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WWW.SWENOR.COM

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

SPAREBANK 1 ER 
HOVEDSPONSOR 

TIL NSF LAN-
GRENN

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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LANGRENN
Gjør deg klar til birkebeinerrittet hos Milsluker’n

Vi utfører sykkeltilpasning (BG-Fit)

Best i test igjen! 
Aquaman Cell Gold

Citius 55

La Sportiva Helios SR

Inov-8 X-Talon 212

Scott Scale 900 Team Specialized Fate Comp
Carbon 

Scott Scale 910

Salomon Speedcross Pro

Citius 60

De perfekte treningskajakkene!
Ny modell
Aquaman Impact

Ny modell
Aquaman DNA

Vi har skoene du trenger til 
birkebeinerløpet

En smidig og varm top-
pdrakt med Giga40-neo-
prene. Drakten er ekstra 
varm takket være en tynn 
aluminiumsfolie som re-
flekterer egen kropps-
varme. 

7 999,- 

Laget spesielt med tanke på tur- og treningsmark-
edet. Kajakken for deg som ønsker en god kombi-
nasjon mellom stabilitet og fart. 

Fra 19 999,- 

Bredere enn Citius 55. Dette er kajakken for deg 
som trenger noe mer stabilitet, men fortsatt øn-
sker å beholde fartsegenskapene.

Fra 19 999,- 

En fin entry-drakt med 
god passform. Et godt 
valg for deg som skal 
prøve triathlon for første 
gang.

2 599,-  

Ny modell fra Aquaman. 
Dette er en avansert våt-
drakt med Yamamoto 
#39 neoprene.  Valget 
for den ambisiøse triat-
let.

4 199,- 

Rulleskipakke
- Swix Roadline C2 rulleski
- Nye Prolink eller Xcelerator binding
- Swix CT-3 Carrbon staver 
   (utg.mod)

Pakkepris 2 799,-

Suverent grep på vått og sleipt 
underlag. Meget god løpsfølelse!

1 599,-

Lett terrengsko med god demping. 
Godt valg for hel-løpere. 

1 399,-

Rendyrket konkurransemodell. Lav 
oppbygning gir god kontakt med 
underlaget. 

1 425,-

Scott sin prisbelønte carbon-
teknologi til en fornuftig pris. 
Super Birkensykkel. 

Nå 14 990,- (15.mod)

Hardtail spesialutviklet med 
tanke på kvinners anatomi. 

Nå 17 999,- (15.mod) 

Svært lett carbonramme. 
FOX-32 Elite gaffel og 
11-delte XT-gruppe. Birken-
sykkel for den kresne!

Nå 31 990,- 

Start treningen frem mot 
birken!

SYKKEL

KAJAKK

Sportsutstyret du finner hos Milsluker’n er nøye utvalgt for å gjøre ditt valg enklere. På 
jakt etter de beste produktene gjennomfører vi produkttester i samarbeid med våre 
ansatte, og våre erfarne ambasadører. Du kan derfor være trygg på at produktene du 
finner hos oss er av det ypperste på markedet. Lese mer om våre produkttester på: 
www.milslukernblogg.no

Hos Milsluker’n finner du alt triathlonutstyret på et sted. Vi fører merkene Aquaman, 
Zoggs, Speedo, Salming og Blueseventy. 

Hos Milsluker’n finner du et bredt utvalg av sti-, terreng- og landeveissykler fra merkene; 
Specialized, Scott, Merida og Gekko.

Milsluker’n tilbyr BG-Fit sykkeltilpasning. Vi har utdannelse fra 
SBCU i Danmark. Med en BG fit få du tilpasset og optimalisert 
sittestillingen på sykkelen etter din kropp. For timebestilling 
send mail til: morten@milslukern.no

Våtdrakt for junior
Vi fører nå også våtdrakter fra Blueseventy i barnestørrelser. 

Nyhet!

Hos Milsluker’n finner du nøye utvalgte kajakkmodeller fra kvalitetsmerkene; Stellar, Citius, 
P&H, Prijon og Venture.

Hos Milsluker’n finner du en av de mest 
spesialiserte og komplette langrennsav-
delingene. Vi har kunnskapen, og tilbyr 
det beste innen utstyr, prepp og slip. 

LØP

TRIATHLON

Milslukeŕ n  Sport
Norges spesialbutikk innen ski, sykkel, løp og kajakk

Butikken ligger sentralt 
plassert på Ullevål Stadion med 
gode parkeringsmuligheter. 
Her har vi levert fagkunnskap og 
service siden 1999. Kom innom  
for en uforpliktende prat.

Ullevål Stadion - Sognsveien 75A - 23 26 44 30 Alle våre produkter kan også kjøpes via vår nettbutikk: www.milslukern.no
NETTBUTIKK DU FINNER OSS HER:

- Nye Prolink eller Xcelerator binding

Nyhet!

- Nye Prolink eller Xcelerator binding- Nye Prolink eller Xcelerator binding

Nyhet!

OFFISIELL BUTIKK

http://www.milslukernblogg.no/
http://www.milslukern.no/
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mailto:morten@milslukern.no


Noen klokker er laget for alt.
Forerunner er designet for akkurat deg.

Du gjør det normalt å stå opp halv seks.  
Det knyter seg i magen - du venter på startskuddet  
- vi skjønner! Så vi lager Forerunner med smart  
teknologi designet for løpere, for akkurat deg!  
Finn din Forerunner på www.garmin.com/forerunner 

Forerunner. For Runners.

FORERUNNER® 
230 | 235 | 630

© 2015 Garmin Ltd. og tilhørende datterselskaper
Paret med kompatibel smarttelefon; les mer på www.garmin.com/ble

Forerunner family Page ad_NO.indd   1 04.11.2015   13:12:30

http://www.garmin.com/forerunner
http://www.garmin.com/ble
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FoTo: Lars erik Ulvestad

Nr. 2 2016 - 03. årgang
IssN: 1894-2377
6 utgivelser pr. år

ansvarliG rEdaktør
Terje Lund olsen, terje@birkebeiner.no
Telefon: 900 86 885 

rEdaktør
elise Hole, elise@birkebeiner.no
Telefon: 992 36 800
 
layout
Dalsgren designbyrå
www.dalsgren.no

HEnvEndElsEr 
til rEdaksjonEn
Magasinet Birken, Torget 14, 1830 Askim
terje@birkebeiner.no

abonnEMEnt
kr 350 for ett år (6 utgaver)
birken@mediaconnect.no

løssalG
kr. 75,-

annonsEr
Irene Paulsen, irene@birkebeiner.no
Telefon: 951 07 170 

Lars Erik Rønningen, ler@fl isatrykkeri.no
Telefon: 915 32 554

trykk
Artko

utGivEr
Birken As, www.birkebeiner.no

artikler og bilder fra Birken kan ikke 
brukes til inntekts ervervelse uten 
skriftlig tillatelse fra Birken. Stoff 
fra Birken kan bare siteres med 
kildeangivelse. Programmer og
anvisninger er kun til privat bruk for 
Birkens lesere. Birken påtar seg 
ikke noe ansvar for manuskripter, 
bilder og tegninger som sendes inn 
uoppfordret.
redaksjonen påtar seg ikke noe 
ansvar for eventuelle feil i bladet.

Endelig vår
Å komme seg ut av huset, ut i marka og frisk 
luft er godt for oss alle. Det er noe som skjer 
med «Ola Nordmann» når snøen smelter, 
og grønt gress og bar asfalt kommer fram 
igjen. Selv med en hardbanka vinterentusiast 
som meg skjer det noe. Sola varmer, fuglene 
kvitrer og mørket forsvinner. Det er som om 
døgnet får fl ere timer, og alt blir mer gjen-
nomførbart. 

Skientusiastene har vært ute hele vinteren, 
men plutselig dukker det opp enda fl ere folk. 
I marka og på veien. Alle løperne og syklis-
tene som har tilbragt vinteren inne på mølla 
og rulla kommer ut igjen. Og det å legge tre-

ningsøkta ute er aldri en dårlig ide. For frisk 
luft blandet med høy puls og endorfi ner er 
oppskriften på en god opplevelse. 

Vi vil at folk skal komme seg ut i naturen. Og 
jo lavere terskelen for å komme seg ut i na-
turen er, jo bedre er det. Det pågår en dis-
kusjon om bruk av el-sykler i utmark nå. Vi 
har snakket med bransjen, organisasjoner 
og andre i sykkelmiljøet om tanker rundt det-
te temaet. 

Ellers er det mye utstyrsnytt i denne utgaven. 
Vi spurte bransjen om de kunne anbefale 
noen gode birkensykler, vi har testet store 

reisebagger for deg som har med mye utstyr 
på reise, vi gir deg tips for hva du skal ta stil-
ling til ved valg av terrengsykkelsko og har 
testet løpevester. 

I tillegg får du masse treningstips for hvordan 
du skal legge opp rulleskisesongen, hvordan 
du skal trene til Birkebeinerløpet, og hvordan 
du skal gå løs på sykkelsesongen. 

god vår – endelig er det barmarksesong 
igjen!

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

l e D e r

Foto: Shutterstock
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EKSTREME 

     OPPLEVELSERNYE

XEO 19 R
Fantastisk nyhet for alle som elsker ekstreme opplevelser, enten det er på sykkel, brett eller ski: 
LED LENSER® XEO – en avansert hodelykt av ypperste kvalitet. Den takler enhver utfordring 
og er utstyrt med en verdensnyhet i form av to LED-lyskanoner som kan justeres uavhengig av hverandre. 
Prøv nye LED LENSER® XEO hvis du vil at eventyret skal fortsette etter at solen har gått ned. 
Andre høydepunkter: 

• Forbedret sikt ved høyere hastighet – kraftigere lys og bedre kjøling takket være SPEED COOLING.

• Svært enkel betjening – 5-veisbryter med Smart Light Technology.

• Automatisk tilpassing til lyset i omgivelsene – OPTISENSE® Technology. 

LED LENSER®. THE LIGHT. Les mer på www.ledlenser.com/xeo
2000

LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

IPX6
Standard

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

Enda
sterkere

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

Lyser
lengre

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

2000
LUMENS

300m 300m
4t/20t

Overlegen
kvalitet

Les mer
om XEO 19R

We naas Nordic AS
Tevlingveien 23 , 1081 Oslo  |  Pb. 23 Furuset, N- 1001 Oslo  
Tlf: 22 57 50 50  |  Fax 22 57 50 51
Foretaksnr: NO 910 123 068 MV A
E- post: post@wenaasnordic.com  |  web: wenaasnordic.com

Wenaas Nordic AS
Tevlingveien 23, 1081 Oslo | Pb. 23 Furuset, N-1001 Oslo
Tlf: 22 57 50 50 | Fax 22 57 50 51
Foretaksnr: NO 910 123 068 MVA
E-post: post@wenaasnordic.com | web: wenaasnordic.com

Besøk oss på                       LedLenserNorway

http://www.ledlenser.com/xeo
mailto:post@wenaasnordic.com
http://wenaasnordic.com/
http://asnordic.com/


INNHOLD

Det pågår en diskusjon 
vedrørende bruk av el-sykler i utmark. 

per dags dato er det ikke lov å ferdes 
med el-sykler i terrenget. Men nå kan 

det endres. Vi har snakket med bransjen, 
organisasjoner og andre i sykkelmiljøet om 

tanker rundt temaet. 

MEd Motor 
i utMark? 

