min. styrke på bein og kjernemuskulatur

Rolig langtur med drag på 3-4x6-8min. 
+3-4 30sek "all out", Pause= tilpass

3

3

4

4

5

5

 Sykkel

Styrke

 Løp + styrke

Sykkel + 
Styrke

Sykkel +
styrke

Sykkel

2-3

1

1:30

1:30

1:30-2 

2-4

Ca.1 

Langtur med 4-5 fartsøkninger på 
20-45 sek.

Maksimal styrke bein + stabilitets/kjerne-
styrke

30 min løp + maksimal styrke bein og 
stabilitets/kjernestyrke

Intervall: 5-6x5 min. Pause=2-2.5 min. 
+ 15 min styrke

Sammenhengende distanse. 45 min 
+ 15 min stabilitets/kjernestyrke

Langtur med 5-6 fartsøkninger på 
20-45 sek.

Alternativ kondisjonstrening + 30 min. styrke

AKTIVITET:

AKTIVITET:

VARIGHET:

VARIGHET:

HOVEDDEL:

HOVEDDEL:

Bonus-
økt

Avslutt økta med styrke.

INTENSIV UKE
En uke med litt mer høy intensitet enn den normale uken. Som mosjonist som trener få ganger i uken, er det greit å ha noen uker med mye 
intensitet. Ikke glem å få til litt styrketrening i tillegg til utholdenhetstreningen. En ekstra intensitetsøkt på høy intensitet i forhold til den 
vanlige uken er valgt for å trene opp den maksimale kapasiteten din (som også hjelper deg på lavere intensitet i en konkurranse).
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«Det er like viktig med kontinuitet for 
merkejegeren som for måljegeren. 

Jevnlig trening vil gi størst fremgang.»

Hardt

Hardt

Motbakkeintervall for å bli skikkelig 
andpusten.

Lett økt. Kan vurdere fri også om du føler 
at du trenger mer overskudd.

Legg inn 3-4 30 sek. med fartsøkning i lett 
terreng. Du skal bli litt stiv på slutten, men 
ikke maksimalt stiv. Pass på å få minimum 
10 min. rolig sykling etter dragene.

Motbakkeintervall for å bli skikkelig 
andpusten.

Lykke til!

Lykke til!

Legg inn 3-4 30 sek. med fartsøkning i lett 
terreng. Du skal bli litt stiv på slutten, men 
ikke maksimalt stiv. Pass på å få minimum 
10 min. rolig sykling etter dragene.

Hardt

Hardt

Lett + maks 

Lett + maks 

Hardt

DAG:

DAG:

INTENSITET:

INTENSITET:

KOMMENTAR:

KOMMENTAR:

4

5

Sykkel 

Sykkel/
alternativt

Ca. 1:40 

Ca. 1:40 

Intervall: 4-5x5 min. Pause=2-2,5 min 
+ 20 min stabilitetstrening

Langtur

2

4

Sykkel

Sykkel

02:00

02:00

Rolig langtur med 3-4 30 sekunders fart-
søkninger 

Intervall: 4-5x5 min. Pause=2-2.5 min. 
+ 20 min stabilitetstrening

0

2

1

0

Sykkel

 Sykkel

Sykkel

Ca.1 

Ca.1 

Konkurranse

Konkurranse

Rolig langtur med 3-4 30 sekunders 
fartsøkninger 

«Vekkeøkt» 5-4-3 min. på middels intenstet, 
Pause=2 min.

"Vekkeøkt" 2x5 min. på middels intensitet + 
3-4 fartsøkninger på 40-60 sek. Pause=2min

Sykkel/
alternativ

Sykkel/
alternativ

DAGER FØR 
KONK.:

DAGER FØR 
KONK.:

VARIGHET:

VARIGHET:

HOVEDDEL:

HOVEDDEL:

Bonus-
økt (1)

Skal være en lett økt selv om du blir litt 
andpusten på de tre dragene. Dagen før 
konkurranse.

Skal være en lett økt selv om du blir 
litt andpusten på de tre dragene + 
fartsøkningene. Dagen før konkurranse.

KONKURRANSEUKE
Ettersom mange konkurrer i løpet av sommeren, har jeg også laget et forslag for en treningsuke med konkurranse. Prøv å planlegg ukene 
dine slik at konkurranseuken erstatter den vanlige uka. Om du konkurrerer fl ere helger på rad, går det fi nt å følge konkurranseuken fl ere uker 
etter hverandre. Prøv å gjennomføre øktene antall dager før konkurransen som foreslått. Samtidig som det er viktig med overskudd inn mot 
konkurransen, er det også viktig å ikke slappe for mye av. Da kan kroppen «gå i dvale», og første halvdel av konkurransen blir veldig tøff.

MÅLJEGEREN:

MERKEJEGER:

1:30-2
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Birkebeinerrittet 
FredagsBirken 26. august

UltraBirken 26. august

HalvBirken 26. august

Birkebeinerrittet 27. august

UngdomsBirken 28. august

BarneBirken 28. august

birkebeiner.no
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10 år i Norge

Aerodeksel følger hjelmenSpiukhjelmene er med sin supre passform, alltid gode å ha på

Sykkelsko Offroad

Z16 MTB CARBON  Z RISKO MTBZ16 MTB CARBON Z URHAM MTBZ16 MTB Z RISKO MTBZ16 MTB

Sykkelsko Landevei

Z16 RACING CARBON Z16 RACING Z16 RACING CARBON Z16 RACING  Z BRIOS RACINGZ16 RACING CARBON   Z UHRAR RACING

Briller  Mamba

Briller Ventix

Hansker

Våre forhandlere:

•VESTFOLD Larvik: TT Sykkel AS, Tønsberg: Olympiasport AS, •TELEMARK: Skien: Sport 1 Skien AS, Notodden: Syklisten AS, Rjukan: Sport 1 Rjukan 
AS, Stathelle: G-Sport Brotorvet AS, Kragerø: Sport 1 Kragerø AS •BUSKERUD: Hvittingfoss: Sport 1 Hvittingfoss AS, Kongsberg: Skalstad Sykkel, 
Torpo: Tretterud Sport AS, Hønefoss: MX Sport Kremmertorvet AS •OSLO/AKERSHUS: Røa: Røa Sykkelservice AS, Lørenskog: El-Sykkelexperten AS, 
Lillestrøm: Stigs Sykkelverksted AS, Nittedal: Sport 1 Nittedal AS, Oslo: Nye Fagerborg Sykkelverksted AS, Holmsbru: Asker Sykkelsenter AS •ØST-
FOLD: Råde – Østfold Sykkelsport AS Sarpsborg: Sykkelsporten Sarpsborg AS, Askim: Sykkelsporten Sarpsborg AS, Fredrikstad: Gaarder Sykkelsport 
AS, Halden: Sportssenteret Halden AS •HEDMARK: Kongsvinger:  X-Way Sport Skotterud AS Elverum: Fokus Sport AS Rena: Sport 1 Rena AS Brum-
mundal: Kjell Sykkel og Sport AS Koppang: Sport 1 Koppang AS OPPLAND: Gjøvik: Torshov Sport AS, Gran: Sport 1 Gran AS, Vinstra:  Sykkelbua 
Vinstra AS, Fagernes:  Fagernes Sportsforretning AS •AUST AGDER: Risør: Intersport Risør AS, Arendal:  Sykkelsport AS, Grimstad: Sykkelsport & 
Fritid, Evje: Intersport Evje AS •VEST AGDER: Kristiansand: Kristiansand Sykkelsenter AS, Mandal: Mandal Sport AS, Kvinnesdal: Øye Sport & Fritid 
AS, Flekkefjord: Intersport Flekkefjord AS •ROGALAND: Egersund: Tengesdal Sport AS, Stavanger:  Railo Sykkelverksted AS, Haugesund: Intersport 
Haugesund AS •HORDALAND: Stord: Intersport Stord AS, Bergen: www.spiuk.no, Odda: Sport 1 Odda AS •SOGN OG FJORDANE: Florø: Strandgata Sport 
AS, Førde: Erdal Sport AS, Songdal: Forhandler søkes •MØRE OG ROMSDAL: Skodje: Fjell og Sykkelservice AS, Midsund: Sporty AS (MX SPORT), Molde:  
Sykkelhuset AS, Kristiansund: Sykkelhuset AS, Surnadal: Olaf Moen Eft. AS, Sunndalsøra: Sports Sentret Sport 1 AS •SØR TRØNDELAG: Trondheim: 
www.spiuk.no, •NORD TRØNDELAG: Stjørdal: Moksnes Sport AS, Levanger: Sykkelhuset Levanger AS, Namsos: Namsos Sykkelsenter AS •NORDLAND: 
Brønnøysund: Sport 1 Brønnøysund AS, Sandessjøen: Sykkelbua AS, Mosjøen: Bredesen Sykkelverksted AS, Mo I Rana: Sporten Havna AS, Bodø: 
Sykkelhuset AS, Sortland: Sport 1 Sortland AS, Svolvær: Svolvær Sportcenter AS (Skandinaviske Høyfjellsutstyr)  •TROMS: Harstad: Leon Sport AS, 
Bardu: Coop Nord avd. sport, Tromsdalen: Pyramiden Sport AS FINNMARK: Hammerfest: Intersport Hammerfest AS, Honningsvåg: G-Sport Hon-
ningsvåg AS, Lødingen: Stadion Lødingen AS, Vadsø: Varanger Sportslager AS                                           

ANATOMIC ANATOMIC XP COUNTRY XP COUNTRY TOP TEN TOP TEN

Spiuk Nordic AS

http://www.spiuk.no/
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Knekte 
Birken-koden

Carl Fredrik Hagen (24) vant Birkebeinerrittet 2015. Endelig. 
Etter flere år som terrengproff gikk Hagen over til å satse fulltid på landevei 
på Thor Hushovds profflag Sparebanken Sør i forkant av sesongen 2015. 

Da knekte han endelig Birken-koden.

TEKST: INGEBORG SCHEVE FOTO: LARS KROGSVEEN

Selv om Hagen i sin første landeveissesong 
allerede hadde fått kjempe skulder mot skul-
der med Tour de France-proffene i Arctic 
Race of Norway bare et par uker før Birken, 
og nå satser 100 prosent på en karriere med 
tynne hjul, er Birken en viktig seier for sykkel-
talentet fra Oppegård. 

BIRKEN ER HELT UNIK
– Det er stort å vinne Birken, 
sier Hagen, og ramser opp 
flere grunner til det: 

– Det er ikke bare å spa-
sere inn til seier i Birken. Det 
er et ekstremt sterkt felt, og 
det er blant annet en del utlendinger med 
mer trøkk i labbene enn de norske rytterne, 
sier 24-åringen.

– Oppmerksomhetsmessig er Birken det 

største du kan vinne i Norge. Rittet sendes 
på TV, og det er det nesten ingen andre ter-
rengritt som gjør. Det merkes på feltet. Det er 
ekstremt mange sterke ryttere på startlista. 
Men Birken er et helt spesielt ritt. Det er en 
fin arena der både terrengsyklister og lan-

deveisryttere kan møtes og konkurrere mot 
hverandre på relativt like vilkår, og dermed er 
det veldig mange scenarier som kan oppstå, 
sier Hagen. 

– Jeg vet ikke ennå om jeg skal sykle Bir-
kebeinerrittet 2016, men jeg har jo lyst å for-
svare seieren. Bare Birken er Birken. Alle har 
ett eller annet forhold til Birken, sier lande-
veisproffen. 

KONKURRENTENE ER 
TØFFERE ENN LØYPA  
At Birken-seieren skulle komme 
nettopp den sesongen han la 
om proffsatsingen sin fra ter-
reng til landevei, er ikke tilfeldig. 
Suksessen var en kombinasjon 
av mer fokus på kjørestyrke og 
taktikk, mer erfaring og rett og 

slett lavere skuldre, forklarer han. 
– Det er ingenting i løypa jeg frykter. Den 

er ikke veldig krevende. Det er hvordan rittet 
utvikler seg som er krevende, og den største 

«Oppmerksomhetsmessig 
er Birken det største  
du kan vinne i Norge.» 

CARL FREDRIK HAGEN
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CARL FREDRIK HAGEN
Født: 26. september 1991
Fra: Oppegård
Team: Sparebanken Sør (landevei), Team 
Oslo Sportslager (terreng) 
Yrke: Proffsyklist landevei
Aktuell: Vant Birkebeinerrittet 2015 på to 
timer, 40 minutter og 17 sekunder.

R E P O R T A S J E

utfordringen er å komme først i mål. Rittet blir 
så hardt som man gjør det, og med det feltet 
som stiller til start, skal man ikke undervur-
dere Birken, sier Hagen. 
Hva var det som gjorde at du knekte Bir-
ken-koden i fjor, det året du skiftet fra ter-
rengsatsing til landeveissatsing? 

– Jeg fi kk et litt mer avslappet forhold til 
rittet da jeg la om satsingen til landevei, samt 
at jeg rett og slett var mye sterkere. Dessu-
ten hadde jeg også mer erfaring, og visste 
hva jeg skulle gjøre og ikke gjøre underveis 
slik rittet utviklet seg.
Hvilke biter var det som falt på plass? 

– Det taktiske og kjørestyrken var det av-
gjørende for seieren. Det var der jeg hadde 
manglet litt før.
Hva er overførbart fra landevei til Birken? 

– Det er spesielt generell kjørestyrke, erfa-
ring med rykk-og-napp-kjøring og feltkjøring 
som er veldig overførbart til Birkebeinerrit-
tet. Det samme gjelder en del av det taktiske 
fra landevei, sier Hagen og forklarer: 

– I Birken blir det ofte store felt, og da er 
det avgjørende å komme inn blant de første i 
avgjørende partier i løypen. 
Hvilke elementer fra landevei bør terrengsy-
klistene ta inn i Birken-treningen? 

– Det er landeveisløpene som gjør en ster-
kere. Selve treningen mot Birkebeinerrittet 
er ganske lik den vi gjør i landevei. Men par 
tempoøkter og intervaller med innlagte rykk 
vil være fordel å ha i beina når en stiller til 
start på Birkebeinerrittet, sier Hagen. 

Selv får han sannsynligvis ikke optimalt 
med tid til å forberede seg til Birkebeinerrit-
tet, og Hagen har respekt for feltet og nivået, 
så skulle det klaffe, vil han gjøre hva han kan 
for å komme best mulig forberedt til start på 
Rena. 

– Jeg bestemmer meg nok ikke før rett i 
forkant av rittet. Men det blir nok minst et par 
økter på terrengsykkelen den siste uken hvis 
jeg får muligheten til å stille den lørdagen, 
sier han.  
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T R E N I N G

Hva påvirker  
din prestasjon?

Hva påvirker  
din prestasjon?

Du har vel lagt merke til at du ikke kan sykle så fort du vil fordi du rett og slett blir for 
sliten? Noen fysiologiske begrensende faktorer stopper deg. Har du noen ganger tenkt 

over hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer din sykkelprestasjon? 
TEKST: OVE SOLLIE FOTO: SHUTTERSTOCK

Jeg vil i denne artikkelen ta for meg i grove 
trekk hvilke fysiologiske faktorer som be-
stemmer din prestasjon og litt om hvordan du 
kan forbedre disse faktorene.

Din sykkelprestasjon bestemmes av fle-
re faktorer. Blant annet vil taktiske valg og 
mentale egenskaper spille inn. Det samme 
vil utstyret. Denne artikkelen vil imidlertid 
fokusere på de fysiologiske faktorene som 
bestemmer din prestasjon. Det er også vik-
tig å påpeke at innen sykkelsporten finner vi 
ulike grener med store variasjoner i varighet 
og underlag på konkurranse. En sykkelkon-
kurranse kan være fra 200 m på bane til 
ekstreme ultra-konkurranser opp til 12 000 
km. I tillegg er det stor forskjell på å sykle på 
asfalt i forhold til utfordrende sti. Dette på-
virker naturlig nok hvilke fysiologiske faktorer 
som er viktig for prestasjonen, selv om det er 
grunnleggende likheter. 

I denne artikkelen fokuserer jeg mest på 
fysiologiske faktorer som bestemmer pre-
stasjon i vanlige sykkelkonkurranser som 
mange mosjonister deltar på. Dette kan være 
konkurranser som Birkebeinerrittet eller lan-
deveiskonkurranser som Lillehammer-Oslo.

DEN VIKTIGSTE ENKELTFAKTOREN
Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) 
er et kjent begrep blant mange mosjonister. 
Et høyt oksygenopptak har blitt sett på som 
den viktigste enkeltfaktoren i mange idretter. 
Det er naturlig nok en fordel å ha et høyt ok-
sygenopptak for å prestere på et godt nivå 
også i sykling, men blant homogene grupper 
er ikke dette den viktigste enkeltfaktoren i 
sykling. 

Det som har størst påvirkning på presta-
sjon i sykling, er submaksimale faktorer. Im-
pellizzeri og medarbeidere (2005) studerte 
forholdet mellom maksimale og submaksi-
male faktorer og prestasjon i terrengsykling 
blant terrengsyklister på internasjonalt nivå. 
Maksimale faktorer var VO2maks og den 
høyeste wattbelastningen de oppnådde ved 
en test hvor de økte med 25 watt (W) per mi-
nutt fra 100 W til utmattelse. Submaksimale 
faktorer var verdier knyttet til det mange kjen-
ner som laktatterskel (melkesyreterskel) eller 
«Functional threshold power» (FTP). Ved lak-
tatterskelen jobber du på en intensitet hvor 
det er omtrent lik produksjon som eliminasjon 
av laktat. Disse faktorene ble sammenlignet 
med resultatene fra en ekte konkurranse. 

De eneste faktorene som korrelerte med 
prestasjon, var oksygenopptak og wattbe-
lastning ved en ventilasjonsterskel relatert 
til kroppsvekt (man deler den totale verdien 
på kroppsvekt) som tilsvarte 84 % av maks 
belastningen for W og 87 % av VO2maks [6]. 
Det var altså submaksimale verdier som var 
viktigst for prestasjonen. Det hjalp ikke om 
de hadde et høyt oksygenopptak ettersom 
det var hvor godt de klarte å utnytte oksy-
genopptaket som var viktig. 

Flere studier de senere år har videre støt-
tet at det er belastningen du klarer å ligge 
på ved laktatterskelen som har mest å si for 
din prestasjon [3]. Allerede i 1988 så Coyle 
og medarbeidere at de rytterne som klarte 
å ligge på en høyere intensitet på laktatter-
skel, klarte å sykle mye lenger på 88 % av 
VO2maks enn de med lavere intensitet på 
laktatterskel. Disse funnene korrelerte med 
hvor mange år rytterne hadde syklet og hvor 
stor prosentandel type 1 muskelfibre de had-
de (de sakte/utholdende muskelfibrene) [2]. 
Mist derfor ikke tålmodigheten om du fortsatt 
blir syklet ifra av naboen som har syklet len-
gre enn deg. Sykling er en muskelspesifikk 
idrett med en bevegelsesform det tar tid å bli 

43



T R E N I N G

god i, så vær tålmodig. 
Den viktigste treningen du kan gjøre for 

å forbedre din prestasjon, er derfor trening 
som hjelper deg til å sykle fortere på en in-
tensitet rundt laktatterskelen. Jeg anbefaler 
derfor trening hvor du ligger en god stund 
på og/eller litt over en intensitet hvor du kjen-
ner du så vidt begynner å stivne litt i beina, 
men samtidig klarer å holde i minst 30 min. 
sammenhengende om du presser deg. Slik 
trening kan du gjøre både sammenheng-
ende eller i forskjellige varianter av intervall. 
Slik trening vil også påvirke VO2maks. Dette 
utelukker likevel ikke variasjon med trening 
på høyere intensitet med kort varighet i tre-
ningsplanen din.

KROPPSVEKT
Legg merke til at det var verdier fordelt på 
kroppsvekten som korrelerte med presta-
sjon fra Impellizzeri (2005). Kroppsvekten 
din, og mer spesifikt – fettprosenten din, er 
viktig i sykling ettersom du skal ha med deg 
kroppen opp bakkene. Fettet hjelper deg lite 
i tråkket, men om du har en del muskler i bei-
na, er disse i hvert fall med på å frakte deg 
opp bakkene. Det er derfor viktig å legge 
opp et treningsprogram som fokuserer på å 
bedre de relative verdiene opp mot kropps-
vekt mer enn de totale verdiene. Det er bed-
re å veie 80 kg og ha 320 W på laktatterskel 
(4 W/kg) enn å ha 350 W på laktatterskel om 
du veier 100 kg (3,5 W/kg). For mange er det 
derfor lurt å legge opp trening og kosthold 
som senker kroppsvekten. Du vil kanskje 
ikke øke den totale W så mye, ettersom ef-

fekten av hver treningsøkt ikke nødvendigvis 
er optimal ved energiunderskudd som du er 
ved vektreduksjon, men det er W/kg som er 
viktig. Om du derfor beholder din totale W, 
men senker kroppsvekten din, har du med 
stor sannsynlighet også økt din prestasjon.

STYRKE
For syklister er det utholdenhetstrening som 
er viktigst, men styrken din er en fysiologisk 
faktor som spiller inn på prestasjonen. Vik-
moen og medarbeidere viste nylig at styrke-
trening hadde god effekt på prestasjonen på 
en 40 min. tempoetappe. De undersøkte to 
grupper godt trente kvinnelige syklister. Den 
ene gruppen trente normal utholdenhetstre-
ning, mens den andre gruppen trente normal 
utholdenhetstrening kombinert med styrke-
trening. Styrketreningsgruppen ble naturlig 
nok sterkere, men det viktige å ta med seg 
er at de også bedret utholdenhetspresta-
sjonen på tempoetappen. Prestasjonsforbe-
dringen hadde sammenheng med en bedret 
arbeidsøkonomi, og rytterne klarte å ligge 
på en intensitet nærmere sin VO2maks på 
tempoetappen [8]. Denne studien ble gjort 
på kvinnelige syklister, men lignende funn 
er gjort i tidligere studier på menn. For å få 
effekt av styrketrening bør du trene på høy 
belastning, typisk mellom 10-4 repetisjoner 
maks (RM), med 3-4 serier på hver øvelse to 
ganger i uka. 

FETTFORBRENNING
Den viktigste energikilden for aktivitet på me-
dium til høy intensitet er karbohydrat som la-

gres som glykogen i kroppen. Det er imidler-
tid begrenset tid disse lagrene kan forsyne 
oss med energi, og den berømte «veggen» 
man går på når man går «tom» for energi, 
skjer samtidig med tømte glykogenlagre. Vi 
er derfor avhengig av å supplere med fett 
som energikilde, og man ønsker at fett kan 
bidra med energi på en så høy belastning 
som mulig, slik at man holder ut lenger. Du 
forbrenner mest fett ved en intensitet på om-
trent 75-80% av maksimal hjertefrekvens 
(HFmaks). Likevel viser studier at du trener 
opp evnen til å forbrenne fett ved både tre-
ning på denne intensiteten og ved interval-
ler på høy intensitet (over 90% av HFmaks). 
Det er derfor stort sett normal trening du skal 
gjennomføre for å bli bedre fettforbrenner. 
Likevel, når du tømmer glykogenlagrene, ut-
fordrer du også muskulaturen til å bli bedre til 
å forbrenne fett. En måte å bli mer utholden-
de gjennom bedret fettforbrenning, er derfor 
å trene en lenger tur på morgenen før frokost. 
Da går du fortere tom for glykogen, og de 
arbeidende musklene må stole mer på fett-
forbrenning for energi. Vær klar over at dette 
er mer belastende for muskulaturen din og at 
restitusjonstiden din antakelig øker noe.

ANDRE FAKTORER Å TENKE PÅ
Oppvarming: Praktisk erfaring tilsier at det 
er fornuftig å varme opp før en konkurranse. 
Oppvarming fører til økt varme i den arbei-
dende muskulaturen som igjen fører til økt 
effektivitet av forskjellige mekanismer i mus-
kulaturen [7]. Jo hardere starten er, eller jo 
kortere distansen er i konkurransen du skal 
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konkurrere i - jo viktigere er oppvarmingen. 
Hajoglou og medarbeidere (2005) så på effekten av opp-

varming på en 3 km lang tempoetappe med varighet på 4-5 
min. De testet ut tempoetappen uten oppvarming, med lett 
oppvarming (15 min. på lav intensitet) og med hardere oppvar-
ming (15 min. på lav intensitet + 3 min på intensitet i området 
rundt laktatterskel). Det var ingen forskjell i prestasjon mellom 
de to forskjellige oppvarmingene, men gruppene med opp-
varming presterte 2-3% bedre enn gruppen uten oppvarming. 
Mer spesifi kt var det de første 1000 m. av tempoetappen som 
bedret seg med oppvarmingen.  Forbedringen i denne studien 
skyldtes at muskulaturen ble bedre til å utnytte tilbudt oksygen 
til den arbeidende muskulaturen i starten av etappen [5]. 

For å få effekt av oppvarming for både korte og lange kon-
kurranser ser det ut til at det er viktig at oppvarmingen fører 
til at du starter konkurransen med et økt oksygenopptak ved 
start på konkurransen [1]. Det er derfor viktig at oppvarmingen 
ikke er for lett eller at det er for lang pause mellom oppvarming 
og konkurranse. For lengre konkurranser er det også viktig at 
du ikke tømmer glykogenlagrene for mye slik at du har mindre 
energi til selve konkurransen. 

Sittestilling: Sittestillingen din er ikke nødvendigvis en di-
rekte fysiologisk faktor for prestasjonen, men påvirker presta-
sjonen likevel. Sitter du for lavt, kan du være mer utsatt for 
skader, samtidig som du ikke utnytter potensialet i muskulatu-
ren til å utnytte tilbudt oksygen slik at du blir fortere stiv. Den 
optimale vinkelen i kneet ved foten i nedre posisjon har blitt 
foreslått å være 25 grader. Små forandringer i setehøyden ut 
i fra optimal setehøyde har vist å spille inn på effektiviteten i 
tråkket ditt [4]. En dårligere effektivitet vil si at du bruker mer 
energi på samme belastning. Det er naturlig nok ikke bare se-
tehøyden som spiller inn på sittestillingen, men denne artikke-
len har ikke plass til alle detaljer om sittestilling. Du gjør derfor 
lurt i å sjekke sittestillingen din på sykkelen.
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KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!