Vi har akkurat satt bort skia i boden, og mange går over til 
løping eller sykling. Men skal du bli god på ski, anbefales 

det at halvparten av øktene i barmarksesongen gjøres
på rulleski. Les om hvordan du skal trene på 

rulleski i april og mai. 

dEn viktiGE soMMErtrEninGEn 
GjørEs på rullEski

SIDE 24

SIDE 54 

uTgAVE: 02-2016
03. ÅrgANg

61  ta trappa fatt

66 løp Mila raskErE

64 slik løpEr du nEdovEr

71  slik tar du trippElEn
 Birkebeinerløpet neste

26  kjEkt å Ha

35  VI HAR TesTeT: 
 rEisEbaGGEr 

t r e n i n g r e P O r t a S J e

k O S t H O l D
t e S t  O g  U t S t y r

Vi gir deg noen gode råd og tips 
for å takle overgangen fra vinter til 
sommer via våren. Hvordan bør du 

trene i starten av sesongen? Hva bør 
du ha på deg? Hva må du sjekke og 

klargjøre av utstyr? 

slik blir 
du klar for 

sykkElsEsonGEn

SIDE 29

10  birkEn skifEstival 2016

38  sykkElHotEll

78  unnGå dE vanliGstE 
 knEskadEnE

87  EndrEt trasÉ i 
 birkEbEinErrittEt

81  prEssEr kroppEn 
 – drikkEr MEd HodEt

40  sykkElEkspErtEn: 
 Valg av terrengsykkelsko

43  årEts birkEnsyklEr

58  lyst på noE nytt? 
 Se utstyrsnyheter for syklisten

78  så EnkElt sMørEr 
 du skiEnE

35  VI HAR TesTeT: 
 trE GodE løpEvEstEr
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B i r k e n  S k i f e S t i v a l 

Birken
Skifestival 2016

På startstreken stod både 
profesjonelle langrennsutøvere, 

helt ferske debutanter, erfarne 
travere, kongelige, unge og gamle.

TeksT: ElisE HolE FoTo: GEir olsEn

Året 2016 var ungdommens år med delta-
kerrekord, og nærmere 2500 ungdommer 
på startstreken. Nesten 900 barn var i aksjon 
under BarneBirken. Ingalåmidamene gikk i  
fantastiske skispor, og skrøt av god smøre-
hjelp. FredagsBirken ble vunnet på felleski, 

og på startstreken til Birkebeinerrennet var 
det duket for kongelig duell mellom Norge og 
Danmark. 

Birken Skifestival bød på mangfold. Vi 
takker dere for to flotte helger med skiglede, 
idrettsprestasjoner og mestringsfølelse. 

10



Historisk 
dobbeltseier

John kristian Dahl i team United Bakeries har levert det bare én 
annen løper har gjort før ham: vinne både vasaloppet og Birken 

i samme sesong. Det har ikke skjedd siden svenske 
Sven-Åke lundbäck gjorde det i 1981.

TeksT: inGEborG scHEvE

TeksT: inGEborG scHEvE

– Det er stort det her, å ta The Double: Først 
vinne Vasaloppet og så vinne her, sier Dahl, 
som var på sprintlandslaget fram til 2013. 

inGEn billiG rEisE 
Dahl og de fem andre i tetgruppa stakk fra 
feltet halvveis i løpet. De var aldri truet av 
hovedfeltet, men innad i gruppa var det et 
rotterace helt til målstreken. 

– Jeg var helt ferdig på oppløpet. Det 
handlet veldig mye om å posisjonere seg, for 
det var veldig store sporforskjeller. Det var 
ett spor med mye is, og Anders (Aukland) 
valgte det, så det sugde veldig mye krefter 
å ligge i det andre, sier Dahl, som segnet 
om på målstreken og ble liggende så lenge i 
snøen at både konkurrenter og funksjonærer 
kom bort og ga ham en hjelpende hånd. 

– Du kan jo aldri være sikker, men jeg had-
de en god følelse. Jeg hadde veldig gode 
ski. Jeg valgte en struktur som skulle være 
best mulig på slutten av løpet, og det fi kk jeg, 

sier Dahl, som tok valget om å gå uten fes-
tesmurning kvelden før rennet. 

birkEn Er unik
Etter seieren i Vasaloppet hadde Dahl knap-
pe to uker på seg til å nullstille og lade til 
Birken. Begge løpene er en del av Ski 
Classics-serien, men der stopper likheten. 

– Hvordan jeg lader om mellom Vasan og 
Birken? Tja. Jeg må jo stake litt motbakker 
og slanke meg mange kilo, sa Dahl halvveis 
spøkefullt etter seieren i Mora. 

– Birken er et mye kortere løp enn Vasa-
loppet, men stiller større krav til motor og kla-
tregenskaper. Samtidig er bakkene ferdig på 
Midtfjellet, hvilket gjør det til et kort løp rent 
bakkemessig og festemessig, sier Dahl. 

– Å vinne Birken føles veldig bra. Jeg kan 
starte påskeferien med god samvittighet 
nå, sa Dahl, og antydet at den var av den 
tradisjonelle sorten: stille og fredelig med 
familien.

Jentenes 
rotterace

Også for elitejentene ble det 
et rotterace helt til 

målstreken, der Seraina 
Boner fra Sveits tok seieren.

Men det var på håret for sveitseren, selv 
om seiersmarginen på 10 sekunder var 
vesentlig større enn blant elitegutta, 
der det kun skilte tre tideler. 

Justyna Kowalczyk og Masako Is-
hida ledet med halvannet minutt på 
Skramstadsætra. Da lå Boner på fjer-
deplass, og hun brukte resten av ren-
net på å tette luka. Det var ikke før på 
oppløpet hun skjønte at hun hadde en 
mulighet.

– Det var en knallhard start, og jeg 
fi kk et veldig dårlig utgangspunkt. Jeg 
lå langt etter. Men da gjelder det å hol-
de fokus, og huske at løpet ikke er over 
på lenge ennå. Du må bare fortsette å 
jobbe. Jeg hadde utrolig gode ski, det 
var perfekte spor og en fl ott dag. Jeg 
er så utrolig glad i Birken, og i dag var 
det enda en fantastisk opplevelse her, 
sa Boner etter målgang. 

Justyna Kowalczyk ble nummer to, 
etter å ha sett ut til å ha seieren i boks 
lenge. 

TOpp 3 MENN ELITE
1. john kristian Dahl, 

Team United Bakeries, 2:27:34
2. Anders Aukland, 

Team santander, 2:27:34
3. Petter eliassen, 

Team Leaseplan go, 2:27:34

TOpp 3 
KVINNEr ELITE

1. seraina Boner, 
Team expirit, 

2. justyna kowalczyk, 
Team santander
3. Masako Ishida, 

Team United Bakeries

B i r k e B e i n e r r e n n e t
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– Det var litt tungt noen steder i løypa i 
dag. Men veldig god stemning, og fl ere 
steder ble vi heiet frem, forteller odd-
bjørg, som absolutt var fornøyd med 
egen innsats. 

– jeg må jo si meg fornøyd, og det er 
veldig godt å kjenne at kroppen fungerer 
som den skal. Frisk luft er godt for både 
kropp og sjel, fastslår hun. og om vi ses 
neste år også? ja, det gjør vi så absolutt! 
sier oddbjørg. 

– Det var en kamp hele veien. Det er godt 
det er over og at det er et år til neste gang, 
sier Jarl, som lettet kunne konstatere at han 
hadde slått Eirik med god margin. 

De to klokket inn på henholdsvis 3:36:16 
og 3:41:38, begge godt under merkekravene 
i sine klasser. 

– Dette er blodseriøst, sier Eirik spøkefullt, 
og forteller at gutta går det remmer og tøy 
holder for skryterettighetene som familiens 
raskeste over fjellet. 

– Vi er ganske seriøse på ski. Men vi er 
ikke så blodseriøse at det bare er sports-
drikk, og vi er veldig opptatt av det sosiale 
rundt det å være med på Birken, å ha det gøy 
sammen etterpå. Vi gjør en helg av dette, og 
alt rundt rennet er viktig, sier Eirik, og legger 
til at sånn er det for de fl este i Team raske 
gutter. 

birkEn Er vEldiG, vEldiG viktiG
For det første stiller Team raske gutter, som 
har base i Oslo og også har en avdeling 
Team raske Jenter, med en skikkelig gulrot 
til lagets beste i Birken: Hele helga inkludert 
bytur lørdag kveld, transport og overnatting 
på lagets regning. Videre er det fl ere interne 
veddemål i gjengen. 

For brødrene Haugen ligger det mye pre-
stisje i skryterettigheter som familiens ras-
keste over fjellet. Det gjelder for så vidt ikke 
bare Birken, men Birken er veldig, veldig vik-
tig. Derfor legger begge både ære og inn-

sats i prosjektet.
– Vi konkurrerer i alt vi stiller opp i, og har 

gjort det i mange år. Siden Joar er fem år yn-
gre enn meg, var det ikke sånn da vi var små, 
men helt siden vi begge var utvokst har vi 
knives om alt, smiler Eirik. 

sMørEr sEG bort GanG på GanG
– Det var et nederlag å tape igjen. Jeg føler 
at fysisk var jeg bedre forberedt i år enn i fjor, 
men min største svakhet er at jeg er veldig 
dårlig til å smøre ski, sier Eirik. 

– Selv i fjor, da det egentlig var panserføre, 
hadde jeg forferdelige ski. Jeg hadde bestilt 
å få skiene smurt og leverte dem inn i god 
tid, men da jeg hentet dem, oppdaget jeg at 
den smørepakka jeg betalte 1500 kroner for 
bare var glid og ikke inkluderte festesmøring, 
forteller Eirik, som ble stående igjen med 
klister og hodepine på start. 

Også i år føler Eirik at skiene var en 
hemsko. 
– Jeg hadde møkkadårlige ski, sukker han, 
og legger til at felleski virker stadig mer at-
traktivt både for å kutte ned preppetida på 
hverdager og som et racingalternativ på hå-
rete føreforhold. 

– Jeg orker ikke mer smøring. Men jeg fi kk 
litt panikk før start og la vel på litt mye klister, 
sier Eirik, som hadde en plan for umiddelbar 
revansj. 

– Jeg vinner festen etter rennet, gliser han. 

TeksT og FoTo: inGEborG scHEvE

Vill jubel 
og bitre tårer
nok en gang måtte eirik Haugen (33) se lillebror Jarl 

Haugen (28) stikke av med familiens bestetid i Birken. 

EIrIK HAugEN
• 33 år
• jobber fulltid, to små barn
• Trener minst 3-4 økter i uka
• går for Team Raske gutter

JArL HAugEN
• 28 år
• jobber fulltid
• Trener 5-7 timer i uka, en del 
 av det er bedriftsfotball
• går for Team Raske gutter

Oddbjørg 
har gått 

39 ganger 
Damen med fl est deltakelser 

i Birkebeinerrennet heter 
oddbjørg Haakensveen. 

I år gikk hun for 39. gang og 
har like mange merker som 

hun har deltakelser. Hun gikk 
i mål på tiden 5:22:26. 

TeksT: ElisE HolE FoTo: lars kroGsvEEn

flEst dEltakElsEr 
av HErrEnE: 

Åge Ludvigsen - 53 ganger
einar josef berger - 52 ganger 

svein Lie - 50 ganger
sigmund julshamn - 50 ganger

flEst dEltakElsEr 
av kvinnEnE: 

oddbørg Haakensveen - 39 ganger
Marie Louise svevad - 37 ganger

Marit Tunaal - 37 ganger 
Tone Moberg - 33 ganger 
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B i r k e B e i n e r r e n n e t

Både Sverre og Ingrid har riktignok vært på-
meldt en gang tidligere, men det var i 2014 
– og da fikk ingen gå over fjellet. 

– Men Signe Ellen og jeg hadde en så fan-
tastisk fin opplevelse i fjor at i år ville i prøve 
å få alle på startstreken på nytt. Og det er vi 
veldig glade for, fastslår Torleif. 

Gutta var raskEst 
Torleif var den raskeste av familien Fjæra og 
kom i mål på tiden 4:03, to minutter raskere 
enn sønnen Sverre. 

– Akkurat det er jeg ikke noe fornøyd med, 
forteller Sverre. Jeg skulle gjerne likt å slå 
pappa. 