Mutant kommer med La Sportiva sin aller mykeste gummiblanding, 
slik at skoen sitter utrolig godt på både vått og tørt underlag. En liten 
gamasje som hindrer rusk og rask fra å komme ned i skoen, og en 
såle med knaster, gjør denne skoen til et ideelt valg for løping på mykt 
underlag. Skoen egner seg også godt til bruk om vinteren enten slik 
den er, eller så kan den eventuelt pigges opp.

For løping på 
mykt underlag

LA SPORTIVA MUTANT
PRIS: 1599,-   www.atello.no

Leap FF er en klassisk sportsbrille med full ramme. Den har meget god passform og 
er egnet for bruk i de fl este idretter og på fritiden. En silikon på nesen gir maksimalt 
grep selv når huden er svett. Brillen har 100 % UV-beskyttelse under alle lysforhold.

Klassisk sportsbrille

SCOTT LEAP BRILLE
PRIS: 1699,-  www.ramo.no

DIADORA SAN REMO HANSKE
PRIS: 599,- www.wenaasnordic.com

Diadoras Refl ex-hanske har en fantastisk 
evne til å gjøre deg synlig i mørket. Denne 
beskytter ikke bare mot vind, kulde og fuk-
tighet, men kan redde liv ved å gjøre deg 
synlig i mørket. Hansken har ellers meget 
god passform, er forsterket på utsatte steder 
og gir et godt grep. Refl ex hansken passer 
også utmerket til løping og rulleskigåing.

Sykkelhanske 
som beskytter 
og synes

Madrass tilpasset Z-roller
Z-madrass er tilpasset Z-roller for å gjøre 
idrettsmassasje lett tilgjengelig for hele 
kroppen. Den er lett å frakte med seg 
på treninger, konkurranser og trenings-
samlinger. Den har lav vekt og tar liten 

plass. Madrassen har en integrert pumpe 
som går på 12 V batteri. Pumpen gjør det 
enkelt å pumpe opp samt å regulere luft-
trykket. Ved å heve eller senke lufttrykket 
justerer du massasjens hardhet.

Z-MADRASS,  PRIS: 1199,- www.zenproducts.no

A K T U E L T
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WWW.SWENOR.COM

SWENOR ROLLERSKIS 
- OFFICIAL SUPPLIER OF ROLLER SKIS TO NORWEGIAN NATIONAL TEAM

SPAREBANK 1 ER 
HOVEDSPONSOR TIL 
NSF LANGRENN

Hjuldiameter: 
Hjulbredde: 
Vekt:
Lengde:

70mm
45mm
2150g
730mm

Retningstabil ski med god vibrasjonsdemping og over-
legen komfort. Flex i stammen gør trening mest mulig 
skilikt. Ny bredere hjulbane gjør skien fantastisk stabil.

Hjuldiameter: 
Hjulbredde: 
Vekt:
Lengde:

75mm
55mm
2500g
730mm

Finstep sine store hjul, gjør denne skien til vår mest stabile 
rulleski. Flex i stammen gør trening mest mulig skilikt. Ny 
bredere hjulbane gjør skien enda mer stabil. Perfekt stake-
ski. (kun #2 hjul har ny hjulbane)

MODEL 61-000 FINSTEP CAP

MODEL 60-000 FIBREGLASS CAP

Leveres med standardhjul (#2), kan 
også fås med lettrullende (#1) og 
trege (#3) hjul.

Hjuldiameter: 
Hjulbredde: 
Vekt:
Lengde:

100mm
24mm
1900g
615mm

Stamme av trelaminater.
Meget god vibrasjonsdemping.
Treningsski for skøyting.

MODEL 65-200 SKATE ELITE

Leveres med standardhjul (#2), kan 
også fås med lettrullende (#1) og 
trege (#3) hjul.

Hjuldiameter: 
Hjulbredde: 
Vekt:
Lengde:

100mm
24mm
1410g
580mm

Nedsenket aluminiumsstamme.
Stødig treningsski for skøyting. Skate Long er mer 
retningstabil, og gir bedre treningsutbytte for de 
gode skiløperne.

MODEL 65-000 SKATE / 65-000L SKATE LONG

Leveres med standardhjul (#2), kan 
også fås med lettrullende (#1) og 
trege (#3) hjul.

gode skiløperne.

Nye stabile 

hjul !

Nye stabile 

hjul !

Leveres med standardhjul (#2), kan 
også fås med lettrullende (#1), trege 
(#3) hjul og ekstra trege hjul (#4)

http://www.swenor.com/
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Sammen med Aksel Lund Svindal har vi startet et fond som skal 
dele ut midler til formål han brenner for. Fremover skal Aksel-
fondet støtte enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner  
som bidrar til at flere får oppleve gleden av idrett. Les mer 
om fondet og se historien om hvordan Aksel Lund Svindal sitt 
første VM-gull blir til noe mer på telenor.no/akselfondet 

I 2007 VANT AKSEL SITT ALLER 
FØRSTE VM-GULL. I DAG SKAL  
DEN MEDALJEN BLI TIL NOE MER.

Foto: O
ivind H

aug

http://telenor.no/akselfondet


T RAVE L

AKTIV FERIE MED BIRKEN!
Vi i Birken tilbyr deg flere aktivitetsmuligheter i et trygt miljø med likesinnede. 
I samarbeid med Maxpulse har vi valgt ut ski-, sykkel- og treningsturer som 
er et godt supplement til de forskjellige Birkebeinerkonkurransene. 
Jevn aktivitet hele året holder deg i god form og gjør renn-, ritt- og 
løpsopplevelsen enda bedre. 

KONKURRANSE
Hovedpremien er en pakketur til Marcialonga for 1 person, og 10 solbriller 
fra utstyrsleverandøren One Way. 
På de neste sidene er det plassert et antall sykkelhjelmer. Se hvor mange du 
finner og send kodeord MAXPULSE, antall sykkelhjelmer og e-postadresse  
til 2401 innen 21.06.2016. Vinnere vil bli kontaktet i uke 26.



T RAVE L

MARCIALONGA
Dolomittene, Italia

Nesten 300 nordmenn deltar på dette rennet hvert år, og mange har dette som en 
årlig tradisjon. Maxpulse har ekspertisen og lokalkunnskapen som gjør dette til en flott 
opplevelse. Bli med Birken og Maxpulse til Italia og delta på dette populære turrennet 
som går fra Moena til Cavalese eller Predazzo, avhengig om du går 70 eller 40 km.
De idylliske landsbyene ligger som perler på en snor og lokalbefolkningen står langs 
løypa med bjeller, godt humør og oppmuntrende heiarop.  
Rennet arrangeres for 44. gang og inngår i FIS Marathon Cup og Ski Classics. 

26. – 30. januar 2017



T RAVE L

KAISER MAXIMILIAN LAUF 
Seefeld, Østerrike 

Har du lyst til å prøve et nytt mosjonsrenn?  
Du kan velge mellom 60 km klassisk lørdag eller 60 km skøyting søndag.  
Den vakre alpebyen Seefeld og Kaiser Maximilian Lauf har potensiale til å bli like 
populært som Marcialonga. 
Rennet går i et idyllisk område med lange langrennstradisjoner i den vakre alpebyen. 
Test løypene hvor Ski-VM 2019 skal arrangeres.
 

13. – 16. januar 2017



Som en av få turoperatører kan Maxpulse tilby  
overnatting og arrangement i Lahti. 
Dere kan velge mellom hotell, hytter eller bo i 
lavvocampen Viking Village.



T RAVE L

23. februar – 5. mars 2017

SKI-VM 
Publikumstur til Lahti  

I 2017 er det sjuende gangen den finske skimetropolen Lahti arrangerer 
verdensmesterskapet på ski i nordiske grener.  Bo i Viking Village, en lavvoleir som 
ligger ved stadion og i sentrum.  Her går du ikke glipp av noe, men er tett på alt som 
skjer i og utenfor løypa. 
Vi tilbyr også innkvartering på hotell og i hytter i Lahti.  
Bli med Birken og hei frem våre fantastiske skihelter under VM i 2017.
 



T RAVE L

29. juli – 02. august 2016

TERRENGSYKKELTUR
Seefeld, Østerrike

Seefeld er et eldorado for Birkensyklister. Fine grusveier og flotte flytstier gir oss et 
godt treningsgrunnlag før Birkebeinerrittet i august. 
Dette er en tur de fleste kan gjennomføre uten mange teknisk vanskelige partier. 
Vi deler oss i grupper etter ferdighetsnivå og fysisk form. 
Det finnes 570 km med varierte sykkelruter som går gjennom flott fjellterreng.  
Underveis spiser vi en god lunsj på en av de mange fjellhyttene. 
 



T RAVE L

22. – 29. april 2017

BIRKEN SYKKELCAMP 
Mallorca, Spania  

Har du alltid drømt om å få oppleve vårsyklingen på Mallorca? 
Når du melder deg på Birken sykkelcamp får du sykle med meget gode sykkelguider. 
Lars Ragnar Manengen, vinner av flere Birkebeinerritt og Trond Vegard Seivåg, 
gründer av Midnattsolrittet, kjenner Mallorca svært godt og leder sykkeltreningen. 
Under årets tur deltok 35 Birkebeinere på denne sykkelcampen og mange har 
allerede reservert plass til neste års tur. 
Dette er vårens høydepunkt. Vi håper å se deg !

 



T RAVE L

01.– 06. september 2016

INGALÅMI OG BIRKEN JENTECAMP
Alicante, Spania

Lyst til å få en skikkelig «boost» på høsttreningen? 
Det får du på Birkens treningscamp i La Nucia på Costa Blanca kysten i Spania.
Aimée Cicilie Jørstad og Ingunn Rønningen Kleven er fantastisk flinke og sprudlende 
treningsinstruktører. De er spesialister på en rekke varierte treningsformer som løping, 
jogging, Yoga, Bootcamp, danseaktiviteter, puls og styrke. 
Det blir arrangert workshops/foredrag om kosthold og mental trening. 
Hotellet serverer deilig økologisk mat og har en flott SPA avdeling. 
Vi sees i Alicante i september!
 
 



Bruk sommeren 
på rulleskia

Juni står for døren. Du er sannsynligvis godt i gang med både sykkel og løpetreningen. 
Kanskje er du en av dem som har ambisjoner om å overgå resultatet fra forrige års Birkebeinerrenn? 

Eller har du planer om å delta i rennet for første gang? Uansett mål bør rulleskitrening ha en 
sentral plass i treningsarbeidet, og gjerne utgjøre halvparten av treningsuka. 

TEKST: RONNY BRÅTEN FOTO: IDT SPORTS OG TEAM LEASEPLAN GO

MOTIVERT FOR EN LANG 
RULLESKISESONG?
Fortsatt er vinterens mål langt unna. For man-
ge turløpere er det 6-7 måneder til de kan 
sette skiene på snøen igjen. Det er en lang 
periode på rulleski! Det betyr at du får flere 
måneder på de rullende skiene enn verdens 
beste skiløpere! De får avbrekk fra rulleski-
øktene gjennom å oppsøke snø på breer og 
i skituneller. 

Derfor må du huske at spesifikk trening 
som rulleskiøktene gir deg, er viktigere i 
september/oktober enn turene du gjør om 
sommeren! Unngå å brenne kruttet for tidlig! 
Sørg for å holde motivasjonen på topp også 
i de våte og kalde høstmånedene. Bruk som-
meren til å trene variert. Det kan være lurt å 

ta fram både sykkel og joggesko i tillegg til 
rulleskiene. 

SPESIFIKK TRENING
Turene på rulleski gir deg spesifikk trening 
før snøen kommer. Her trener du både tek-
nikk og styrke som kreves for å bli en bedre 
skiløper. 

I sommertreningen fra mai til september 
bør man først og fremst tenke mengde. Pri-
oriter rolige langturer på rulleski. Kanskje er 
dette også lettere å få til på lyse sommerkvel-
der. Du setter timer i «banken». Mengdetre-
ningen om sommeren er en god investering 
for stabil form gjennom turrennsesongen. In-
tervaller og hardøkter kan du gjøre gjennom 
løping eller sykling.

I langrenn må du beherske diagonal, dob-
belttak med fraspark og staking. Dette er alle 
teknikker du har mulighet til å forbedre deg i 
gjennom sommertreningen på rulleski. 

Nybegynneren bør først og fremst konsen-
trere seg om staketrening og etter hvert dob-
belttak med fraspark. 

Diagonalgang på rulleski setter større krav 
til balanse enn skigåing på snø. De låste bak-
hjulene gir deg alltid spikerfeste. Dette gjør 
at du ikke får glipptak selv om du slurver med 
teknikken. Frasparket kommer gjerne for 
sent, og du vil slite med festet når du kommer 
på snø igjen. Vent derfor med diagonalgang 
til rulleskiferdighetene er gode! 

T R E N I N G
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EKSEMPLER PÅ 
ROLIGE ØKTER

1. Staketrening fra 1-2 timer. Du skal ikke 
 bruke fraspark. Ha fokus på staketeknikk
2.  Langtur på 1-3 timer. Her kan du bruke  
 alle teknikkene for å komme så nærme  
 skituren som mulig. Legg inn hurtighets- 
 drag. For eksempel 8x10 sek maks 
 staking
3. Superlangtur. 1-3 timer. Her kan du 
 kombinere en lengre tur med innlagte 
 intervaller eller distansetrening. Er en  
 meget effektiv treningsform som gjerne  
 kan brukes i uker du ikke har mulighet til å  
 trene like mange økter som du ønsker.