– Jeg er jo veldig glad, smiler Torleif, som 
forteller at det er blodig alvor om å være ras-

kest mellom de to. Vi er gode venner altså, for-
sikrer pappa Torleif. Men når vi var i skisporet i 
dag, da var det fult fokus på å få best tid. 

– Ja, det har vært litt trykket stemning til 
tider i huset, skyter Ingrid inn – og ler. Jeg og 
mamma tok det som en tur. Vi skulle fullføre, 
og det gjorde vi. 

MinnEr soM kan dElEs
Familien bor spredt og ser ikke så mye til 
hverandre i hverdagen. Ingrid er mye på rei-
se, og Sverre bor i Stavanger. 

– Det har ikke blitt så mye felles trening, 
men vi har prøvd å gå noen skiturer sammen 
når vi har vært samlet, sier Torleif. 

– Ja, og egentlig handler det jo mest om å 
få en felles opplevelse og minner som vi kan 

dele i ettertid, legger Signe Ellen til. Vi har 
gått Skarverennet sammen i flere år, men vi 
ville prøve noe nytt. Birken er noe helt annet 
å gå, fastslår de i kor. 

– Det er mye hardere, sier Ingrid. Men så 
smaker det jo enda bedre også, da. 

– Og så gjør vi en hel helg ut av det. Vi 
reiste nedover til Lillehammer fredag formid-
dag. Da gikk vi ut og spiste middag på kvel-
den. Senket skuldrene og kjente litt på nerve-
ne, forklarer Torleif. Så blir vi over til søndag. 
I kveld skal vi også ut og spise og kose oss. 
Det sosiale er viktig ved en slik helg. Ikke 
bare kampen i skisporet, selv om det er viktig 
der og da, smiler Torleif.

I familien Fjæra 
går alle Birken 
Både mamma Signe ellen og pappa torleif har deltatt før. 
Men for første gang i år gikk begge barna også.
TeksT og FoTo: ElisE HolE

KONgELIg prEg: Det var duket for 
kongelig duell mellom Norge og Danmark i 
Birkebeinerrennet. Både Kronprins Haakon 

og Kronprins Frederik stilte til start - og 
gjennomførte. I tillegg gikk pippa Middleton 
(søster til Hertuginne Kate). Samtlige sa de 

hadde hatt en kjempefin dag.Foto: Lars Krogsveen Foto: geir Olsen

Foto: Lars K
rogsveen

ALLE FuLLFørTE: F.v. Sverre, Ingrid, Signe 
Ellen og Torleif Fjæra gikk alle sammen 
Birkebeinerrennet. Sosialt og gøy!
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S t a f e t t B i r k e n

De kom på andreplass i kvinneklassen. 
Seieren gikk til Team Statkraft Innlandet, et 
regionslag for skiskyttertalenter. 

– Vi trener godt, men vi er travle damer 
med full jobb og mye ved siden av trenin-
gen, og vi er ikke så seriøse at vi ikke kan 
ta et glass vin også, sier Myhre.  Så det var 
godkjent motstand som slo oss.

sosialt
Jentegjengen fra Oslo fikk et innfall under 
en bedre middag på Hafjell i høst om at 
StafettBirken burde de gå.

– Vi går mye på ski og trener ganske 
bra, både sammen og i litt ulike team. Det 
var en felles idé som modnet seg gjennom 
middagen og utover kvelden, forteller Sofia 
Johansson. 

– De fleste av oss har gått Birken mange 
ganger før, og kjente litt på det om vi skulle 
gjøre det igjen eller finne på noe nytt, men 
alle er jo veldig glade i Birken og den stem-
ningen og alt rundt, så da kom det med Sta-
fettBirken opp, sier Myhre.  

– Stafett er en veldig hyggelig måte å 
gjøre noe felles på. Vi har gått mange renn 
og kjørt mange konkurranser hver for oss, 

men nå ville vi gjerne prestere sammen, 
sier hun. 

Gikk for Gull
I løpet av kvelden på Hafjell satte laget opp 
seks jenter til StafettBirken: fire løpere og 
to reserver.

– Vi skulle gå for gull. Det var klart med 
en gang, sier Johansson. 

Men selv om jentene trodde de hadde 
gode muligheter til å ta pallen, var de like-
vel nervøse før start. 

– Jeg visste ikke hvordan det ville gå. 
Jeg var jo litt redd for å gå for hardt ut. 10 
kilometer er ikke så langt, men det er likevel 
veldig langt hvis du sprekker, sier Johans-
son, som gikk første etappe og fortalte om 
blodsmak fra start til veksling. 

Men selv om jentene hadde store ambi-
sjoner for stafetten og syns andreplassen 
var stas, tenker de ikke bare på resultater, 
intervalltrening og prestasjoner. 

– Vi kjører hardt og alle trener en del, men 
vi er gode til å kose oss også. Vi har mye fel-
les middager og vi gjør mye sosialt sammen. 
Og det er jo nettopp derfor det med Stafett-
Birken er så genialt, smiler Johansson.

Jan Olav Beitmyren, som er primus motor for 
stafettsatsingen i Byggmakker, har organi-
sert og rekruttert til StafettBirken siden 2011, 
og har etter hvert fått god rutine på å skape 
engasjement og interesse for prosjektet. 

Beitmyren starter i august, lenge før folk 
flest har lagt vekk shortsen, og begynner å 
sende ut informasjon til kunder og ansatte i 
oktober. Det er viktig å plante tanken tidlig 
slik at prosjektet har tid til å modnes hos folk, 
forklarer han. Det er ikke gjort over natta å 
rekruttere over 130 deltakere fra egne og ek-
sterne rekker.

sosial MøtEplass
En viktig nøkkel til suksess er at det må være 
sosialt, det må skape samhold, og det må 
legges til rette for at deltakerne skal føle at 
de har muligheter til å lykkes. 

Med fellestreninger i forkant og egen ban-
kett med intern premieutdeling etter rennet 
blir StafettBirken en viktig møteplass for 
Byggmakker og kundene, og et prosjekt 
som deltakerne selv har eierskap til fordi de 
må legge ned systematisk innsats i forkant. 

– Vi forankrer dette i vår markedsplan 
overfor våre kunder. Da blir dette et kunde-
arrangement med god helsegevinst, og ikke 
en fylletur til Kiel, forklarer Beitmyren.

fokus på GjEnnoMførinG
De fleste av lagene til Byggmakker er ikke 
så veldig ambisiøse, og de tar dette som 
en sosial og fin tur over fjellet der målet er å 
fullføre med kollegaer og kunder. Men noen 
legger selvsagt sjela i resultatene også, og 
rett som det er går det riktig bra. 

– Ett år hadde vi et kundelag som ble topp 
3. I år var beste lag nummer 13, sier Beit-
myren, som også vet at et felles punktum for 
innsatsen er viktig. 

tEnnEr skiGlEdEn
For Beitmyren, som selv er veldig glad i 
både Birken og langrenn, er den største ge-
vinsten å se hvordan StafettBirken kan tenne 
skigleden hos deltakerne. Hvert år kommer 
det mange nye deltakere til prosjektet, man-
ge melder seg på år etter år, og for flere har 
StafettBirken vært det lille ekstra som har fått 
dem til å trene mot å gå hele distansen året 
etter. 

– Jeg vet at vi har rekruttert flere til både 
FredagsBirken og selve Birkebeinerrennet 
på lørdag, og det er moro, sier han.

LuKTEN AV guLL: Nina Myhre gikk anke-
retappen for Team Milsluker’n Sport 1 og er 
strålende fornøyd med stafettdebuten og 
andreplassen. Men neste år er jentene tilbake 
for å ta gull, sier hun. Foto: Ingeborg Scheve

Stafett er sosialt
– Det var jo synd at vi ikke vant. Men nå må vi bare gå igjen til 
neste år, revansjelysten er der allerede, sier nina Myhre, som gikk 
siste etappe for Milsluker’n Sport 1/team raske Jenter. 

TeksT: inGEborG scHEvE

TeksT: inGEborG scHEvE

Byggmakker 
størst i 
StafettBirken - 
igjen

Med 32 lag påmeldt og 31 
til start slo de Møller-gruppen 
med to lag. 

TEAM MILSLuKEr’N SpOrT 1: bak fra venstre: 
Nina Myhre, Jill Jørgensen, foran: Stine Hau-
gen, Sofia Johansson. Foto: privat

BLODSMAK Og FuLL SpIKEr: Sofia 
Johansson gikk første etappe for Milslu-
ker-jentene, og sparte ikke på kreftene. 
Foto: geir Olsen
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CROSSFIT | BASISTRENING | KONDISJON | STYRKE    
– Vi leverer over hele landet 

Gratulerer med 1. og 2. plass i Birken!
John Kristian Dahl og Anders Aukland legger begge grunnlaget 
hjemme med treningsutstyr fra Sportsmaster!
 
 

Concept2 SkiErg PM5

 9.500,– 
(Plattform kr 2.375,-)

Tredemølle T300 (0,8-22 km/t)

22.500,–
Olympisk styrkepakke 2 

8.950,– 



Valgene du tar etter trening er like viktige som de du tar under økta. Restitusjonsfasen 
starter så fort økta er over, derfor blir valgene du tar da like viktige som de du har tatt 
under økta. Karbohydrater restituerer musklene dine, proteiner bidrar til muskelvekst. 
YT har i samarbeid med toppidrettssenteret utviklet en serie restitusjonsdrikker som 
gjør det enkelt å spise riktig etter trening.

Ta restitusjon på alvor, og få mer ut av treningen din.

Som en del av et variert kosthold bidrar proteiner til muskelvekst, mens påfyll av 
karbohydrater etter hard trening bidrar til restitusjon av normal muskelfunksjon. 

 HARD 
TRENING. 
ENKEL 
RESTITUSJON.



f r e D a g S B i r k e n

Vant FredagsBirken 

på felleski
fredagsBirken 2016 ble vunnet av Petter Soleng Skinstad. 
Han gikk de 54 kilometerne på felleski.
TeksT: ElisE HolE FoTo: ElisE HolE oG karolinE conradi øksnEvad

TeksT og FoTo: ElisE HolE

petter vant på tida 2:43:55.
– Jeg hadde både spikerfeste og kjem-

peglid! Det sier en tydelig fornøyd petter 
Soleng Skinstad etter målgang på Birke-
beiner Skistadion. Han slår et slag for fel-
leski, og mener at det er noe alle kan bru-
ke. Tidseffektivt er det også - du slipper å 
bruke tida di på å smøre, fastslår petter, 
som var veldig fornøyd med løpet sitt.

– Jeg har hatt helt utrolig godt feste i 
dag, og gikk ikke fi skebein en centime-
ter. Jeg gikk konstant i sporet i alle bak-
ker. Dessuten hadde jeg kjempegod glid 
også, og dro faktisk fra andremann i ned-
overbakkene. 

petter vant med nesten 13 minutter ned 
til andremann.

slo pappa åGE
på samme startstrek stilte også Åge Skin-
stad, tidligere langrennssjef, og far til pet-
ter. Han havnet på en 5. plass totalt, og 
gikk på 3:03:26 

– Jeg er godt fornøyd med løpet. Jeg 
har tatt tak i treninga, og gikk jo 50 minut-
ter raskere i år enn i fjor. Det er morsomt. 
Men jeg syns det egentlig er enda mor-
sommere at petter vinner.

FredagsBirken 
er fast tradisjon

Hilde Ulvesli og gunn lesteberg 
har gått fredagsBirken sammen 
de siste tre årene. forrige helg 
hadde de 10 års jubileum i 
ingalåmi også.

– For en fi n tur vi har hatt! Det har vært en 
fl ott dag, utbryter de i kor. Men det har vært 
slitsomt også, og vi har måtte pushe hver-
andre gjennom hele løypa. 

tradisjon 
De to venninnene har hatt en tradisjon om å 
gå Ingalåmi, og i år hadde de 10års jubileum. 
De siste tre årene har de også gått Fredags-
Birken. 