«Det er ingen tvil 
om at sjansene til 
å nå dine mål på ski 
er større gjennom 

systematisk 
rulleskitrening i 

sommermånedene.»

VEDLIKEHOLD 
AV UTSTYR

Dette er ingen komplisert sak, men her er 
noen nyttige tips:
1. Spyl av skiene for sand og salt
2. Skiene bør helst ligge i romtemperatur. 
 Hjullagrene er det svake punktet på rulle-
 skia. Disse ruster fortere i en kald garasje
3. Bruk skiene om hverandre på begge 
 bein. Bytt gjerne halvveis på turen. Slik 
 får du jevn slitasje på gummihjul. Dette 
 medfører en mer stabil ski gjennom hele 
 levetiden
4. Sørg for å ha skarpe pigger. Dette er 
 spesielt viktig utover høsten med kald 
 og hard asfalt. Kan slipes med et 
 diamantbryne. Holken må byttes ut med 
 jevne mellomrom. Ved bytte av holk 
 varmer du den opp ved hjelp av varmt 
 vann eller en varmluftspistol. Da utvider 
 plastikken seg og gjør den lett å ta av. 
 Putt litt egnet lim i holken før den settes 
 på, eller surr den fast med en sterk tape. 
5. Bruk gjerne de gamle skistøvlene. Sand 
 er vanskelig å unngå på de våte 
 dagene. Dette sliter på støvlene, og da 
 spesielt glidelåsen. Sørg for å skylle 
 de godt. 

52



HIV DEG PÅ HJUL
Vilt – Vakkert – Opprørsk

Kystløypa med 
overnatting på vakre 
gamle vingårder, 
 småveiene gjennom 
storslått natur, 
strendene, barokk-
perlene og smakene!

Møt oss 
på Facebook!

T: 35 50 27 30
info@olivenreiser.no
www.olivenreiser.no

Sicilia er
vår øy!

På Kryss og 
Trass-ruta
Palermo–Corleone–
Palazzo Adriano– 
Ficuzza; sammen 
med antimafia- 
bevegelsen Addio-
pizzo (se bildet). 
Denne unike sykkel-
turen gir deg ufor-
glemmelige møter 
med folk, mat, vin 
og natur.

Ti år med begeistrede syklister på Sicilia.
Derfor to nye ruter i 2014.
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Møt oss på Facebook og Instagram!

Terrengsykling 
i Trentino, 
Italia!

Sykkeltur i Italia; Trentino
Trentino, en fabelaktig blanding av fjell og innsjøer; Dolomittene, 
Alpene og Gardasjøen. Samt velstelte og levende byer ved fjord 
og fjell. Opp og ned i natur som rammes inn av de mektigste 
sanseinntrykk. Fra høysletter på 1100 meter ned til lune idyller 
ved vannet. Og motsatt, klatre opp mot Dolomittene, med utsikt 
du bare elsker. Vingårds- og olivenoljebesøk krydrer det hele.
500-800 høydemeter i snitt pr dag. 40 km i snitt daglig. 
Ca. 50% på asfalterte sykkelveier og 50% offroad.

Nyhet 
2016!

Se vår nettside for 
påmeldingsfrister, 

avreisedatoer og priser.
www.olivenreiser.no

RULLESKIVETTREGLER
 
1. For å trene i trafi kken må du beherske rulleski godt. Dette 
 gjelder særlig bremsing og vending. All opplæring og 
 undervisning må skje på steder uten biltrafi kk. 
2. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafi kkerte veier. 
3. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre   
 side av veien. 
4. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafi kk, 
 farlige utforkjøringer, svinger og veikryss. 
5. Gi tydelige signaler til andre trafi kanter og gjør deg forstått 
 i trafi kken.
6. Kle deg synlig og bruk alltid refl eks. Treningen bør   
 foregå i dagslys. 
7. Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som 
 beskytter øynene. 
8. Unngå musikk i ørene for å ha fullt fokus i trafi kken. 

Utarbeidet av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, 
Statens vegvesen og Trygg Trafi kk. 

T R E N I N G

HELTELØPET
25. JUNI 2016
www.telemarkhelten.no

RAULAND I TELEMARK
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Stakerevolusjonen
Hva er mest effektivt: diagonalgang eller staking? Det er så enkelt som 
at eliten vil gjøre det som går fortest, og det ser ut til å være staking. 
TEKST: INGEBORG SCHEVE FOTO: STEFANO ZATTA, INGEBORG SCHEVE OG LARS KROGSVEEN

Dette er ikke et nytt fenomen. Langrenn har 
alltid vært i utvikling, og da skøytingen kom 
på 1980-tallet, ble det etter hvert to stilarter 
med separate konkurranser. Men hva vil sta-
kingen gjøre med klassisk langrenn og tur-
renn? 

Når eliten vinner Birkebeinerrennet på 
blanke ski, er det bare et tidsspørsmål når 
amatørene for alvor kommer etter. 

I 2015 vant Petter Eliassen som den før-
ste i historien Birkebeinerrennet på blanke 
ski. I år fulgte John Kristian Dahl etter. Dahl, 
som nettopp fullførte sin tredje sesong som  
langløpsproff etter en karrierer på det norske 
sprintlandslaget, er overbevist om at sta-
king vil bli en stadig viktigere del av klassisk  
langrenn. 

ER DIAGONALGANGEN PÅ VEI BORT? 
Flere turløpere har allerede prøvd seg på 
blanke ski i mange av Ski Classics-løpene, 
og i Marcialonga er det blitt nærmest normalt 

å droppe festesmøringen. Men er diagonal-
gang død, og gjør stakingen at klassisk lang-
renn mister en dimensjon? 

Dahl syns ikke klassisk langrenn forflates 
av at stadig flere dropper festesmøringen, 
verken i langløp eller i verdenscupen. Snarer 
tvert i mot. 

– Jeg mener stakingen tilfører sporten en 
ny dimensjon, spesielt på verdenscupen der 
du nå må vurdere feste eller ikke feste, og at 
folk velger ulikt gir mer spenning. I langløp, 
der de fleste i eliteklassen staker nå, er det 
ganske likt som før. Før gikk alle med feste, 
nå staker alle, sier Dahl. 

JENTENE DROPPER FESTE
Også blant jentene er det stort fokus på sta-
king, både i langløp og i tradisjonelt lang-
renn. Denne sesongen har også verdens-
cupjentene latt festesmøringen ligge i flere 
sammenhenger. De har staket seg rundt kon-
kurranseløyper som tidligere var ansett som 

for tøffe til at jentene skulle prøve seg uten 
feste. 

Solfrid Braathen i jentelaget Ski ProAm er 
en av de som har vært med lengst i langløps-
serien. I forkant av sesongen 2016 gikk hun 
inn for å trene mer spesifikt mot staking, og 
trekker fram at nå har også jentene vært på 
pallen med blanke ski i alle de store klassi-
kerne: fra Vasaloppet og Marcialonga, til 
Jizerska Padesatka og Ski Classics-finalen 
Årefjällsloppet. 

Braathen tror likevel det er en stund til Bir-
kebeinerrennet blir et rent stakerenn for jen-
tene og turløpere flest, så sant det ikke er helt 
spesielle føreforhold. Det setter Birkebeiner-
rennet i en særstilling blant langløpene. 

– Birken er for tøft til å stake for de aller 
fleste, hvis det ikke er helt spesielle forhold. 
Det er for mye bakker, for lange og for bratte 
bakker i Birken, så der vil det fortsatt være 
diagonalgang og festesmøring som gjelder. 
Men i framtida tror jeg Birken kommer til å 
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– Når det bare er staking, blir langrenn kje-
delig å se på TV, og det blir kjedelig å utøve 
langrenn selv. I langløp for proffene er sta-
king kanskje kommet for å bli og greit nok 
det, men verdenscup med kun staking hå-
per jeg kan unngås, sier Stokke. 

34-åringen fra Oslo trener målrettet mot 
Birkebeinerrennet, og har tatt merket med 
god margin de siste tre åra. Han er ikke i tvil 
om at han kunne staket Birken om han had-
de gått inn for det, men tanken frister ikke. 

– Jeg har absolutt troen på at jeg kunne 
fått det til med fokus på å stake. Men er det 
aktuelt? Nei! Jeg vil fortsette å gå med fes-
tesmøring, og jeg tror det vil gå raskest for 
meg, sier Stokke, som ikke tror smøreprodu-
sentene behøver å legge ned festevokspro-
duksjonen. 

– Jeg kan ikke se for meg at det skal bli 
noe mål for meg å stake Birken. Jeg kan hel-
ler ikke se for meg tusener av Birkebeinere 
stake fra Rena til Lillehammer. Det er greit 
nok at proffene og de litt under klarer det, 
men for Hvermansen tror jeg ikke det blir 
aktuelt.

For Erlend Damon Stokke, som 
får trent mellom fem og sju timer 
i uka i gjennomsnitt, er det ikke 
treningsgrunnlaget det står på 
når han velger å gå med feste. 
Han syns det blir for kjedelig å 
stake mil etter mil. 

T R E N I N G

være det eneste rennet der også eliten 
bruker festesmøring, sier Braathen. 

ENDRET TRENINGSFOKUS
Etter at proffene i stor grad har droppet 
festesmøringen, har også treningen en-
dret seg noe. Men mindre enn man skulle 
tro, sier Dahl, og understreker at det er 
forskjell på langløpseliten, verdenscuplø-
perne og mosjonistene. 

– For å bli best i langløp kreves enormt 
med trening og spesialtrening, like mye 
som for de som går verdenscup i tra-
disjonell langrenn. For å fullføre Birken 
trenger man kun å kunne gå på ski. For 
å stake Birken kreves det litt mer spesi-
altrening, men ikke mye. Det meste er 
mentalt, sier Dahl. 

Stian Hoelgaard, som vant ungdom-
strøya i Ski Classics-serien i år, er enig 
med Dahl: Det trenes i stor grad som før, 
både på langløp og i tradisjonelt lang-

renn med tanke på antall timer.  
– Det kreves nok omtrent like mye tre-

ning i langløp som tradisjonell langrenn. 
Forskjellen er at det stakes mer blant 
langløpere, og vi bruker mindre tid på 
diagonalgang og skøyting. I tillegg har 
nok de fleste langløpere kanskje litt len-
ger varighet på de lengste langturene, 
og dermed også gjerne noe mindre antall 
økter, men dette varierer mye fra løper til 
løper, sier 24-åringen, som går for Team 
LeaseplanGO. 

Hoelgaard tror at den største utfor-
dringen for mosjonistene er å få nok tre-
ningstimer. Å stake langløpene krever et 
stort treningsgrunnlag slik at en unngår 
belastningsskader. Men umulig er det 
ikke, sier han. 

– Har du liten tid til trening, bør du prio-
ritere nøkkeløkter og de øktene du tror du 
får mest igjen for å kjøre, og kutte ut alt 
annet, sier Hoelgaard.

Ikke alle 
er solgt

HISTORISK SEIER: Petter Eliassen var 
førstemann til å vinne Birkebeinerrennet på 
blanke ski. Han vant i 2015.

VANT I ÅR: John Kristian Dahl vant årets 
Birkebeinerrenn på blanke ski, og staket 
fra start til slutt.
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Bevegelsesmønsteret i staking er litt anner-
ledes enn klassisk langrenn når det hoved-
sakelig er overkroppsarbeid og ikke tyng-
deoverføring og fraspark som utvikler fart i 
sporet. Derfor har rene stakeski en litt anner-
ledes konstruksjon og egenskaper enn tradi-
sjonelle klassiskski. 

– Staking setter helt egne krav til skiene. 
De må være ekstremt stabile, de må ha høy 
toppfart å akselerere med, og lette å stake 
på i flatt terreng og slak motbakke, slik at lø-
perne kan skyte fart i sporet og tette luker 
kjapt når det blir luker, forklarer Per Wiik, som 
er markedssjef på Madshus. 

– Stakeski har spenn, kammerhøyder og 
trykkpunkter som er annerledes enn på van-
lige klassiske ski for å gi den stivheten som 
kreves til staking og rask akselerasjon på fla-
ter og i motbakker, og de konstrueres med 

litt annerledes materialer enn tradisjonelle 
klassiskski, sier Wiik.

HELT VANLIGE STAVER
Når det gjelder staver, er det helt standard 
konkurransestaver som brukes også blant 
toppløperne, men utøverne vurderer stav-
lengden basert på løypeprofilen i hvert en-
kelt renn. 

– Vi går på vanlige klassiske ski, og jeg 
gikk med staver på 165cm i Birken med helt 
vanlige trinser, sier Dahl, og legger til at han 
er 185cm høy. 

– I fjor gikk jeg alle rennene med samme 
stavlengde. I år har jeg variert noe fra renn 
til renn, og da er det løypeprofil og om det 
er løst eller fast i løypa som avgjør, sier Hoel-
gaard, og legger til at langløperne i Ski Clas-
sics serien heller mot staver som er hårfint 

lenger enn det standardformelen tilsier. 
– Det er ikke noen fasit på hvor lange sta-

vene er, og det varierer nok mye fra løper til 
løper. Men i snitt så bruker nok langløperne 
litt lenger staver enn de som går allround 
langrenn, sier han. 

Men også for langløperne, som trener 
hundrevis av timer på å stake i alle typer ter-
reng og motbakker der de fleste velger å gå 
diagonalgang, blir det en avveiing. 