– Det skal vi fortsette med, sier Hilde. Det 
er så fi nt å gå i dag. Det er lavere skuldre, og 
ikke så mange folk i løypa. Men samtidig kan 
vi si at vi har gått Birken. 

trEnEr saMMEn 
De trener sammen i forkant av rennet.

– Det er både hyggelig og lurt å trene 
sammen. Vi har ikke noe strengt regime, 
men man må trene før et renn som Birken, 
sier gunn. 

– ja, og dessuten blir vi enda bedre kjent. 
Det er fi nt, for vi må pushe hverandre gjen-
nom løpet. Heldigvis har vi ikke gått tomme 
samtidig. Da kan den ene pushe den andre, 
og omvendt, forteller Hilde. 

HElGEtur
Venninnene skal ikke kaste seg i bilen hjem-
over med en gang. 

– Nei, nå skal vi dusje og spise en god 
middag. Vi blir over til i morgen, for da skal 
vi opp i fjellet og heie frem deltakere i Birke-
beinerrennet.
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VINNEr: Håkon Kolderup 
(t.h) var raskest av alle i år. 
Han vant g 16 foran Kasper 
Inderhaug (t.v).

pOpuLærT MED BArNEBIrKEN: 
Nesten 900 barn var i aksjon under 

årets BarneBirken.
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U n g D O M S B i r k e n 

UngdomsBirken 
er mer populært 
enn noen gang

FØRsTe jeNTe I MÅL: Marie Laukli 
var første jente over målstreken i 
UngdomsBirken. Hun vant klassen sin 
j 16. Raskest av jentene i 
UngdomsBirken var Helene Marie 
Fossesholm som gikk i j 15.

i år var det deltakerrekord i UngdomsBirken. 2661 
jenter og gutter var påmeldt til start på Sjusjøen 
søndag 13. mars. Og i år som i fjor gikk det raskt 
fra start til mål.
TeksT: ElisE HolE FoTo: GEir olsEn oG ElisE HolE

Den første starten gikk 09:00 på Sjusjø-
en. I løpet av 1 og en halv time ble 2465 
ungdommer sendt avgårde ut i sporet. 

raskEst Gutt oG jEntE
Vinner av ungdomsBirken, og raskest 

av de alle var Håkon Kolderup fra Larvik 
Ski. Han vant spurtoppgjøret og gikk i 
mål på tiden 35:45. – Veldig gøy å vinne! 
utbrøt en tydelig fornøyd Håkon. Jeg var 
heldig i starten og hadde en ganske bil-
lig reise ned mot mål. 

Andre og tredjeplassen kom rett bak. 
Kasper Inderhaug på tiden 35:48 og Si-
men Syversen på 35:52. 

Av jentene var det Helene Marie Fos-
sesholm som var raskest i sporet. Hun 
gikk i klassen J15 og vant på tiden 41:23. 
Av jentene i 16-årsklassen var det Marie 
Laukli som vant på tiden 41:38.

DETTE Er 
uNgDOMSBIrKEN:
• 15 km lang
• Start på Sjusjøen og målgang 
 på Birkebeineren Skistadion
• Arrangert for 15. gang i år

uNgDOMSBIrKEN 2016:
• Klubb med fl est deltakere: Lyn Ski med 
 117 deltakere
• Deltakerrekord i år med 2661 påmeldte 
 og 2465 startende
• raskest tid gutter: 35:45 vunnet av 
 Håkon Kolderup (klasse g16)
• raskest tid jenter: 41:23 vunnet av 
 Helene Marie Fossesholm (klasse J15)

Klubben i ungdomsBirken med fl est del-
takere var i år LYN Ski. De stilte med til-
sammen 117 deltakere.

Av de 117 ungdommene stilte gutter 2004 
med hele 36 stykker. Og for disse handler 
ungdomsBirken om mer enn akkurat den 
tida de er i skisporet søndag 13. mars. 

– Vi har et komplett helgeopplegg, hvor 
de fl este av oss bor på Mesnalia. Det for-
teller Annik Bjørndal, oppmann for gutter 
2004. 

– resten av klubben har vi organisert i 
store hytter. Vi går løypa lørdag, og det er 
mye sosialt og sterkt fokus på selve ren-
net, forteller Bjørndal. Og fortsetter: Alt skal 
være gøy! Vi har med oss alle type løpere. 
Noen som vil hevde seg i toppen, mange i 
midten og noen litt nærmere bunn. Men vi 
er sammen og har et utrolig godt miljø rundt 
denne gjengen. 

Alt skal være gøy! 
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SCOTT SCALE EXPERT 700/900
• Aluminiums Birken sykkel
• XT gir

• Syncros felg med Maxxis Ikon dekk
• Rock Shox dempegaffel med lock out

Vi har et bredt utvalg av sykler  
i merkene Scott, Hard Rocx og  
Xeed, gjelder også El-sykler. Våre 
verkstedsmedarbeidere er oppdatert 
på nyvinningene innen sykkel og gjør 
alt av service og reparasjoner. 

SCOTT SCALE EXPERT 700/900
10999;

Endelig sykkelsesong!

Få en ny løpsopplevelse! 

HOKA CLIFTON 2
24 mm demping under fotballene og 29 mm  
demping under hælen gir 5 mm dropp. 

SAUCONY MIRAGE 
Sauconys mest populære lettvektsmodell 
4mm drop for deg som vil frem på foten.

SAUCONY HURRICANE ISO 2 
Lett og samtidig meget godt dempet
Fleksibel med god respons / løpsfølelse.

SAUCONY TRIUMPH ISO 2 
Nøytral bestselger til mengdetrening
Komfortabel, myk og fleksibel

HOKA CHALLENGER ATR 2
Perfekt for alt fra asfalt-, grus- 
og stiløping til ultra trail.

HOKA CLIFTON 2

1599;

SAUCONY MIRAGE 
1300;

SAUCONY HURRICANE ISO 2 
1700;

SAUCONY TRIUMPH ISO 2 
1700;

HOKA CHALLENGER ATR 2

1599;

Riktig sko er alfa og omega for en god løpsopplevelse, det får du  
hos oss. Vi bruker bla fotscanner og speilkasse for skoutvelgelse.

Hamar:
Olrud Handelspark, Kåtorpveien 1
hamar@sport1.no, tlf 62 35 88 88

Lillehammer:
Kirkegata 55, 2609 Lillehammer
lillehammer@sport1.no tlf 61 24 70 70

Se vår nettbutikk www.sport1lillehammer.nosport1lillehammer

sport1superstorehamar sport1hamar

SP1 Birkenannonse april 2016.indd   1 23.03.2016   18.02

mailto:hamar@sport1.no
mailto:lillehammer@sport1.no
http://www.sport1lillehammer.no/


H a l v B i r k e n

topp trE HalvbirkEn kvinnEr
1. Masako Ishida, 1:10:31
2. Barbro Sætha, 1:15:54
3. Marie Renee sørum gangsø, 1:16:53

topp trE HalvbirkEn MEnn
1. Øyvind Moen Fjeld, 1:03:09
2. Petter engdahl, 1:04:31
3. Andreas sauge, 1:04:34

DETTE Er 
HALVBIrKEN:

• start på sjusjøen og mål på 
 Birkebeineren skistadion 
• Traséen er på 28 km og går i 
 klassisk stil 
• HalvBirken regnes som seedingrenn 
 til Birkebeinerrennet 
• Ble arrangert for 7. gang i år 
• I år gikk 801 deltakere rennet 

DE BESTE

Noen bruker HalvBirken til 
gjennomkjøring før Birkebeinerrennet, 
mens for andre er dette årets 
treningsmål. Raskest i mål var Øyvind 
Moen Fjeld som gikk på tiden 1:03:09. 

villE stakE Et HElt rEnn
– Jeg ville prøve å stake et helt renn, for det 
har jeg aldri gjort før, forteller en veldig for-
nøyd Barbro i mål. 

Og det ble et vellykket forsøk! Barbro sta-
ket HalvBirken hele veien fra start, og gikk 
over målstreken på tiden 1:15:54. – Det gikk 
overraskende lett med tanke på at jeg gikk 
Ingalåmi i går. Det eneste jeg kjenner er ryg-
gen; den er ganske støl, smiler Barbro. 

Men hun forsikrer oss i samme slengen om 
at det går bra, og at det ikke vil gå ut over 
neste helg. For denne helgen har egentlig 
bare vært en ren oppvarming til neste helg. 
Da stiller nemlig Barbro til start igjen – og da 
er det Birkebeinerrennet som står for tur. 

– Nei, det skal gå fi nt. Så lenge jeg klarer 
å holde formen vedlike uka gjennom nå, så 
er jeg ikke noe bekymra for det. Jeg gleder 
meg! Men jeg gleder ikke så veldig til oppo-
verbakkene, de er jeg ikke så glad i, smiler 
Barbro lurt. 

å stakE Er Gøy 
Barbro liker godt å stake. 

– Det kan jo ha en sammenheng med at 
det er det jeg er best til, smiler hun, som følte 
at hun gikk bra hele rennet gjennom.  

– Traséen egner seg jo godt til å stake, så 
det passet bra å teste ut dette i dag. Men jeg 
gjentar det ikke neste helg. Da blir det diago-
nalgang, fastslår Barbro.

TeksT: ElisE HolE FoTo: GEir olsEn

To renn på rappen 
som oppvarming

På lørdag vant Barbro Sætha ingalåmi 30 km. 
Dagen etter kom hun på en sterk andreplass i HalvBirken, kun 
slått av Masako ishida fra proffteamet team United Bakeries. 
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Ingalåmi - damenes dag
lykken er trikkeskinner og god glid – i hvert fall når du 
skal gå skirenn. Og årets ingalåmi bød på akkurat det.

TeksT: ElisE HolE FoTo: ElisE HolE oG GEir olsEn

ÅrETS JENTETur: For jentegjengen fra Drammen handler Ingalåmi mest om 
det sosiale. Hygge og en utfordring som de tar sammen. Jentene har ikke lagt 
ned mye tid i treningen, for det er det sosiale som er viktigst. 

FELLES OppVArMINg: Friskis & Svettis stiller med felles 
oppvarming før start. Litt tøy og bøy, så kroppen blir klar 
for ski og staver. 

SMørEHJELp: For noen kan skismøringen være en ordentlig 
plage. Men Swix stiller opp med smørehjelp på stadion for de 
som trenger det. 

FOr ALLE: Nærmere 1600 damer og jenter gikk Ingalåmi. Flesteparten velger 
distansen på 15 km, og veldig mange deltar både for mestringsfølelsen og fordi 
det er gøy og sosialt.

gÅTT ALLE INgALÅMIrENNENE: Disse fire damene har gått hvert eneste Inga-
låmi som har vært arrangert – tilsammen 24 ganger. Fra venstre: Agnes Sikkeland 
fra Fredrikstad, randi Helene Lødding fra Yven, gunvor Stokland fra Eiksmarka 
og Tove Sikkeland fra Elverum.

TOpp 3 
INgALÅMI 30 KM:

1. Barbro Sætha, 1:35:37
2. Maren Wangensteen, 1:36:00

3. Berthe Annette svenkerud, 1:36:01

TOpp 3 INgALÅMI 15 KM:
1. Hege skari, 48:01

2. Tone sundvor Dahl, 48:29
3. kristine kristiansen Torgersen, 48:59

Lørdag 12. mars stod nærmere 1700 damer på start på 
Birkebeiner skistadion på Lillehammer. Noen med en 
fokusert mine og en tid de skulle klare, andre med det enkle 
mål om å ha det gøy.  
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FJELLETS MATBUTIKK I SENTRUM
AV SKEIKAMPEN!

Her finner du et rikt utvalg av dagligvarer.
Nybakte brødvarer og et godt utvalg 
av fruktog grønnsaker.