– Lange staver er ofte bedre å stake mot-
bakke med, mens kortere eller normale sta-
ver er bedre hvis det er flatt. Er det betong- 
spor, vil en også kunne bruke kortere staver 
enn hvis det er løst, forklarer Hoelgaard, som 
selv har flere par staver og varierer avhengig 
av forhold og terreng, sier Hoelgaard. 

Så langt har også proffløperne staket langløpene på vanlige klassiske ski, men 
produsentene har allerede spesifikke stakemodeller til langløp i produksjon. 

T R E N I N G

Stor utvikling 
innen utstyr
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SYKLER PÅ RAMME ALVORSe alle våre 2016-modeller på www.hardrocx.no

Hard Rocx er et norsk fi rma som startet opp i 1992 for å skape 
en bedre sykkel. Vi har en brennende lidenskap for å lage lette, 
raske og balanserte rittsykler for norske forhold.            

CIRCO VOLANTE TEAM SLR   
VEKT:  7,7 kg. VEIL. PRIS  50.900,-

PSYCHO VOLANTE   
VEKT:  8,7 kg. VEIL. PRIS  66.000,-

VINNERE
- SKAPT AV

LIDENSKAP OG
PERFEKSJONISME

CIRCO VOLANTE TEAM SLE XTR Di2   
VEKT:  8,8 kg. VEIL. PRIS  70.000,-

Vinner NC MTB
maraton 2015 

Thomas Engelsgjerd 

GREG SAW
Hard Rocx ABAX 
Racing by SWIX

HvA: 29’’-karbonsykkel med det svært 
avanserte XTR Di2-gruppen. 
HveM: For de absolutt beste rytterne eller 
perfeksjonisten som ønsker å ha det beste. 
HvorfOr: XTR Di2 gir uante konfi gurasjons-
muligheter for ønsket giring.

HvA: 29R med OX2-R karbonramme, 
Rock Shox RS-1 gaffel og komponenter
fra absolutt øverste hylle.
HveM: Rittsyklisten som ønsker en kompro-
missløs 29R med den råeste demperen.
HvorfOr: Du får en totalpakke som er 
skapt for å prestere på World Cup-nivå. 

HvA: 29R med OX2-R karbonramme 
og stiv karbongaffel.
HveM: For blodtrimma rittsyklister med 
fl ere hundre watt i beina.
HvorfOr: Fordi du får et kompromissløst 
oppsett som er skreddersydd for å vinne 
norske grusritt.

http://www.hardrocx.no/


Kursene arrangeres i samarbeid med Redcord på Redcord Clinic på 
Høvik. I april og mai har det vært arrangert kurs for både løpere og 
syklister. De ivrige deltagerne var først med på en time teori om bruk 
av slynger og hva som er viktig for de i deres aktivitet. 

Fysioterapeutene Siri Hagman Sexe og Lina Aarrestad har ledet 
begge kursene. Det har vært lagt vekt på å bli kjent med egen kropp, 
svakheter og hvordan styrke kjerneområdene i mage, rygg, bekken og 
hofte. Fornøyde deltakere har funnet både styrker og svakheter og hva 
de må trene mer på. Redcord tilbyr også videre kurs hvor det jobbes 
mer spesifikt.  

Neste kurs er for skiløpere den 13. september og for trippelutøvere 
12. oktober. Påmelding skjer via www.birkebeiner.no.

Slyngetrening med Birken

Det var mye fokus på felleski under og etter årets Birkebeinerrenn 
etter at Petter Soleng Skinstad vant FredagsBirken på felleski. Det 
var imidlertid kun 3 % som svarte at de hadde gått årets renn på 
smørefrie ski. 

Hele 47,7 % av deltakerne i Birkebeinerrennet gikk på Fischer ski. 
37,5 % gikk på Madshus mens 7,8 % brukte Rossignol. Deretter fulg-
te Atomic med 3,2 % og Salomon med 2,1 %. 

FÅ PÅ SMØREFRIE SKI

Hele 46 % av deltakerne i Birkebeinerrennet sier at de trener mer enn 
for fem år siden. Kun 17 % sier at de trener mindre. For renndeltaker-
ne er løping, sykling og rulleski hovedaktivitetene i sommer.

BIRKEBEINERNE TRENER MER

Stavlengden for skiløpere har vært en diskusjon gjennom hele vin-
tersesongen. Lønner det seg med lengre staver i staking eller ikke? 
Fakta er at 14 % av renndeltakerne i årets renn brukte lengre staver 
enn sist. Kun 2 % brukte kortere mens de resterende brukte sin 
vanlige lengde.

Swix er overlegent største merke i Birkebeinerrennet med hele 
80 % av deltakerne. One Way følger nærmest med 6,5 %. Deretter 
følger KV+ med 4,1 % og Madshus med 3,5 %. Bjørn Dæhlie som 
er nye på markedet, hadde en andel på 0,4 %.

Flere gikk med lengre staver

Av dagens påmeldte er det hele 23 menn og fire damer som er 
klare for sitt 19. Birkebeinerløp. Dette er ekte birkebeinere, og flere 
av de er med både på sykkel, ski og løp. Einar Behrns fra Brumu-
nddal har hele 79 deltakelser i ulike Birkenarrangement. Stort dår-
ligere er ikke Arthur Ingvald Slåen fra Ridabu med 78. Bjørn Høiby 
fra Hamar har utrolige 72 merker på 72 starter. Nevnes må også 
Ragnhild Bolstad (født 1964) fra Rena og Tore Bjerkrheim (født 
1963) fra Nesbyen som begge har 63 deltakelser og 63 merker.
Arne Jørgen og Jorunn Kildahl fra Lillestrøm har utrolige 114 Bir-
ken deltakelser til sammen mens Ole Peter og Margrethe Ber-
gaust fra Elverum har vært ivrige på Birkebeinerløpet og har til 
sammen 36 starter og 35 merker i løpet.

Flest klasseseire i Birkebeinerløpet har Bjørn Tvedt med 12. 
Deretter følger Kristen Aaby med 10 og Marthe Katrine Myhre 
med 9.

DISSE HAR LØPT BIRKEBEINERLØPET 18 GANGER  
OG PÅMELDT PR. APRIL 2016
Einar Behrns, 79 deltakelser og 63 merker
Artur Ingvald Slåen, 78 deltakelser og 70 merker
Bjørn Høiby, 72 deltakelser og 72 merker
Torodd Lybeck, 67 deltakelser og 63 merker
Henning Olsen, 66 deltakelser og 6 merker
Ragnhild Bolstad, 63 deltakelser og 63 merker
Tore Bjerkrheim, 63 deltakelser og 63 merker
Arne Jørgen Kildahl, 60 deltakelser, 57 merker
Kåre Gunnar Bakke, 58 deltakelser og 56 merker
Solfrid Halvorsen, 54 deltakelser og 52 merker
Jorunn S. Kildahl, 54 deltakelser og 41 merker
Odd Arve Rakstad, 53 deltakelser og 44 merker
Arne Ødegård, 51 deltakelser og 0 merker
Hans Tore Riibe, 45 deltakelser og 35 merker
Bjørnar Thoresen, 45 deltakelser og 33 merker
Rune Hansen, 41 deltakelser og 38 merker
Geir Anders Jensen, 39 deltakelser og 18 merker
Jan-Egil Husby, 36 deltakelser og 13 merker
Kjetil Ask, 35 deltakelser og 34 merker
Vidar Lægreid, 25 deltakelser og 21 merker
Stein Westad, 24 deltakelser og 19 merker
Arne Heimdal, 24 deltakelser og 19 merker
Leif Thingsrud, 22 deltakelser og 18 merker
Ole Peter Bergaust, 21 deltakelser og 18 merker
Sverre Ingjer, 21 deltakelser og 16 merker
Asbjørn Nordal, 21 starter og 0 merker
Margrethe Bergaust, 19 starter og 17 merker

Einar Behrns løper for 
19. gang og har hele 
79 Birkendeltakelser 
totalt. Foto: Privat

De løper for 19. gang

A K T U E L T
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Vi er Birken!

Over 6000 funksjonærer jobber dugnad 
for idrettslaget eller klubben sin



G SPORT Sportsdrikk som inneholder en optimal miks av karbohydrater og mineraler, 
samt de viktigste vitaminene som behøves i forbindelse med fysisk aktivitet. 

ENERVIT G er ideell før, under og etter all form for trening og konkurranse.

FREDRIK ERICSSON 
V IN N E R  AV  C Y K E LVA SA N   
O G  BIR K E BE IN E R RIT T E T

FREDRIK ERICSSON 
V IN N E R  AV  C Y K E LVA SA N   
O G  BIR K E BE IN E R RIT T E T

” Det gjelder    
 å velge riktig   
 sportsdrikk”

E N E RV IT. S EE N E RV IT. S E

Sportsdrikk som inneholder en optimal miks av karbohydrater og mineraler, 
samt de viktigste vitaminene som behøves i forbindelse med fysisk aktivitet. 
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Sportsdrikk som inneholder en optimal miks av karbohydrater og mineraler, 
samt de viktigste vitaminene som behøves i forbindelse med fysisk aktivitet. 
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Sportsdrikk som inneholder en optimal miks av karbohydrater og mineraler, 
samt de viktigste vitaminene som behøves i forbindelse med fysisk aktivitet. 

ENERVIT G er ideell før, under og etter all form for trening og konkurranse.

ENERVIT TILBUD 2 stk G SPORT boks 300‚- 
2 x 420 gram Appelsin eller citrus. Gjelder t o m 1 aug 2016.

E N E R V I T  G  S P O R T  D R I K K  F I N N E S  PÅ  V E L S O R T E R T E  S P O R T B U T I K KE R  I  H E L E  N O R G E

http://enervit.se/


P R O D U K T T E S T

rulleski
Vi har testet fem ulike klassiske 
rulleskimodeller, og målet var å fi nne en 
rulleski med gode allroundegenskaper.
TEKST: RONNY BRÅTEN  FOTO: PRODUSENTENE OG CRAFT

VI HAR
TESTET:

Det er viktig at du defi nerer dine behov ved 
valg av rulleski. De største produsentene i 
markedet har en intern portefølje det er lurt å 
få oversikt over før du tar det endelige valget 
av rulleski. Om du er nybegynner, skal bruke 
de i konkurranse, vekt og alder er faktorer 
som spiller inn. 

Hensikten med vår test var å fi nne en rulle-
ski med gode allround-egenskaper. Mye av 

rulleskitreningen foregår som staketrening, 
ofte på asfalt av varierende kvalitet. Men en 
god rulleski bør også være lett å føre i diago-
nalgang og dobbelttak med fraspark. 

VIKTIGE KRITERIER I VÅR VURDERING:
1. Retningsstabilitet
2. Vibrasjonsdemping 
3. Svinge/ploge 

4. Føring i diagonalgang og 
 dobbelttak med fraspark
5. Skifølelse. Så nærme skifølelsen 
 som mulig!
6. Pris. Alle priser som er nevnt er 
 veiledende. Det er mye å spare ved å 
 følge med på diverse tilbud.
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PRIS: 3.250,-  
PRIS: 3.300,-  

PRIS: 3.300,-  

SWIX C2
IDT CLASSIC

SWENOR FINSTEP CAP

Hjuldiameter: 67 mm
Hjulbredde: 50 mm
Vekt: 2000 g
Lengde: 790 mm 

Investerer du i Swix C2, får du en lett og retningsstabil ski. 
Vekten gjør den også lett å føre i diagonalgang. I likhet med de 
andre alu-modellene i testen får du en stiv ski som svikter lite. 
Dette kan være en fordel i konkurranser. Klarer ikke å konkur-
rere med Swenor glassfi ber på komfort, vibrasjonsdemping og 
skifølelse. 

Hjuldiameter: 68 mm
Hjulbredde: 45 mm
Vekt: 2120 g
Lengde: 750 mm 

En meget retningsstabil og stiv ski som absolutt kan konkurrere 
med de andre alu-modellene i testen. God å føre i diagonalgang 
og staking med fraspark. En del vibrasjon på ujevnt underlag 
og noe vanskeligere å ploge/svinge enn de beste skiene i testen 
trekker noe ned. 

Hjuldiameter: 75 mm
Hjulbredde: 55 mm
Vekt: 2500 g
Lengde: 730 mm 

Finstep har den samme oppbygningen som fi berglass. Gjennom dette 
får du gode egenskaper i vibrasjonsdemping, retningsstabilitet og skifø-
lelse. Ekstra brede hjul gir skiene testens beste balanseegenskaper, noe 
som gjør den til testvinner for nybegynneren og de med begrensede 
rulleskiferdigheter. 400 g mer pr. par enn sine konkurrenter gjør den noe 
tyngre å føre i diagonalgang.

SCORE: 

5
SCORE: 

5-

 BEST FOR 
NYBEGYNNEREN

SCORE: 

5+
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PRIS: 3.900,-  

PRIS: 3.300,-  

FISCHER RC9

SWENOR FIBERGLASS CAP 

Hjuldiameter: 80 mm
Hjulbredde: 38 mm
Vekt: 2190 g
Lengde: 780 mm 

Dette er en retningsstabil klassiskski, men skiene krever gode ferdigheter av 
utøveren. Forholdsvis smale og høye hjul utfordrer balansen, samtidig som plog 
og svingteknikk er vanskelig å gjennomføre på en kantete og stiv stamme. Her 
kreves det en del justeringer for å få en god treningsski. Testens høyeste pris 
trekker også ned.

Hjuldiameter: 70 mm
Hjulbredde: 45 mm
Vekt: 2150 g
Lengde: 730 mm

Fiberglass er meget retningsstabile og gode å føre i diago-
nalgang. Stammen er bygd opp av trelaminater og glassfi ber. 
Dette gjør den noe mykere enn alu-modellene. Dermed har du 
en ski med meget god vibrasjonsdemping og komfort. En vanlig 
ski som brukes på snø skal av fl ere grunner ha et spenn som gir 
etter når du sparker i fra eller staker. Den lille svikten i stammen 
gir deg den samme følelsen du møter med ski på beina vinters-
tid. Meget lette å håndtere i sving og plog. I pris og vekt kan de 
også konkurrere med sine konkurrenter.

SCORE: 

6

SCORE: 

4

KONKLUSJON 

Ingen av disse rulleskiene gjør det dårlig 
i testen vår, og den laveste karakteren 
endte på 4. For forbrukeren er dette godt 
nytt, og det er mye bra å velge i. Det 
er viktig at du som skal kjøpe deg nye 
rulleski, gjør deg opp konkrete tanker om 
hva du er ute etter. Er du nybegynner, 
skal bruke de i konkurranse, din vekt 
og alder er faktorer som spiller inn, og 
som det er viktig at du har gjort deg opp 
konkrete tanker om før du går til innkjøp. 
Husk også at det ofte er tilbud på utstyr, 
så bruk gjerne litt tid på å undersøke litt 
rundt dette. 

P R O D U K T T E S T

TEST-
VINNER
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Partytelt for salg

o Velg modell etter 
ønske og behov o O.B. Wiik kvalitet

o Møbler og annet tilbehør o Mange modeller lagerført

Skedsmo 64 83 55 00
Trondheim 72 59 64 00

obw @obwiik.no
www.obwiik.no

o o

o o

WANT IT MORE

http://obwiik.no/
http://www.obwiik.no/


U N G

Trippel-Celine
Tross sin unge alder skal Celine Roos Berntsen (15) fra Fredrikstad 

gjennomføre sin tredje trippel i UngdomsBirken i år.

TEKST: TORSTEIN MÅRDALEN FOTO: PRIVAT

Celine Roos Berntsen er 15 år gammel og 
bor i Fredrikstad. Hun gikk UngdomsBirken 
Ski i mars og skal løpe UngdomsBirken løp 
og sykle UngdomsBirken sykkel for tredje 
gang. Hun er strålende fornøyd med tilbudet 
Birken tilbyr. 

– Jeg løper mye til vanlig, og synes det er 
flott at Birken tilbyr konkurranser i langrenn, 
løp og sykkel. Det er spennende å være med 
på alle tre arrangementene, sier Celine. 

TRENER JEVNT OG TRUTT
Selv om hun er ung – og går siste året på 
ungdomsskolen – har hun uker med tøffe tre-
ningsprogram.

– Jeg trener langrenns-relatert økter fast to 
dager i uken. I tillegg har jeg to til tre økter i 
uken som jeg gjennomfører alene. Da både 
løper og sykler jeg, forteller den unge jenta.

Fredrikstad er ikke kjent for et sted med 
mye snø. Dette gjør det vanskelig for Celine å 

få trent langrenn. Det løser hun med å velge 
andre treningsformer.

– Siden vi ikke har så mye snø, består ofte 
treningen av løping, stavgang og rulleski. 
Noen ganger drar vi til Sarpsborg, fordi der 
er det kunstsnø, sier Celine.

Selv om løpet er et stort høydepunkt i se-
songen, trener ikke Celine noe spesielt før 
hun skal løpe UngdomsBirken løp. 

– Jeg gjør egentlig ikke så mye annerle-
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CELINE ANBEFALER 
POLAR FLOW

Celine Roos Berntsen bruker Polar Flow 
for å registrere treninger. Den er hun su-
perfornøyd med.

Celine trener mye, og hun forteller at 
Polar Flow er til stor nytte for henne. 

– Jeg bruker appen Polar Flow og er 
veldig fornøyd med den. Her kan jeg se 
hvordan treningen min har vært, og jeg 
kan legge inn disse dataene på pc-en 
min. 

Polar Flow er en mobil-app hvor du 
kan følge med på og analysere aktivi-
tetene dine, uansett om du går, løper, 
sykler eller går langrenn. Den måler 
om du hviler, sitter og om aktiviteten 
du gjennomfører er lav, middels eller 
høy. Den belønner deg når du har gjort 
nok og forteller deg at du bør bevege 
deg, hvis du har gjort for lite. Den gir 
deg daglig, ukentlig og månedlig tilba-
kemelding.

Polar Flow kan brukes med iPhone 4S 
og nyere og også med utvalgte An-
droid-modeller.

U N G

des. Jeg fokuserer på det vanlige og gjen-
nomfører de vanlige treningsøktene mine, 
forteller den lovende og allsidige idretts-
utøveren. 

I tillegg til å løpe, går Celine også på ski 
og sykler. Av disse tre idrettene har hun 
en klar favoritt. 

– Favorittidretten min er langrenn, uten 
tvil, sier hun. 

DIGGER BIRKEN 
Celine er allerede en garvet Birkebeiner 
og skal – som nevnt- gjennomføre trippe-
len i UngdomsBirken for tredje gang. Hun 
er storfornøyd med arrangementet og 
anbefaler andre idrettsutøvere til å melde 
seg på.

– Jeg synes Birken er helt fantastisk. 
Det er kjempemorsomt å kunne delta i tre 

ulike grener, og vi bør absolutt bli fl ere. 
Det er bare å bli med, sier Celine.

 Til høsten starter hun på videregående 
skole. Hun ser for seg at at hun må velge 
en linje som tilpasser all treningen hen-
nes. 

– Jeg har søkt på idrettslinje på videre-
gående. Det passer meg veldig bra, for 
da får jeg tid til å trene i skoletiden.

 Hva fremtiden bringer, vet hun ikke, 
men målet er å bli best mulig i langrenn.

– Ja, jeg satser mest på langrenn. Like-
vel vet jeg ikke helt om jeg vil bli profesjo-
nell skiløper. Jeg får se det an, sier Celine.

Når hun ikke trener, gjør hun som tenår-
inger fl est: er sammen med venner. 

– Selv om jeg er glad i å trene, er jeg 
kjempeglad i å være sammen med ven-
nene mine.

CELINE ROOS 
BERNTSEN

Alder: 15 år
Bosted: Fredrikstad
Idrettsklubb: Fredrikstad skiklubb
Forbilde: Therese Johaug
Aktuell: Skal gjennomføre trippelen i 
Birken denne sesongen
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Bytt utsikt hver gang
90 unike hytter til leie  

fra Sjusjøen Hytteutleie Velkommen
til �ells!

Sjusjøen hytteutleie

Sommerferien står for tur og de fl este nord-
menn pakker kofferten for å nyte late som-
merdager og koble av fra en hektisk hver-
dag. Uheldigvis skjer dette samtidig som at 
spredningen av gresspollen er på sitt aller 
verste – noe som kan være til irritasjon for 
fl ere. For å unngå at symptomer som tett, 
rennende og irritert nese og kløe i øynene 
skal legge en demper på feriefølelsen er det 
noen forhåndsregler det kan være lurt å mer-
ke seg.

1. Gå til legen i god tid før allergisesongen 
 begynner. Ikke bare får du riktige 
 medisiner tilpasset din allergi – på den 
 måten får du begynt med medisinene i 
 tide og du unngår å bruke tid på 
 legebesøk under ferien.
2. Skal du på utenlandsferie kan allergi-
 sesongen være annerledes, derfor lønner 

 det seg alltid å sjekke ut reisemålet i 
 forkant av reisen.
3. Det kan være smart å oppholde deg 
 enten ved kysten eller høyt oppe i fjellene 
 da det er mindre gresspollen i disse 
 områdene.
4. Unngå å tørke klær utendørs - pollen 
 fester seg ofte til tekstiler.
5. Skyll øynene morgen og kveld. Bruk 
 gjerne ferdigblandet saltvann som du får 
 kjøpt på apoteket.
6. Bruk solbriller på de verste dagene for å 
 skåne øynene.
7. Sørg for nok søvn og hvile, så kroppen er 
 best mulig motstandsdyktig.
8. Hold vinduene lukket om natten.
9. Ta deg en dusj eller bad i sjøen, gjerne 
 daglig. Pollen fester seg til håret. 
10. Drikk mye vann! 

A K T U E L T

10 tips til en 
allergivennlig sommer

SOMMER, POLLEN OG ALLERGI: 

Hvert år rammes minst 1 million 
nordmenn av pollenallergi. 
Fra tidlig vår til sen sommer 
blomstrer trær og gress av ulike 
slag og avgir store mengder 
pollen. Samtidig som fl ere 
av oss tar sommerferie er 
spredningen av gresspollen på 
sitt kraftigste – noe som kan 
være en ekstra belastning for 
allergikere. Allergiguiden.no gir 
deg tipsene som kan bidra til 
en bedre og mer allergivennlig 
sommer.

Kilde: Allergiguiden
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Bestill abonnement 
på Birken!
Er du ikkE dEltakEr i 
Et BirkEnarrangEmEnt?  

Har du lyst til å delta en gang, eller er du bare opptatt  
av trening på ski, sykkel eller løp? Da anbefaler vi deg  
et abonnement på magasinet Birken.

Pris: kr. 350,- for 6 utgaver
(gjelder kun adresser i Norge)

Abonnement bestilles på: 
abonnement@birkebeiner.no

Treff  våre deltakere  
på arrangement!
Under alle våre arrangementer arrangerer vi 
messe i Håkons Hall på Lillehammer. Det er 
samme sted som det er startnummerutdeling, 
dusjer, henting av premier og diplomer. I tillegg til 
messe med ulike stands har Sport 1 stor butikk.

ARRANGEMENTER 2016:
10. og 11. juni  Birkebeinerløpet
25. - 27. august  Birkebeinerrittet

Ta kontakt med Terje Lund Olsen 
tlf. 900 86 885 eller 
e-post terje@birkebeiner.no 
for mer informasjon om 
stands på våre arrangementer.

Unike løsninger fra 
Norges ledende teltleverandør

Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 55 00 | www.obwiik.no

Foto: Esben Haakenstad

mailto:abonnement@birkebeiner.no
mailto:terje@birkebeiner.no
http://www.obwiik.no/


Bratte eventyr 
i Jotunheimen                      
Bratte eventyr 
i Jotunheimen                      

TEKST: PER-ARNE ANDERSEN  FOTO: PER-ARNE ANDERSEN OG INGER HILDE HAUG

Tar du sommerferien på noen av Jotunheimens luftige fjellrygger, 
kan du få naturopplevelser, treningsutbytte og et adrenalinkick av 

de sjeldne. Bli med til topps i Norges mest alpine landskap.

Jotunheimen til helgen? Denne meldingen 
tikket inn på min mobiltelefon en dag i au-
gust i fjor. Dagene var fortsatt lange og lyse, 
og vår faste værgud (yr.no) hadde gitt løfter 
om at helgen kunne bli av det minneverdige 
slaget. Det er ikke alle som har anledning til 
å hoppe på turer bare fordi værguden var-
ter opp med gladmeldinger. For folk flest 
kan livet være kronisk hektisk, og planer er 
noe man legger for måneder av gangen. 
Men heldigvis finnes det folk som er skrudd 
sammen av spontanitet og eventyrlyst. Inger 
Hilde er akkurat sånn, og når hun har fått los 
på noe spesielt, tar det ikke lang tid før det 
tikker inn en melding på telefonen. Og hel-
digvis… Som pappa «utgått på dato» har 
jeg fått tilbake kontrollen over egen fritid og 
blitt nyfrelst på naturens nytelsesmidler. Jeg 
er derfor ikke vanskelig å be. Når drar vi?, 
svarte jeg. I morgen tidlig…! var neste inn-
slag i mobildialogen – oj da… her er det bare 
å hive seg rundt. 

Livet som far har lært meg å handle raskt. 

Med håndtering av tidsklemme som basic 
instinct, må man være i stand til å pakke på 
rekordtid. En ferdighet som kommer godt 
med når Inger Hilde har satt utropstegn bak 
siste beskjed. Men jeg har etter hvert erfart 
at betalingen for å reagere er enorm i form 
av opplevelser og eventyr. Og vi har som 
mangeårige turkamerater fått en helt grei 
arbeidsfordeling. Hun setter utropstegn bak 
forslag til turtidspunkt, mens jeg setter ut-
ropstegn bak forslag til turkonsept. 

OK, da blir det østryggen til Sokse!, av-
slutter vår korte SMS-dialog. Så er det bare 
å raske sammen isøks, stegjern, tau og kiler, 
og få dette ned i tursekken sammen med alt 
det andre som kreves for å gjennomføre en 
tur av dette slaget.