Tlf. 61 22 85 26 • E-mail: joker.skeikampen@ngbutikk.netTIPPINg • LoTTo •  VIKINgLoTTo

  Velkommen til
  en hyggelig handel !Åpningstider i vinterhalvåret

Mandag - Torsdag  kl. 0900 - 1800
Fredag kl. 0900 - 2000
Lørdag kl. 0900 - 2000
Søndag kl. 1000 - 1600

Ved bestilling
før ankomst, kan varene hentes 

eller leveres direkte på døra

Daglig leder Kirsti Seielstad

SKEIKAMPEN

VOKSNE 22.-25. JUNI
For første gang arrangerer vi 

Merida terrengsykkelskole 
for voksne 

med Aslak Mørstad som instruktør

Dette passer for deg som vil ha en 
grundig innføring i terrengsykling. 
Enten målet er å slå kompisen på 
Birken/Grenserittet eller du liker 

å utfordre terrenget på sykkel som 
i Terrensykkelrittet/Bukkerittet, vil du 

ha stort utbytte av å melde deg på 
dette kurset. 

Å være god i terrenget sparer deg 
for mye tid og unødig bruk av krefter. 

skeikampen.no/
terrengsykkelskole-voksen

BARN 20.-25. JUNI
En uke med terrengsykling 

på Skeikampen for gutter og jenter
 i alderen 12-17 år.

 Samlingen passer for alle uansett 
ferdigheter. Vi setter sammen 

grupper som tar hensyn til dine
 tekniske ferdigheter, alder osv.

Det vil bli egne jente- 
og guttegrupper på 10-15 personer.

Vi ønsker også i år å lage en faglig, 
sosial og innholdsrik uke.

Påmeldingsfrist 1. juni 2016.

skeikampen.no/
terrengsykkelskole

• BARN 20.-25. JUNI
• VOKSNE 22.-25. JUNI
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Den viktige 
sommertreningen 
gjøres på rulleski

Fortsatt er det mulig å få seg noen flotte skiturer på vårsnøen, men for de fleste er 
skisesongen over. Det kan være lurt å ta seg en liten pause fra skitreningen i april. 

Bruk nå tid på ting du har lagt til side under en hektisk sesongavslutning.
Slik blir du ekstra motivert til å sette i gang forberedelsene til en ny turrennsesong.

TeksT: ronny bråtEn FoTo: idsports

rullEski Er dEn viktiGstE dElEn  
av soMMErtrEninGEn
rulleskitrening er den viktigste treningsfor-
men for å få en god opplevelse under nes-
te års Birkebeinerrenn. Det gjør ingen ting 
om april passerer før du tar fram rulleskie-
ne, men i mai bør du være i gang hvis du vil 
være maksimalt forberedt til skiene spennes 
på igjen.

HalvpartEn av øktEnE på rullEski
rulleski er den treningsformen som ligger 
nærmest langrenn på snø og kan brukes av 
alle uansett nivå. Her trener du både teknikk 
og styrke som vil gjøre deg til en bedre ski-
løper. Derfor anbefales det at ca. halvparten 
av øktene i barmarksesongen gjøres på rul-
leski. 

Husk å starte med rolige, korte turer (30-

60 minutters økter). Asfalten er hardere en 
snø. En gradvis tilvenning til staking på as-
falt, vil minske risikoen for belastningsskader 
i rygg, albue og skulderparti. Styrkeøvelser 
for stabiliseringsmuskulaturen i mage og 
rygg er også en viktig faktor for å styre unna 
skader.

Er du nybegynner bør du legge de første 
turene på et lukket område eller en lite trafik-
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t r e n i n g

VIKTIgE 
SIKKErHETSrEgLEr 
Før Du LEggEr  
uT pÅ Tur!

1. Nybegynnere bør starte opplæringen på  
 et lukket område. gjerne et rulleskianlegg
2. Lær deg å bremse/ploge
3. Legg turene i slakt terreng som  
 nybegynner
4. gjør deg kjent i traséen du skal gå i.  
 slik unngår du unødvendige overraskelser
5. er du usikker på om du mestrer nedover- 
 bakken? Ta av deg skiene og jogg ned
6. Velg steder med lite trafikk og god  
 oversikt
7. Rulleskiløpere er definert som gående,  
 men det er akseptert at du går på høyre  
 side av veibanen
8. De unge utøverne skal trene på gangveier  
 eller andre bilfrie steder
9. Bruk nødvendig sikkerhetsutstyr som  
 hjelm, reflekstøy, hansker og briller

«Det anbefales at 
halvparten av øktene 

i barmarksesongen  
gjøres på rulleski.»

kert vei. Sørg også for at traséen er flat. 
øv balanse og plogteknikk. Med øving 
vil du etter hvert kunne trene i mer kupert 
terreng.

rullEskitrEninG i Mai
Dette er måneden for å komme skikkelig 
i gang igjen på rulleski. prioriter rolige 
turer. øktene kan gjerne vare mellom en 

til to timer. Tenk teknikk, og varier mellom 
staking, dobbelttak med fraspark og di-
agonalgang.  Dette er alle teknikker du 
har mulighet til å forbedre deg i gjennom 
sommertreningen på rulleski. 
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KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!KJEKT Å HA!

Viking lanserer en ny utgave av den solide 
terrengløpskoen Apex II. Skoen oppretthol-
der den gode kvaliteten, både med hensyn 
til ytelse og komfort. Den nye utgaven skal 
også gi aktive føtter enda bedre passform, 
bedre grep og et mer sporty utseende enn 
tidligere. 

Apex II er laget i et syntetisk nettingma-
teriale, er 100 % vanntett og veier kun 297 
gram. Den kommer med det praktiske toveis 
Boa®-lukningssystemet som gir effektiv og 
jevn stramming uten trykkpunkter. Et sentralt 
plassert hjul gjør at skoen kan tilpasses på 
en rask og enkel måte. Vri hjulet til høyre for 
å stramme og til venstre for å løse opp – det 
er gjort i en fei.

Apex II er nå tilgjengelig i friske farge-
kombinasjoner, og den allerede populære 
terrengløpskoen fi nnes for både menn og 
kvinner. 

Diadora Vortex-pro MTB er toppmodellen i Diadoras terrengskoprogram 
og er blant markedets mest avanserte. Skoen har mikrofi ber overdel som 
sikrer god stabilitet, gode pusteegenskaper og høy komfort. Diadoras 
3.generasjons Double Boa «lissesystem» gir syklisten en millimeterpresis 
mulighet for optimal tilpasning til foten. Hæl-låsen gjør at hælen slipper 
lett ned i skoen, der den blir sittende godt forankret og hindrer friksjon. 
Sålen er av karbon og har rågummi yttersåle. Sålen skal gi en effektiv 
kraftoverføring samt optimal gripeevne. 

Terrengsko 
i nytt design

Ny terrengsko

VIKINg ApEX II 
prIS: 1799,-  www.vikingfootwear.com

DIADOrA X VOrTEX-prO 
prIS: 3499,-   www.wenaasnordic.com

CLug YOur BIKE
prIS: 249,-/269,- www.sportnor.no

Clug er en liten, utrolig smart og rimelig syk-
kelholder. Den hjelper deg å rydde i boden 
og garasjen eller andre steder hvor du måtte 
ønske å parkere sykkelen din. Du får den i 
tre størrelser slik at den passer racer, hybrid 
og terrengsykkel, og i mange morsomme 
fargevarianter. Den leveres med enkel mon-
teringsanvisning og skruer. Sjekk www.
getclug.com for mer info. 

Smart
sykkelholder

Pedalbasert kraftmåler
En videreutvikling av garmins innovative 
pedalbaserte kraftmåler. Som forgjenge-
ren Vector måler Vector 2 og Vector 2S 
kraft direkte i pedalen der kraften fanges 
med nøyaktig resultat. Med en nydesig-
net pedal pod og en LED-diode som gir 
blinkende indikasjoner ved montering og 
service, kan du enkelt fl ytte kraftmåleren 
mellom ulike sykler. Vector S kan opp-

graderes til dobbeltsidig Vector 2 for å få 
informasjon om venstre/høyre balanse og 
sykkeldynamikk. Vector kan oppgraderes 
med et oppgraderings-kit til Vector 2. un-
der sykkelturen sendes all data fra peda-
lene til Edge sykkelcomputer, Forerunner 
multisportklokke eller annen ANT+ kom-
patibel enhet for avlesning.

VECTOr 2 Og 
VECTOr 2S 

prIS: 14399,- 
www.garmin.no
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170216  
VORTEX-PRO II

159094  
X VORTEX-PRO

Ekskusiv sponsor på sykkelbekledning for Norges Cykleforbund. 

•    Henvend deg til WENAAS NORDIC for gode tilbud på  

teambekledning til din sykkelklubb/bedrift.

www.diadora.com   |                                              |    Tlf.: 22 57 50 50        

EXCLUSIVE OFFICIAL TECHNICAL APPAREL SUPPLIER
www.diadora.com   |                                              |    Tlf.: 22 57 50 50        

WENAAS NORDIC
har også et  
bredt utvalg 

av sykkelsko, 
til både landevei  

og terreng.

170216 170216 
VORTEX-PRO IIVORTEX-PRO II

http://www.diadora.com/


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/
http://www.spiuk.no/


t r e n i n g

Slik blir 
du klar for 

sykkelsesongen

noen starter å sykle ritt allerede i april, mens 
andre ikke fester startnummeret på sykkelen før 

grusklassikerne i august. for andre handler det om 
å holde formen vedlike. Uansett plan for syklingen 

denne sommeren presenteres her noen råd og tips for 
å takle overgangen fra vinter til sommer via våren.

TeksT: ovE solliE FoTo: polar

start forsiktiG
sykling er en skånsom idrett, men den er 
ganske monoton. Hvis man plutselig begyn-
ner å sykle mye, kan man derfor få belast-
ningsskader. Det er lurt å kombinere vinter-
aktiviteten din med de første sykkeløktene i 
noen uker for å få en skånsom overgang til 
mer og mer sykling. om du ikke har beve-
get deg noe særlig gjennom vinteren bør du 
trappe opp treningen forsiktig, og samtidig 
variere treningsformene noe. Å ta seg en kort 
løpetur i denne perioden behøver ikke være 
noe negativt for syklingen din. 
om du ikke har holdt syklingen vedlike gjen-
nom vinteren, trenger du heller ikke starte 

med å kjøre mye intervalltrening. Nyt heller 
de første turene, og kjenn på godfølelsen 
over å være tilbake på sykkelen.

landEvEissyklinG
I Norge er vi tradisjonelt veldig glad i snøen, 
men når denne snøen har blitt til hardpakka 
is i skogen på våren, er den ikke like samar-
beidsvillig for syklister som er glad i å sykle 
i skogen. Mens du venter på at skogen blir 
snø- og isfri, kan du derfor starte sykkelse-
songen ved å samle kilometer langs lande-
veien isteden. På landeveien kan du stort sett 
holde et kjappere og lettere tråkk i forhold til 
i skogen, samt at det er gode muligheter for 
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å velge mindre kupert terreng på landevei-
en, noe som kan bidra til en mykere start på 
sykkelsesongen. Å sykle litt på landeveien 
for terrengsyklister kan også være positivt 
for å utvikle «kjørestyrken», ettersom fokuset 
vil ligge mer på tråkket og det fysiske enn på 
teknikken.

sittEr du riktiG?
I voksen alder regner man ikke med å vok-
se i høyden lenger og det går heller motsatt 
vei, selv om mange ikke liker å innrømme 
det. uansett om høyden din er den samme 
som forrige sesong, er det lurt å sjekke om 
du fortsatt sitter riktig på sykkelen, spesielt 

om du har kjøpt deg ny sykkel. Folk og prefe-
ranser forandrer seg, og det kan være både 
skadeforebyggende og prestasjonsfrem-
mende å sørge for å sitte riktig om noe har 
forandret seg i løpet av vinteren. Din lokale 
sykkelbutikk kan antakelig hjelpe deg godt 
på vei til en god sittestilling. Ellers er den mer 
avanserte løsningen å dra til en profesjonell 
sykkeltilpasser. Det finnes også videoer på 
You Tube som forklarer og viser en god sit-
testilling. 

tråkkfrEkvEns oG styrkE
Når du har sikret en god sittestilling og er i 
gang med syklingen, er det lurt å venne seg 

til en lett og kjapp tråkkfrekvens fra første 
økt. En kjapp tråkkfrekvens er mindre be-
lastende på knær og muskulatur som ikke er 
vant med lange sykkelturer. Tråkkfrekvensen 
skal likevel ikke føles ukomfortabel og helt 
unaturlig. 
Mange mosjonister glemmer å trene styrke. 
En sterk muskulatur (som også er kondi-
sjonstrent) sykler både fortere og tåler mer 
trening. Styrke er i tillegg positivt for arbeids-
økonomien, slik at du jobber mer effektivt på 
sykkelen. Har du trent styrke på beina gjen-
nom vinteren, tåler som oftest knærne også 
litt mer sykling.