ØSTRYGGEN TIL SOKSE
Fjellet Sokse er noe av det heftigste Jotun-
heimen kan varte opp med. Det er ikke Jo-
tunheimens aller høyeste fjell, men 2189 me-
ter over havet er høyt nok. Spisst, bratt og 

utilgjengelig er Sokse blitt et merkefjell for 
kjennere og entusiaster. Alle som har gått på 
ski på eller kjørt bil over Sognefjellet har lagt 
merke til Smørstabbtindene og Sokse. Sokse 
er av typen fjell det er vanskelig å ta øynene 
bort fra, og tusenvis av mennesker har stått 
på Sognefjellet og drømt seg til topps. Fjellet 
er like spektakulært fra alle kanter, og det er 
så spisst at bare noen få personer får plass 
på toppen samtidig. Tar man et skritt bakover 
for å få mer med i fotomotivet, kan det bli det 
siste man gjør. 

Sokse er ett av få fjell i Jotunheimen som 
ikke har noen enkle sider å bestige. Uansett 
hvilken side man kommer fra, vil det være 
behov for å benytte tau. Eneste mulige unn-
tak er østryggen. Man da må man til gjen-
gjeld forsere Geiteggen – en egg så skarp at 
den skjærer i lysken når man åler seg over. 
I tillegg er resten av ryggen kvass og luftig 
flere steder, og man må avslutningsvis klatre 
østveggen for å komme helt til topps. Abso-
lutt ingen krevende klatring, og på markatur 

Klarting og rappell er med på å gjøre 
traversturene ekstra spennende. 

Her fra Veslebjørn som er en del av 
Smørstabbtindtraversen.
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1. Sognefjellet sett fra toppen av Sokse. 

2. For å komme til Sokse må man passere bratte og utsatte  
 partier. Sokse er fjellet med ”tvillingtårn” i bakgrunnen. 

3. Sokse og resten av Smørstabbtindene sett fra Sognefjellshytta.

1

2

3

R E P O R T A S J E
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Geiteggen er blant 
Jotunheimens kvasseste og 

luftigste fjellformasjoner.

med myk skogsbunn som fallunderlag had-
de dette neppe vært noen stor utfordring. 
Men med fl ere hundre meter loddrette veg-
ger rundt seg og en lite hyggelig fallinje ned 
mot underliggende isbre, velger man gjerne 
det sikre fremfor det usikre.  

I HJERTET AV JOTUNHEIMEN
Leirdalen på Jotunheimens nordside har 
blitt mitt favorittsted over alle andre favo-
rittsteder. Her bukter veien seg oppover en 
dal, der steile fjell og breer stuper ned mot 
dalbunnen på begge sider. Her er bratt fri-
luftsliv lett tilgjengelig. Veien går helt opp til 
Leirvassbu som ligger godt inne på Jotun-
heimens 1400-meterplatå. Mer sentralt inn i 
Jotunheimen er det ikke mulig å komme med 
bil. Østryggen til Sokse starter med at man 
bestiger fjellet Geita – en bestigningstur på 
ca. tre timer fra parkeringsplassen midt i 
Leirdalen. Selv om det er ganske bratt opp 
til Geita, er denne bestigningen veldig grei 
sett i lys av hva som venter etter at Geita er 
passert. For det er etter Geita selve moroa 
begynner. Herfra er det riktignok bare noen 
få kilometer videre til Sokse, men denne 
strekningen byr på alt det en adrenalinjunkie 
ønsker seg. Her veksler det mellom bratte 
islagte partier, vegger opp, vegger ned og 
balansering på en rygg der det er fl ere hun-
der meter ned på begge sider.  Før man som 
prima fi nale kommer til den tidligere omtalte 
Geiteggen og østveggen. Men det er etter 
en slik bestigning livet er på sitt aller bes-
te. Man får en mestrings- og stolthetsfølelse 
som overgår det meste. Det føles litt som å 
vinne en fi nale. Men i dette tilfellet er jubel-
bruset lydløs fjelluft og tribunene er trolske 
isbreer. Og man har vunnet over seg selv og 
sin egen frykt – ikke over noen andre. Slike 
opplevelser gir et kjærkomment påfyll av 
livsglede og et energiboost som varer langt 
inn i den høstmørke årstiden.

Tidligere var vandring fra hytte til hytte 
den mest vanlige turformen i Jotunhei-
men. Men turtrender er under stadig 
endring, og det som kanskje først og 
fremst kjennetegner vår tid, er en nær-
mest uendelighet av mangfold og mu-
ligheter. Turformen som omtales i denne 
artikkelen kalles tinderangling, noe som 
innebærer klyving og klatring av skarpe 
og bratte fjellrygger. Før var dette en 
aktivitet forbeholdt tøffe fjellklatrere, men 
nå er det i ferd med å bli en folkesport. 
Med god form, egnet utstyr og en solid 
porsjon fjellvett er dette noe de fl este 
kan være med på. Forutsatt at man ikke 
har høydeskrekk, for man må tåle store 
høyder og luftige omgivelser.

NORD-EUROPAS HØYESTE FJELL
Jotunheimen har ikke bare Norges, men 
også Nord-Europas tetteste samling av 
fjell over 2000 meters høyde. Faktisk har 
Jotunheimen Nord-Europas 20 høyeste 
fjell. Beliggende på grensen mellom øst 
og vest, har området et hardt klima. Det 
påvirkes både av det kalde innlandskli-
maet på Østlandet og det nedbørsrike 
klimaet på Vestlandet. Dette gir vekselvis 
store snømengder og lange kuldeperio-
der, noe som er årsaken til at området er 
alpint og rikt på isbreer.  

FLERE RYGGER, EGGER 
OG BRATTE FJELL
Smørstabbtindtraversen er en av lan-
dets mest kjente og populære ryggtra-
verser. Dette er en lang og krevende tur, 
og den tar gjerne 15-16 timer. Krossbu 
eller Sognefjellet er naturlige utgangs-

punkt. På grunn av turens lengde velger 
mange å overnatte underveis. Sokse 
utgjør traversens midtpunkt, og Geitryg-
gen er en siderygg til Smørstabbtindtra-
versen. 

Tverrbytthornet er en minitravers som 
kan gjennomføres på noen få timer med 
Leirvassbu som utgangspunkt. Selv 
om turen er kort, inkluderer den alt man 
ønsker seg av en ekte traverstur, som 
for eksempel en 20 meter lang og luftig 
rappell.

Bukkeholstraversen er også en lang 
og omfattende tur, men i motsetning til 
de tidligere nevnte turene, er det mulig 
å gjennomføre den uten å benytte tau. 
Ønsker man å bryte av turen underveis, 
vil brepassering være aktuelt. Det kan 
derfor være smart å bære med seg tau 
og breutstyr for sikkerhets skyld. Turen 
starter ved Leirvassbu og avsluttes ved 
Geitsetre i Leirdalen.

Bruk guide dersom du ikke har utstyr 
eller kompetanse til å gjennomføre denne 
typen turer på egen hånd. Det fi nnes en 
rekke aktører i området som driver med 
guiding. Spør eventuelt om råd på turist-
hytta du ønsker å overnatte på.

Overnatting, informasjon og webcams 
i Jotunheimen, nord:
Leirvassbu – leirvassbu.no
Spiterstulen – spiterstulen.no
Krossbu – krossbu.no
Juvasshytta – juvasshytta.no
Sognefjellshytta – sognefjellet.no

TINDERANGLING I JOTUNHEIMEN
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Solnedgang ved Mjøsa
Foto: Tore Myrvold

Gratulerer! Du har vunnet sykkelcomputeren 
M450 med GPS fra Polar til en verdi av 1999,-

Har du et Blinkskudd? Send det til oss 
på elise@birkebeiner.no

BLINKSKUDD

VINN!
Send oss ditt 

«Blinkskudd» og vinn 
pulsklokken M400 
fra Polar til en verdi 

av 1999,-
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Prisvinnende 
Swix RaceX
Nå som egen Birkenkolleksjon!

Kolleksjonen kan kjøpes på Min Side på birkebeiner.no for de som er påmeldt et 
Birken-arrangement i 2016. Den blir også å �nne i Blåswixbutikken Concept Store 
og på Swix sin stand under arrangementene.

NB! Begrensede antall på hele kolleksjonen.

http://birkebeiner.no
46567   RACE WARM LUE

46567   RACE WARM LUE

46567   RACE WARM LUE

4671   RACE WARM PANNEBÅND

46567   RACE WARM LUE

299
Birken tilbud

,-
RaceX  trøye

http://birkebeiner.no/
http://birkebeiner.no/


Drikke og drikke 
- fru Blom!

Langdistansefenomenet Veronika Blom (25) sverger alltid til en god, gammel 
huskeregel når hun skal løpe i varmt vær: – Drikk før du blir tørst!

TEKST: ØIVIND MONN-IVERSEN FOTO: MEDIAMENN, PRIVAT OG SHUTTERSTOCK

Veronika jakter sin femte seier på rad under 
årets utgave av Birkebeinerløpet. Litt spent 
etter en betennelse i ankelen som satt henne 
litt tilbake tidligere i vinter, men de siste må-
nedene har 25-åringen vært i god rute.

– Jeg liker meg i terrenget der Birkebei-
neløpet går. Jeg er glad i å løpe i skogen 
– dessuten er det jo et folkeliv man ikke kan 
unngå å få energi av, sier Veronika, som for 
tiden også tar en master i samfunnsøkonomi.

Hun synes det er deilig å komme seg ut på 
skikkelig sommerføre, men vet at overgan-
gen fra vinter til vår og sommer er problema-
tisk for mange løpebein.

– Mange løpere har brukt vinteren til skigå-
ing. De er i kjempegod form, men glemmer 
at beina ikke har løpt på lenge. Det samme 

hvis man har løpt mye på mølle, da blir det 
plutselig andre bevegelser når man kommer 
ut i naturen. Her er det lurt å være føre var, 
ellers kan skader ødelegge mye, sier SK Vi-
dar-løperen.

DRIKK NOK
Når temperaturen stiger i været, er det ekstra 
viktig å være nøye med drikke og ernæring 
under trening og konkurranse.

Ernæringsfysiolog i Maxim Norge, Tonje 
Dominguez, forklarer:

– Vær og temperatur har innvirkning på 
væskebehovet. Å være best mulig hydrert 
gjennom hele løpeturen er viktig, og vil bidra 
til at man føler seg vel og kan yte sitt bes-
te. Studier har vist at løpere som mister så 

lite som to prosent av kroppsvekten gjen-
nom svette, får et dropp i blodvolum. Dette 
kan medvirke til muskelkramper, trøtthet og 
svimmelhet. Inntak av sportsdrikke vil gi deg 
væske, karbohydrater og salter som hjelper 
deg å holde væskebalansen og energien 
oppe under løpet, forklarer Dominguez.

Hun påpeker også at det er svært store in-
dividuelle forskjeller på hvor mye man svetter 
og hvor hvor stort tap man dermed har av mi-
neraler per desiliter svette. Men er det varmt 
i været, bruker kroppen mer energi på å kjøle 
seg ned – og svetten renner mer enn ellers.

– Tipset er å følge nøye med på svetteta-
pet ditt under trening og bli kjent med om 
hvor mye væske og salter du mister. På den-
ne måten kan du så estimere ditt personlige 
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drikkebehov og hvilken sportsdrikk som 
passer best for deg, forklarer Maxims Nor-
ges ernæringsekspert.

DRIKK FØR TØRSTEN KOMMER 
Hun påpeker at riktig næringsinntak er av-
gjørende for en vellykket økt uansett om 
du er toppløper eller hobbymosjonist.

– Uavhengig av ambisjonsnivå og hvor 
fort man løper, det er viktig å få i seg nok 
og riktig næring. Det viktigste er at man 
unngår den «duppen», der man merker at 
man har drukket for lite. Da er det fort for 
sent. Drikker du før du blir tørst, holder du 
deg stabilt oppe, mener Veronika – og på-
peker at også dét må trenes på.

– En sak er at man må lære seg å drikke 

før man egentlig har lyst på drikke. En an-
nen sak er at kroppen ikke nødvendigvis 
tåler så godt det man får i seg underveis. 
Det kan bli litt syre, eller andre ting magen 
ikke liker så godt. Og spesielt hvis man 
bruker opp mot tre timer i et løp, så er det 
viktig at man vet hva man får i seg, sier 
Veronika.

Ernæringsekspert Dominguez er av 
samme oppfatning:

– Øv deg på å tåle ulike typer næring 
underveis. Du taper også salter gjennom 
svette når du er ute på langtur. Saltene i 
sportsdrikk hjelper å holde deg i bedre 
væskebalanse, ved at kroppen holder 
bedre på vannet og kompenserer for sal-
tene du mister gjennom svetten. 

NÆRINGSINNTAK 
UNDER HARDE ØKTER 
OG INTERVALLTRENING:

Ernæringsfysiolog Tonje Dominguez i 
Maxim Norge har følgende generelle råd 
om næringsinntak under harde økter og 
intervalltrening:

– Under slike økter og konkurranser er 
kravet til tilgjengelige karbohydrater noe 
større for å yte maks. Høy pulssone krever 
rask mobilisering av energi, og skal du føle 
deg sterk og i stand til å gi alt, bør du ha 
karbohydrater lett tilgjengelig. Her anbefales 
det hyppigere drikke og eventuelt inntak 
av energi gels dersom treningsperioden er 
lang, eller du føler du trenger ekstra energi. 
Er intervalltreningstiden kort, holder det med 
en bar eller en lett karbohydratrik matbit 
en halvtime før start, og kun sportsdrikke 
underveis i økten.

Ernæringsfysiolog i Maxim Norge, Tonje 
Dominguez.