Om du ikke har trent gjennom vinteren, kan 
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t r e n i n g

to GodE øktEr 
i startEn av 
sykkElsEsonGEn:

økt 1: lanGturEn
I starten av sesongen synes jeg man skal 
nyte langturen nå som det endelig har blitt 
varmere. Ta utgangspunkt i et lettere terreng 
og hold tråkket lett og hurtig. samle gjerne 
en kompisgjeng og sykle så lenge dere har 
tid til. Vær likevel litt obs på å ikke sykle  
altfor langt på de første turene ettersom 
dette kan bli for høy belastning på knær og 
sener. start heller med litt kortere turer før 
du øker sykkeltiden etter hvert.

økt 2: distansEøktEn
Etter en kort oppvarming på 10-15 min finner 
du deg et småkupert terreng hvor du skal 
sykle halvhardt i 40-60 min avhengig av 
din form. Legg deg på en intensitet hvor du 
akkurat ikke blir stiv, på såkalt laktat- eller 
melkesyreterskel. Avslutt med 10min rolig 
sykling. Økta kan også gjøres lengre om 
du har god tid. Denne økta hjelper deg å 
få tilbake «kjørestyrken» din etter en vinter 
med lite sykling.

utstyrssjEkk

om du satte bort sykkelen etter forrige 
Birkebeinerritt og ikke har ofret den en 
tanke før årets sykkelsesong, er det lurt å 
gå igjennom følgende punkter for å sjekke 
at sykkelen din er trygg og velfungerende 
å sykle på, samt at du sjekker at hjelm, 
bekledning og sko fortsatt er komfortable og 
fungerende.
• sykkelramme uten sprekker
• Bremser lett uten mye motstand i wire  
 eller svampete følelse i hendelen om du  
 har hydraulisk skivebrems og tilstrekkelig  
 med belegg på bremseklossene 
• Rette hjul uten slark i eiker og lagre og  
 hele felger
• Dekk og slanger er hele og uten sprekker.
• girer lett og presist uten mye motstand  
 i wirene
• kjede er smurt og tannhjul er hele 
• krank, pedaler og styre går greit rundt  
 og uten motstand i lager 
• Hjelm uten sprekker
• sykkelbukse uten utslitt padding i skrittet
• sykkelsko hvor cleatsen sitter godt på

du bruke perioden hvor du trapper opp 
syklingen ved å trene styrke i tillegg. Det 
trengs ikke mange apparater for å trene litt 
styrke, og du kommer et godt stykke med 
ettbeins knebøy med egen kroppsvekt 
som en øvelse som gjøres med en sekk 
med vekt i og en stol til å gå opp på som 
en annen øvelse. glem ikke basisstyrke i 
tillegg.

klE dEG Godt sElv oM 
sola varMEr
Ikke la deg lure av sola. Lufta og vinden 
kan være kaldere enn du tror når du sy-
kler i starten av sykkelsesongen. I tillegg 

til vanlig sykkelbekledning er det lurt med 
en vindvest på overkroppen. Vindvesten 
kan tas av og på for å justere temperatu-
ren. Om du velger en vest med lommer på 
ryggen, har du også bedre plass til å opp-
bevare ting på ryggen på lange turer. 

I tillegg er et par løse ermer en god in-
vestering som antagelig vil bli brukt flittig 
i løpet av den norske våren og sommeren. 
Disse kan lett tas av og på for å justere 
temperaturen. Mange aldrende knær set-
ter ikke pris på kombinasjon av kald luft og 
plutselig mye sykkeltrening. Derfor er løse 
knær eller ben lurt å bruke selv om det i 
utgangspunktet føles varmt i lufta. 
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S Y K K E L E K S P E R T E N :
TORD BERN
HANSEN

På vei mot hydrauliske 
bremser på landeveissykler
gjennom mange år har felgbremser vært enerådende på landeveis- 
og cyclecross (cx) sykler. for to-tre år siden begynte det å komme 
hydrauliske skivebremser på en del dyrere cx-sykler, og i år kommer 
det også på enkelte landeveissykler. Samtidig blir det tilgjengelig 
også på rimeligere cx-sykler.
TeksT: tord bErn HanssEn FoTo: produsEntEnE

på nye cx-sykler er felgbremser så godt som 
forsvunnet fra markedet, og de rimeligere ut-
gavene har mekaniske skivebremser. 

Som terrengsyklist har jeg vært med på 
utviklingen fra felgbremser til hydrauliske 
skivebremser, og skjønner godt at den sam-
me utviklingen har kommet på cx. Nå blir det 
spennende å se om det samme skjer med 
landeveissykler i årene som kommer. Til eget 
brukt som i hovedsak er rolige treningsturer, 
ville jeg gått for hydrauliske skivebremser. 

Vi har brukt Sram sin red-gruppe som er 
veldig lett, og Shimano ultegra som er noe 
rimeligere, på våre cx-sykler en god stund, 
og kan ikke si annet enn at vi er storfornøyd. 
Nedenfor deler vi våre erfaringer med forde-
ler og ulemper med hydrauliske bremser på 
cx og landevei.

fordElEr
 + gode bremser under alle værforhold
 + bruker mindre kraft på hendelen for å 

 bremse
 + justerer selv, trenger ikke justere wire
 + wire blir ikke treg da kraften overføres via 

 hydraulikkolje
 + kan bruke 29" hjul fra terrengsykkelen, 

 men kan være noen utforinger med 
 kassetten bak. Anbefaler å sjekke med 
 faghandel *)

 + kan sykle uten bremsesubb selv om det 
 blir kast i hjulet *)

 + hjulet holder lengre da bremsebanen 
 ikke slites *)

 + lite vedlikehold

ulEMpEr
 – litt tyngre bremser
 – litt dyrere
 – litt tyngre hjul
 – bruker litt lengre tid på å bytte hjul 

 ved punktering
 – mer krevende å reparere

*) Fordelene med mekaniske skivebremser 
fremfor vanlige felgbremser er få, og er noe 
jeg i utgangspunktet ikke anbefaler, men 
oppfatningen om det er delt. Fordelene er 
etter min mening få, mens du beholder alle 
ulempene med hydrauliske skivebremser.

Noen er skeptiske til at det ved massevelt 
i landeveisritt kan bli fl ere skader enn van-
lig ved at noen kutter seg på skivene. I ter-
rengsykling kjenner jeg til svært få skader 
som følge av dette, men det er vanskelig å 
uttale seg skråsikkert. 
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XC IS CHANGING. MEET THE BIKE 

THAT HAS EVOLVED WITH IT.
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a k t U e l t

Hver utgave av magasinet Birken blir også produsert digitalt. 
på «min side» på www.birkebeiner.no kan du nå selv velge 
om du ønsker magasinet trykt eller digitalt. ønsker du digital 
utgave, må du påse at e-postadressen er riktig. Sjekk samtidig 
at adressen er riktig.

DIgITAL uTgAVE AV MAgASINET

Cycle Service 
Nordic 
distribuerer 
Michelin

Cycle Service Nordic er nå distribu-
tør av Michelin dekk og vil tilby mar-
kedet høykvalitetsdekk og slanger 
innen landevei, MTB og city.  Mic-
helins høyteknologiske og innova-
tive produktserie har modeller for 
de fl este syklister. Michelin selges i 
ledende sykkel- og sportsbutikker 
over hele landet

fra En birkEbEinEr:
- Jeg må ha et pause-år fra Birken. Det 
har kommet et par «ulver» i klasse 
M65 - 69 som gjør at en må trene 
mer enn jeg har tid og tåleevne til.

Eventyrerne Aleksander gamme og Cecilie Skog valgte 
å gå Birkebeinerrennet med datteren Vilja i pulk. Det gikk 
tungt, og de brukte over to timer til Skramstadsetra. på 
Kvarstad valgte de å avregistrere seg, men gikk videre 
på eget ansvar. Etter ni timer med dårlig feste var de på 
Sjusjøen. Der oppsøkte de en mat- og drikkestasjon hos 
gode venner. I følge Aleksander var det fl ott solnedgang 
på fjellet! 

Kl.14.00 søndag dukket de opp på Birkebeineren 
skistadion med startnummer og pulk. Da hadde de full-
ført de 54 kilometerne fra rena til Lillehammer. Ifølge 
de to er det ikke i deres ånd å ikke fullføre.

Brøt og fullførte 

De store produsentene av 
langrennski har nå felles-
ki i sitt sortiment, og fl ere 
skaffer seg skiene. Ter-
skelen for å komme seg ut 
på trening og ski blir lave-
re uten smøreutfordringer. 

Administrerende direk-
tør Nils Hult i Madshus kan 
fortelle at de, i sin første 
sesong, har solgt om lag 
13 000 par av sine Intelli-
grip-ski. De aller fl este er 
solgt i Norge. Denne se-
songen har de hatt to mo-
deller. Neste år kommer 
det fl ere modeller fra den 
norske skiprodusenten. 

Fellene på skiene er 
testet til å holde i 80 - 100 
mil. Deretter kan de byttes 
i den lokale sportsforret-
ningen.

Nils Hult mener det er 
fl ere fordeler med felleski. 
De gir en lavere terskel inn 
i langrennsporten. I tillegg 
kan man bruke tiden på 
trening og ikke smøring. 
Det er helt enkelt veldig 
enkelt!

En HilsEn fra pippa
“I was nervous at the start, it’s a tough race with plenty of 
uphill and a strong headwind but I enjoyed every minute of it 
and the fi ne weather lifted everyone's spirits. The course was 
beautiful and the atmosphere amazing between competitors 
and supporters along the way. I am happy to have participa-
ted and most importantly crossed the fi nish line.”

FELLESKI 
TAr AV

Bytt utsikt hver gang
90 unike hytter til leie  

fra Sjusjøen Hytteutleie Velkommen
til �ells!

Sjusjøen hytteutleie
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P r O D U k t t e S t

VI HAr
TESTET:        store 

sportsbagger
Store sportsbagger er 
praktiske når du skal på en 
aktiv ferie. De største har 
hjul, og konseptet minner 
litt om bestemors trillebag 
som hun brukte til å handle 
dagligvarer på 70-tallet. vi 
har testet fi re bagger som 
er helt i toppsjiktet. 

Douchebag, Evoc, Ortlieb og Os-
prey leverer alle sportsbagger helt i 
toppen. Med volumer rundt 100 liter 
og baggen full av sportsutstyr blir 
vekten fort høy. Da er det praktisk at 
baggen har hjul og et godt håndtak 
til å trekke med. 

kritEriEnE
Vi tok kontakt med leverandørene og 
ba om en bag i størrelse 80-120 liter 
som som egner seg til aktive ferier, 
samlinger og konkurranser. Vi har 
lagt vekt på fi re områder ved vurde-
ring av baggene. Det er hvordan det 
er å pakke i baggen, hvor greit er det 
å ta den med seg rundt, hvor godt 
den beskytter innholdet og om den 
har andre smarte detaljer/funksjoner. 
Innenfor hver av disse områdene har 
vi vurdert fl ere kriterier: 

TeksT: tord bErn HansEn

kritEriE

pAKKINg AV BAg

Størrelse

Vekt

Inndeling av hovedrom

Små lommer

Lukkemekanisme

FOrFLYTNINg AV BAg

Hjul

Trekkhåndtak

Skulderrem/seler

Løfte-/bærehåndtak

BESKYTTELSE AV INNHOLDET

polstring mot støt

Vannavisende

Kompresjon

Låsemulighet

ANDrE DETALJEr

Sammenleggbar

Smarte detaljer

Slitestyrke

forklarinG

I liter. ønsket volum er rundt 100 liter (80-120)

Lav vekt er en fordel for å få med mest mulig bagasje 
innenfor fl yselskapenes vektgrenser, men lav vekt kan 
igjen gå utover andre egenskaper som f.eks beskyttelse/

polstring.

Er det noen inndeling slik at innholdet i det store rommet 
kan organiseres?

Finnes det utvendige og innvendige rom til småsaker?

Hvor lett er det å lukke baggen? 

Er det hjul, og hvor godt triller de?

Hva slags trekkordning er det, og hvor god er den å bruke?

Kan den bæres på skulderen eller ryggen som en sekk?

Har den håndtak til å løfte med?

Hvor godt er den polstret, og beskytter den innholdet bra 
mot skarpe kanter fra kofferter og lignende?

Er den vannavisende/vanntett?

Kan den komprimeres slik at den tilpasses til mengden du 
pakker?

Kan hovedrommet låses for sikrere oppbevaring?

Kan den klappes sammen når den lagres (for å ta minst 
mulig plass)?

Hva slags smarte detaljer har den?

Hva tror vi om holdbarhet og slitestyrke? 
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Merke
Navn

produsent
pris

Volum
Vekt (kg)

Inndeling av hovedrom
Små lommer

Hjul
Trekkehåndtak

Skulderrem/seler
Løfte-/bærehåndtak

polstring mot støt
Vannavvisende

Kompresjon
Låsemulighet

Sammenleggbar

Merke
Navn

produsent
pris

Volum
Vekt (kg)

Inndeling av hovedrom
Små lommer

Hjul
Trekkehåndtak

Skulderrem/seler
Løfte-/bærehåndtak

polstring mot støt
Vannavvisende

Kompresjon
Låsemulighet

Sammenleggbar

DOuCHEBAgS
the big bastard 90l
www.douchebags.com
2300,-
90
4,5
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Delvis
Delvis
Delvis
Ja
Ja

EVOC
World traveller 125 l
www.evocsports.com
1800,-
125
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Delvis
Delvis
Ja
Delvis

vurdErinG
Baggen med det kuleste navnet har et stort volum og er lett å trekke 
med seg. Ekstra løftestropper for enkel håndtering, og noe polstring 
mot støt. Lett å hekte på ekstra sekk.

vurdErinG
Stor bag hvor hovedrommet er delt opp i fl ere avdelinger. Disse 
er festet med klips og er mulig å velge posisjon på – eller fjerne. 
Mange fi ne smålommer til pass, pc og annet. 
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P r O D U k t t e S t

oppsuMMErinG

Vi har brukt baggene på treningssamlinger 
hvor vi har reist både med bil og fl y, og vi har 
levd i baggen opptil et par uker av gangen 
og gjennom dette samlet oss noen verdifulle 
erfaringer. 

I denne testen greier vi ikke å kåre en vin-
ner. Hvilken bag som er best er helt avhen-
gig av deg som person og ditt behov, og vi 
anbefaler deg å lese gjennom tabellen som 
viser hvordan baggene skårer på de ulike 
områdene. 

Er du typen som liker å slenge alt du skal 
ha med deg ned i baggen uten at det er så 
nøye hvordan det ligger, bør du gå for Dou-
chebag eller Ortlieb. De har omtrent like stort 
volum og ingen inndeling av hovedrommet, 
selv om det er noen stropper for å holde det 
på plass. Et stort rom gir også fl eksibilitet. 
Trenger du en vanntett bag for å være sikker 
på at innholdet holder seg tørt, eller en bag 
som kan bæres på ryggen, er Ortlieb bag-
gen for deg. Douchebag har bedre trillekom-
fort og noen fl ere smålommer. I tillegg har 
den en mindre sekk som enkelt kan hektes 
på og som funker som håndbagasje på fl yet. 

ønsker du å holde god orden på innholdet 
og skille sko og skittent tøy fra det rene, er 
Evoc eller Osprey baggen for deg. Evoc er 
litt større og er baggen med fl est inndelinger 
av hovedrommet. Begge har mange små og 
mellomstore rom. I Evoc kan skilleveggen 
settes i tre høyder – eller tas helt ut. Evoc 
er sammen med Osprey også baggen som 
vi mener gir best beskyttelse av innholdet. 
Evoc er defi nitivt baggen for den som liker 
å ha full orden i baggen. Er du imidlertid 
avhengig av å bære baggen et stykke før 
du kommer frem til målet, er Osprey en bag 
med et bæresystem som er helt på høyden 
med tursekker. Ikke langt unna før den had-
de kvalifi sert for  ukestur i fjellheimen. Os-
prey har også en smart løsning slik at det er 
enkelt å henge på en mindre dagstursekk på 
samme måte som Douchebag. 

Merke
Navn

produsent
pris

Volum
Vekt (kg)

Inndeling av hovedrom
Små lommer

Hjul
Trekkehåndtak

Skulderrem/seler
Løfte-/bærehåndtak

polstring mot støt
Vannavvisende

Kompresjon
Låsemulighet

Sammenleggbar

Merke
Navn

produsent
pris

Volum
Vekt (kg)

Inndeling av hovedrom
Små lommer

Hjul
Trekkehåndtak

Skulderrem/seler
Løfte-/bærehåndtak

polstring mot støt
Vannavvisende

Kompresjon
Låsemulighet

Sammenleggbar

OrTLIEB
Duffl e RS 110 
www.ortlieb.de
1900,-
110
3
Nei
Delvis
Ja
Delvis
Ja
Ja
Nei
Ja
Delvis
Nei
Ja

OSprEY
sojourn 80
www.ospreypacks.com
2400,-
80
4
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Delvis
Ja
Ja
Delvis

vurdErinG

Litt mindre enn de andre, men med et 
bæresystem tilnærmet som en proff 
tursekk. Bæresystemet kan skjules når 
du ikke bruker det. Mulig å hekte på  
ekstra dagstursekk. Mange små rom 
og forseggjort bag/sekk. ønsker du 
større trillebag, har Osprey det i sitt 
utvalg, men da uten bæresystemet. 

vurdErinG

Vanntett og enkel bag med stort 
volum som virker solid. gode skul-
derseler slik at den enkelt kan bæres 
som en stor sekk. 
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a k t U e l t

Sykkelhotell
i disse dager er det mange nordmenn som tar ut sykkelen sin fra vinterdvale. 

Og mange har hatt den stående på sykkelhotell gjennom vinteren.

TeksT: ElisE HolE FoTo: birk sport

Visste du at du kan sette sykkelen din på 
sykkelhotell gjennom vinteren, og få den fi ks 
ferdig klar til sesongstart?

oppbEvarinG oG sErvicE
– Vi har drevet med dette i noen år nå, og det 
er helt klart behov for det. Det forteller Kim 
Nordgård, daglig leder hos Birk Sport på Al-
nabru i Oslo. Folk leverer inn sykkelen sin i 
november når sesongen er over, og har den 
stående på sykkelhotellet til april. 

– Mange har såkalte go’sykler som de bare 

bruker om sommeren, og ønsker å ta ekstra 
godt vare på den. I løpet av hotellperioden 
får sykkelen pleie. Det innebærer vask av alle 
bevegelige deler, enkel smøring og en til-
standsjekk vil eventuelle mangler dukke opp, 
og kunden vil få tilbudt en service. Denne 
servicen blir da utført i god tid før sesongen 
starter igjen, forteller Kim.

for dE MEd litEn bod
Mange har for liten eller ingen lagringsplass 
til sykkelen, og for mange ender den opp i 

både stuer og soverom. Da er sykkelhotell et 
godt alternativ. 

– Ja, vi opplever at fl ere og fl ere er lei av å 
ha sykkelen stående ugunstig plassert inne i 
leiligheten. Mange vil ikke ha den stående i 
felles garasjer, i frykt for at den skal bli stjålet. 
Da kommer de med den til oss, sier Kim, som 
forteller at syklene tas god vare på gjennom 
lagringsperioden. 

– Syklene står i oppvarmede lokaler fra no-
vember til april. 
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linninG/kant

går kanten klar av ankelkulen, slik at den 
ikke gnager? Slutter den godt til, uten å irri-
tere akillesen?

S Y K K E L E K S P E R T E N :
TORD BERN
HANSEN

Valg av 
terrengsykkelsko
Det er ikke alltid den dyreste skoen som er den beste. 
gjennom 25 år med terrengsykling på sti i skog og fjell, pluss 
mange forskjellige ritt, har vi blitt bevisst på hva vi ser etter. 
Dette bør du tenke over: 

TeksT: tord bErn HansEn

Midt undEr

Til landeveissykling og terrengsykling på 
grus trengs ikke grep midt under skoen. 
Stisyklister har imidlertid god nytte av noe 
annet enn blank karbon her for å få feste når 
en går i terrenget eller setter foten på peda-
len uten å bruke cleetsen.

HælkappE

Hælkappen skal gi god støtte til foten. Slut-
ter den godt til, forhindrer den også at skoen 
kipper når du må av for å gå. 

spEnnE

Spennene bør være enkle å bruke, og sørge 
for at skoen slutter godt til. De må kunne åp-
nes selv om de er fulle av gjørme, og heller 
ikke sprette opp når du går med dem. Er de 
også så lette å stramme at det kan gjøres 
i fart, blir konkurransesyklisten fornøyd. Det 
hender spennen går i stykker. Sjekk om det 
er mulig å få kjøpe reservespenne. 

pløsE

Fordeler pløsen / materialet under spennene trykket 
jevnt utover, slik at det ikke blir ubehagelig?

40



sålEn

på konkurransesko er det fordel med stiv såle for mest mulig kraftoverføring, og at sålen ikke 
gir etter for pedalen. Ved sykling i terrenget, må en gå/løpe av og til. Da er det en fordel med 
grovt mønster under skoen, og at gummien gir feste på hardt og sleipt underlag. Litt svikt i så-
len foran tåballen gjør også at skoen er enklere å gå med. Husk også at det er forskjell på hvor 
stiv såle en mosjonist som tråkker 200 watt trenger, mot en proff som tråkker det dobbelte.

U t S t y r

passforM

Slutter skoen godt til rundt foten? Enkelte merker fi nnes i halvnumre eller 
med bredere/smalere lest. Det er også stor forskjell mellom ulike merker

luftinG/bEskyttElsE

gir materialet i skoen den luftingen eller be-
skyttelsen mot vind og vann som du ønsker? 
Sko i kunststoff tørker gjerne raskere enn om 
de er av skinn. 

tupp

Fronten på skoene bør gi beskyttelse ved 
steinsprut eller om du sparker borti noe når 
du løper i terrenget.

knottEr

Store knotter er fi nt hvis det er løst under-
lag. på hardt underlag og i steinrøysen er 
de i veien. Sjekk at du kan bytte eller skru ut 
knottene hvis du bruker skoene på forskjellig 
underlag.
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Besøk vår nye nettside: www.lillehammerhotel.no

Lik oss på Facebook: www.facebook.com/LillehammerHotel

Nyrenoverte Lillehammer Hotel

ønsker alle birkebeinere velkommen!

 Et destinasjonshotell for velvære og samhold

for aktive mennesker

http://www.lillehammerhotel.no/
http://www.facebook.com/LillehammerHotel


U t S t y r

Vinteren er over, og sykkelsesongen 
er endelig i gang igjen. Mange bir-
kebeinere skal ut på søken etter ny 
tohjult lekekamerat, og det er nok å 
velge i. Bransjen tilbyr sykler i alle 

mulige kategorier, og det er enkelt å 
miste oversikten. Her får du presen-
tert et knippe gode birkensykler for 
sesongen!

vi ba sykkelleverandørene om å gi deg sine anbefalte birkensykler for 
2016. vi har delt de inn i to kategorier – under og over kr 20 000,-. 