VIL IKKE GÅ TOM: Veronika Blom er èn 
av favorittene under årets Birkebeinerløp. 
25-åringen slurver aldri med inntaket av 
væske og energi under lange løp. 
– Jeg har aldri gått tom under konkurran-
ser, men på trening har det skjedd. Derfor 
bruker jeg alltid sportsdrikke underveis 
på økter over en time, eller under spesielt 
harde intervalløkter, forteller hun.
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FABRIKK-OUTLET

FASTE LAVE PRISER!
FRA EUROPAS STØRSTE KAJAKKPRODUSENT!

PRISGARANTI
Seabird Design of Norway

BEST PRIS I VERDEN

PRISGARANTI
SeaBird Designs of Norway

BEST PRIS I VERDEN

Vi selger våre SeaBird Designs of Norway 
kajakker til 30 land. Som eneste land 
i verden har vi i Norge fabrikk-outlet. 

Vi er alltid 20-70% rimeligere enn våre 
forhandlere i utlandet! Finner du en 

rimeligere SeaBird Designs kajakk noe 
annet sted i verden gir vi deg mellomlegget 

tilbake + 30% til! International:  
www.seabirddesigns.com

BUTIKK VESTBY, Vestbyveien 155 (V/ Norwegian Outlet) // Tlf: 46 63 23 90 
BUTIKK TRONDHEIM, Falkenborgvegen 24 // Tlf: 48 85 46 77
BUTIKK  BERGEN, Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55 // Tlf: 45 96 28 98
BUTIKK  STAVANGER, Sandnesveien 38, Ålgård // Tlf: 45 96 28 90 E-post: info@seabirddesigns.no

FASTE LAVE PRISER!
FRA EUROPAS STØRSTE KAJAKKPRODUSENT!

annet sted i verden gir vi deg mellomlegget 

SeaBird Designs R Scott
En legende er født! Design i verdensklasse av designer Rob Feloy. Scott 

er en havkajakk med meget stor ytelse, og et utrolig godt balansert 
skrog!

Kr 6.900,-
Outletpris

FABRIKK-OUTLET
VÅR BESTSELGER OG 71° NORD KAJAKK

Expedition HV/LV
Testvinner i stor havkajakktest gjennomført av bladet ”Padling”. 
Dette er også kajakken som blir brukt i 71° Nord. 
Norges mest kjøpte kajakk, 8 år på rad!

Kr 6.900,-Outletpris

Expedition Åfjord Pro
Havkajakkens svar på Mini Morris. Perfekt for hobbypadlere som 
ønsker en kort og lett håndterlig havkajakk til dags- og kortere 
weekendturer! Prisvinner i Australia for årets ”Kayak Innovation 
2014”!

Kr 4.750,-
Outletpris

Expedition Åfjord Club

Expedition Odin club

Super nybegynnerkajakk for rekreasjonspadling 
til en meget hyggelig pris!

Markedets råeste havkajakk for barn fra ca 6-14 år i club-versjon. 
Fåes også i Pro-versjon til 4.200,-

Kr 2.699,-
Outletpris

Kr 1.250,-
Outletpris

NO
R

G
E

S
  M

EST  SOLGTE  K
A

JA
K
KNO

R
G

E
S
  M

EST  SOLGTE  K
A

JA
K
K

7 ÅR
PÅ RAD

8 ÅR
PÅ RAD

8 ÅR
PÅ RAD

NO
R

G
E

S
  M

EST  SOLGTE  K
A

JA
K
K

NO
R

G
E

S
  M

EST  SOLGTE  K
A

JA
K
K

Fåes også i Pro-versjon til 4.200,- Outletpris

Kr 5.700,-
Outletpris

BEST I TEST

Fisherman 12
Fangstmaskin! Fisherman 12 fikk 
i 2012 AWARD som årets fiskekajakk.

Discovery
Havkajakk med unik stabilitet i forhold til hvor rask/lettpadlet den er. 
Produsert i en høyteknologisk 3-lags sandwich-konstruksjon.

Dino
”Sit on top” barnekajakk for 
de aller minste! Til padling, 
lek og bading. Fra ca 3-10 år.

Kr 2.950,-
Outletpris

Kr 4.990,-
Outletpris

Nettbutikk www.kajakk.net

http://www.seabirddesigns.com/
mailto:info@seabirddesigns.no
http://www.kajakk.net/


799,-
3 mnd.

Kvalitetstid - 
nå 48 % rabatt
DN hver helg i 3 mnd. - med digital tilgang hele uken.



SISTE NYTT FRA
ARRANGØRENrandi@birkebeiner.no

RANDI BOLSTAD

I N F O R M A S J O N S A N S V A R L I G
I  B I R K E N :

N Y T T  F R A  A R R A N G Ø R E N

Gjør som 10 000 andre, delta i 
Birkebeinerløpene 11. juni. Her er 
distanser som passer for alle. Hvilket 
løp passer best for deg?

Birkebeinerløpene 11. juni 2016
DATO   LØP KM
11. juni   Birkebeinerløpet  21 km

11. juni  UltraBirken løp 60 km

11. juni  HalvBirken løp  12 km 

11. juni  Birken fjellmaraton - nyhet i 2016 42 km 

11. juni  UngdomsBirken løp  4,2 km 

11. juni  BarneBirken løp  ulike distanser

BUSS FRA OSLO
La bilen stå – vi setter opp buss t/r 
Oslo-Lillehammer i forbindelse med 
Birkebeinerløpet. Det er påstigning på 
Oslo bussterminal, Gardermoen og 
Olavsgaard.

Løypene går i fi nt skogsterreng på variert underlag - sti, 
kjerreveg og gressbelagt skitrasè.

NYHET: 17- ÅRINGER KAN SYKLE ULTRABIRKEN 
Tidligere var aldersgrensen for UltraBirken sykkel 19 år. Fra og med i år kan også 
17-åringer sykle UltraBirken, dermed blir den yngste klassen 17-19 år. Vi håper fl ere 
unge syklister blir med på UltraBirken i år!

BETAL PARKERING MED MCASH ELLER VIPPS
Slipp kontanter - betal parkering med mCASH eller Vipps via mobilen din. Last ned 
appen i AppStore eller Google Play.
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SISTE NYTT FRA
ARRANGØREN

N Y T T  F R A  A R R A N G Ø R E N

Fra: Gausdal
Bor: på Lillehammer
Familie: 3 barn og samboer
Jobber med i Birken: Transportansvarlig alle 
arrangement  
Antall år som frivillig i Birken? 20 år 
Hvorfor jobber du som frivillig for Birken? 
Fordi det er viktig å støtte arrangementet som har stor betydning 
for Lillehammer. Birken gjør at Lillehammer blir godt synlig nasjonalt 
og internasjonalt i idrettssammenheng. Jeg trives med jobben jeg 
har som transportansvarlig. Jeg treffer mange hyggelige deltakere 
og jeg får muligheten til å være med å utvikle Birken og legge til 
rette for deltakerne.
Hva betyr frivillighet for deg? 
Gjøre noe i felleskap for by og bygda rundt arrangementet, noe 
som betyr mye for lag og foreninger i lokalmiljøet.
Hvorfor er Birken blitt så populær?          
Tror det har en betydning at det er mange forskjellige øvelser og 
ulike distanser på øvelsene som gjør at de fl este kan delta.   
Hva ønsker du at Birken skal oppnå framover? Jeg ønsker at 
Birken skal holde deltakernivået oppe, ha en god progresjon frem-
over og være en ledene aktør for denne type arrangement.
Hvorfor skal man melde seg på Birken?                
For å få idrettsopplevelser utover det vanlige samt opprettholde 
idrettsgleden.
Har du en spesiell Birkenopplevelse?                
Hvert arrangement er en opplevelse i seg selv.

BLI KJENT MED MENNESKENE BAK BIRKEN:

TOMMY FORSETH 
(50 ÅR)

Meld deg på Birkens 
sykkelritt før 1. juni 
Meld deg på ett av våre ritt før 1. juni og få lavest mulig start-
kontingent. Informasjon om priser og påmelding fi nner du på 
birkebeiner.no

PÅMELDING TIL ELITEKLASSEN I BIRKEBEINERRITTET
De første kvalifi seringslistene for eliteklassene til Birkebeiner-
rittet fi nner du på birkebeiner.no og påmelding til eliteklasse-
ne er nå åpnet.

AV DELTAKERNE I 
BIRKEBEINERRENNET SIER AT 
BIRKEN ER ET MOTIVERENDE 
TRENINGSMÅL.

Skal du sykle UltraBirken sykkel? Bli med 
på Ultracamp i Hafjell og få den riktige 
ultrastemningen.

TORSDAG 25. AUGUST:
• Ankomst Hafjell/Pellestova,
• Kl. 18.00 felles middag og mingling i laavo
• Foredrag og presentasjon av neste års sykler 
 fra leverandør
• Overnatting i moderne leiligheter i Hafjell, 
 Alpin Apartements Solsiden

FREDAG 26. AUGUST
•  Start UltraBirken sykkel på Pellestova
•  Kl. 19.00 AfterBike middag på Hafjell Hotell
•  Overnatting i leiligheter i Hafjell

Pris pr. person med 4 personer i hver leilighet kr. 1700,- 
Inkluderer to netter i leiligheter på Alpin Apartments Solsiden 
i Hafjell (sluttvask og sengetøy inkludert) med 2 soverom, 
kjøkken og bad.

Middag torsdag og fredag samt foredrag/program i laavo 
torsdag. Frokost er ikke inkludert. Tillegg for enkeltrom er kr. 
700,- Påmelding: booking@hafjellresort.com

NYHET:

UltraBirken-camp 
i Hafjell

81 %
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L ø r d a g  1 6 .  j u l i
K l .  1 1 . 0 0  o g  1 2 . 0 0MOLDE CHALLENGE

Velkommen til Molde Challenge • Lørdag 16. juli • 2016 • Kl. 11 og 12

Arrangeres i Moldes vakre og knalltø� e omgivelser.  46 km. 1000 

høydemeter. Sykkelfest for hele familien. Trimritt/familieritt på 36 km. 

Sykkelritt for barn i Molde sentrum. Kom gjerne et par dager før og 

opplev Vestlandet på sitt beste. Atlanterhavsveien, Trollstigen og Troll-

veggen m.m. Norsk � ellfestival: 10.-17. juli. Moldejazz: 18.-23. juli. 

S E E D I N G R I T T 
t i l  B i r k e n  2 0 1 6

Påmelding: www.moldechallenge.no

Spørsmål til rittleder: Ivar Sæter

Telefon: 911 90 207

NORGES 
BESTE 

TERRENGRITTMOLDE
Lørdag 16. juli 

www.moldechallenge.no

Molde CK 
05.06.07

Man kan i år stille på lag – 2 personer sammen • herrelag • damelag • mixlag!

NYHET! MOLDE CHALLENGE DUO!

S E E D I N G

Femundrittet NM 95 km
Femundrittet Masters NM 92 km
Femundrittet Junior Elite 84 km
Femundrittet Turklasse 84 km
Femundrittet Trimklasse 44 km
Femundrittet Ungdom 13–16 år 34 km

Søndag 31. juli kl. 11
Barneritt på Blokkodden, 2–12 år

Påmelding og informasjon
www.engerdalsykkelklubb.no

Eggen Media | Foto Ola Matsson
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FORLENG SYKKELSESONGEN 
MED HODELYKT • KOSTHOLD • 

SLIK BRUKER DU DEN SISTE TIDEN 
FØR BIRKEBEINERRITTET • ALT FRA 
BIRKEBEINERLØPET • DERFOR BØR 
ALLE TRENE KJERNEMUSKULATUR • 

UTSTYRSNYTT FOR SYKLISTEN • 
SISTE NYTT OM ULTRABIRKEN •

NESTE
UTGAVE
I SALG FRA 25. AUGUST
HOS ABONNENTER 18. AUGUST
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Martin Johnsrud Sundby - enten det er valg av ski eller valg av baderom.»

Man - fre: 07 - 16 Tor: 07 - 19 Lør: etter avtale

Løkkegata 16, Lillehammer

tlf. 61 24 80 30 

ramsøy.no 

Besøk vår butikk!
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«Jeg velger alltid å samarbeide med de beste

http://rams�y.no/
http://retailworks.no/


Hvilken løper er du?
Hos oss finner du klærne som passer perfekt for 
42 km kraftanstrengelse. 

Vinner Oslo Maraton 2014 og 2015

Vårt mål er at du når dine. På vei mot målene 
tilbyr vi teknisk, pustende, vind- og 
vannavvisende treningstøy for alle nivåer og 
distanser. Kort eller langt. Moderat eller hurtig. 
Lag din egen treningsgjeng og løp i vei.

Vi heier på dere!

Når du tøyer grensene for det du trodde var mulig. 
Da skal klærne våre hjelpe deg. Dra deg fremover. 
Når du skal prestere, skal vi levere. 

Les mer om dine muligheter på trimtex.no

Maratonløperen

VISSTE
 DU AT? 

Flere av våre 
løpeprodukter er 

«Best i test»?

Milslukeren
VISSTE 
DU AT? 

Vi har treningstøy 
til sykkel, triatlon, 

orientering, 
løping og 
langrenn?

Utfordreren

VISSTE 
DU AT? 

Vi kan lage alle 
våre klær i helt 

unike design 
til trenings-

gjengen?
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