TeksT: ElisE HolE  FoTo: lars Erik ulvEstad oG produsEntEnE
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uNDEr 
20.000,- IMpOrTør: Sport 1 gruppen AS

prIS: 12.999,-
www.gekkobikes.no

rAMME: gekko V1 6061 Trippelbutted SMw 
aluminium
STr: 16, 18, 20, 21"
gAFFEL: gekko Superlite stiv karbongaffel
gIr: Shimano XT 20 gir
KrANK: Shimano Deore 22/30/40 t
BrEMSEr: Shimano Deore hydrauliske 
skivebremser
HJuL: DT Swiss felger og Novatec nav 
DEKK: Continental raceKing 29x2,2"
STYrE Og STEM: Anatomy 
SADEL: SDg FLY rL 
HJuLSTørrELSE: 29"
VEKT: 10,1 kg

Lynrask terrengsykkel for grusveier 
og gode stier!

GEkko FIrM 
MOuNTAIN 29 rIgID  

IMpOrTør: ramo AS
prIS: 16.990,-
www.ramo.no

rAMME: Scale Aluminium 6011 SL 
Custom Butted Superlight Tubing
gAFFEL: FOX 32 Float performance Air 
FIT4 lock-out m/3 innstillinger, 100 mm. 
vandring. 
STYrE: Syncros T-Bar 6011 aluminium 
Flat/ 9 grader7 720 mm. 
FrAMSprINg: Syncros 6011 alumini-
um/ oversize 31,8 mm
HJuL: Syncros gX03V
DEKK: Schwalbe rocket ron / 2.1 
67EpI Foldable/ Kevlar Bead
BrEMSEr: Shimano M425 Disc
gIr: Shimano XT/ Deore 20 speed
DrIVVErK: Shimano FC-M627 
HJuLSTørrELSE: 29"
VEKT: 11,8 kg

Dempegaffel med lock-out remote på 
styret med tre innstillinger: full dem-
ping, trailmodus og helt låst. 

scott SCALE 950
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U t S t y r

MErida BIg NINE 
XT-EDITION

birk rIDE 2016

IMpOrTør: Stians Sport AS
prIS: 14.999,-
www.merida.no
 
rAMME: Big 9 TFS BC-single, 
Aluminium
gAFFEL: rock Shox 30gold TK29 
100 remote
STYrE Og FrAMSprINg: 
Styre: MErIDA pro OS 680 r12, 
Stem: Merida pro OS 5
HJuL Og DEKK: Hjul: Merida Big Nine 
pro D, Dekk: Maxxis Ikon 29er 2.2 
BrEMSEr: Shimano M506 
gIr Og DrIVVErK: Shimano XT
HJuLSTørrELSE: 29”

Komplett Shimano XT 3X10 girgruppe 
og drivverk. passer rytteren som ønsker 
topp utstyr på en ramme utviklet med 
moderne TFS teknikk.

IMpOrTør: Birk Sport AS
prIS: 16.900,-
www.birksport.no

rAMME: SL Karbonramme med Direct mo-
unt og Innvendig kabelføring. pF 30 BB.
gAFFEL: Suntour  Axon Dsrl
KrANK: Shimano Deore M627 38/24 
utveksling
KrANKLAgEr: pF30 lager
gIr: Bakgir: Shimano SLX M675 Fremgir: 
Shimano Deore M618 E-type
HJuL Og DEKK: Hjul: weinmann felger, 
Shimano Deore Nav Sapim Cross eiker. 
Dekk: Schwalbe racing ralph performance 
BrEMSEr: Shimano Deore M615 med Ice-
Tech 180mm front / 160mm rear disc
BrEMSEHÅNDTAK: Shimano Deore M615 
hydraulic
STYrELAgEr: FSA 1 1/8” integrated, 
caged bearings
STYrE Og FrAMSprINg: Styre: race One 
Alu 700mm, 10 dg backsweep. Stem: race 
One 90mm
HJuLSTørrELSE:  27.5" (15,5", 17", 19") og 
29" (15,5", 17", 19", 21")
VEKT: 11,3 kg 27,5" / 11,7 kg 29"

prisgunstig karbon terrengsykkel i både hjulstørrelse 27.5" og 29". 
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RAMO AS Industriveien 10, 1473 LØRENSKOG  
tlf: 67 91 02 00 - kundeservice@ramo.no - www.ramo.no

Følg oss på Facebook 
- søk etter Scott Norge
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U t S t y r

diaMant ApEX T27.3

cannondalE F-SI 3

IMpOrTør: gresvig AS
prIS: 11.999,-
www.gsport.no

rAMME: Trippelbuttet aluminium
gAFFEL: Manitou Marvel
STYrE Og FrAMSprINg: C4 rE2.7
HJuL Og DEKK: Stan's Notubes rapid / 
Kenda Karma kevlar
BrEMSEr: Hayes radar
gIr Og DrIVVErK: Shimano XT 
girsystem og SrAM S1000 krank
HJuLSTørrELSE: 27,5
VEKT: 10,7 kg
 
Slangeløsklare Notubes rapid felger

IMpOrTør: Cycling Sports group
prIS: 15.600,-
www.cannondale.com 

rAMME: F-Si, Smartformed Alloy, 
Flat Mount Brake, 1.5 Si headtube
gAFFEL: rockShox recon gold TK, 100mm, 
1-1/8" steerer, 15mm Maxle, poploc remote 
lockout, 51mm offset
STYrE Og FrAMSprINg: Cannondale C3 fl at, 
6061 double-butted alloy, 700mm / Cannondale 
C3, 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, -5 deg.
HJuL Og DEKK: Stan's ZTr rapid 29, 32 hole, 
tubeless ready / Schwalbe rapid rob performan-
ce 29/27.5 x 2.1", tubeless ready
BrEMSEr: Shimano M445 hydraulic disc, 
180/160mm
gIr Og DrIVVErK: Shimano XT, Shadow plus, 
2x10-speed / Shimano Deore M617, Hollowtech, 
22/36, 11-36
HJuLSTørrELSE: 29 i str M-XL, 27,5 i Str S
    
Cannondale F-Si aluminiumramme er lett, stiv 
og likevel komfortabel, og den gir deg tilnærmet 
kjørefølelse som karbonrammer.
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IMpOrTør: Hard rocx AS
prIS: 12.990,-
www.hardrocx.no

rAMME: race 3 X6 Superlight aluminium
gAFFEL: rST F1rST Air med lockout
STYrE Og FrAMSprINg: HrX SL
HJuL Og DEKK: Shimano-nav og Sun 
ringlé Inferno 23-felger / Schwalbe Thun-
der Burt-dekk
BrEMSEr: Shimano Br-M425
gIr Og DrIVVErK: Shimano XT/Deore
HJuLSTørrELSE: 29" 
VEKT: 12,2 kg 

Cambrium Sport 29r blir levert med de 
raskeste dekkene til Birken; Schwalbe 
Thunder Burt.

Hard rocX 
CAMBrIuM SpOrT 29r

U t S t y r

fuji TAHOE
IMpOrTør: Birk Sport AS
prIS: 11.900,-
www.birksport.no

Toppmodell med Aluramme fra Fuji i en fresh 
matt Oransje farge, laget til norske forhold. 

rAMME: Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ powerCurve down tube, 
smooth welds, hydroformed top tube, tapered 1 1/8” - 1.5” head 
tube, BB91 bottom bracket
gAFFEL: rock Shox recon Silver TK Solo Air 29 w/ remote lockout, 
tapered alloy steerer, 100mm travel
KrANK: Shimano Deore, integrated spindle, 40/30/22T
KrANKLAgEr: Shimano, press-fi t
gIr: Forgir: Shimano Deore, 34.9mm Bakgir: Shimano Deore XT 
shadow, 10-speed
HJuL Og DEKK: Hjul Vera Terra DpD22 rims 32h, Formula DC-73 

front, Formula DC-308 rear disc hubs, stainless black spokes. Dekk: 
Schwalbe rapid rob, 29” x 2.25”, 50tpi
BrEMSEr: Shimano M395, hydraulic disc, 180/160mm rotors
BrEMSEHÅNDTAK: Shimano M396, hydraulic disc
STYrELAgEr: FSA NO.42B, 1 1/8” - 1.5”, semi-cartridge bearings
STYrE: Oval Concepts, 6061 alloy, fl at, 31.8mm, 9o sweep, 0mm 
rise
STEM: Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, 7o rise
HJuLSTørrELSE: 29"
VEKT: 13,25 kg 
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Leg gripper

Arm gripper

Front gripper

Strammere lycra med
mindre friksjon gir
bedre passform

MAX
Vår nye toppmodell på sykkeltøy
med ekstra god passform og 
kvalitet for han og henne. 
Spesielt god mot huden.
Interface – en av verdens ledende
leverandører av pads – leverer sin
beste pad til vår MAX-kolleksjon.

TEAM HITEC 
PRODUCTS
...har valgt SPIUK som leverandør av sykkeltøy for 
sesongen 2016. De har valgt MAX damekolleksjon.

NÅ HASTER DET!
Nå haster det virkelig dersom dere ønsker teamtøy 
til sykkelsesongen 2016. Det er ennå litt tid igjen 
før bestillingsvinduet stenges! TA KONTAKT NÅ!

Team Hitec Products er et UCI worldtourlag, 
rangert som verdens 6. beste damelag. Med med-
lemmer fra fl ere europeiske land er Team Hitec 
Products et sterkt og målbevisst lag som selv 
forventer gode resultater i 2016. Laget har både 
verdensmestre og nasjonale mestre ombord.

SPIUK NORDIC leverer teamtøy i mange pris-
klasser og kvaliteter. Vi samarbeider også med 
mange butikker rundt om i landet for å kunne tilby 
sykkelklubber og bedrifter et fullstendig sortiment 
innen sykkeltøy/utstyr. Spiuk Nordic kan levere 
mye av utstyret i klubbfarger!

Leg gripperLeg gripper

Multi D 
anatomic 

men

Multi D 
anatomic 

woman

Interface
bruker leger i 

samarbeid med 
utøvere under 
utviklingen av 

pads for korrekte 
trykkpunkter 

og maks 
avlastning.

Kontakt Ingar Sporsheim på tlf. 900 61 371  |  www.spiuk.no     |     post@spiuk.no

10 år i Norge

mailto:post@spiuk.no
http://www.spiuk.no/


scott SCALE 900 rC

IMpOrTør: ramo AS
prIS: 63.990,-
www.ramo.no

rAMME: Scott Scale HMX Karbon ramme
gAFFEL: rock Shox SID rL3 Air DNA3 custom demper. 
Lock out m/ 3 innstillinger og 100 mm. Vandring.
STYrE: ritchey Carbon wCS 2X T shape Flat/ 
9 grader/ 720mm.
FrAMSprINg: ritchey wCS C-260 
oversize 31,8 mm.
HJuL: Syncros Xr rC 
DEKK: Schwalbe rocket ron EVO/ 2.1 
127 EpI Kevlar Bead, Tubeless Easy
BrEMSEr: Shimano XTr M9000 Disc
gIr: SrAM XX1/ SrAM XO1 11 speed
DrIVVErK: SrAM XX1 gXp pF DM Carbon crankarm
HJuLSTørrELSE: 29 og 27,5
VEKT: 9,0 kg.

Scott Scale rC leveres i både 27,5" og 29" hjul.

IMpOrTør: Stians Sport AS
prIS: 29.999,-
www.merida.no

rAMME: Ninety-Six lite BC CFA (29) r12
gAFFEL: rock Shox reba rL 29 Air Qr15 
tapered remote
STYrE Og FrAMSprINg: 
Styre: Merida pro OS 720 Flat  
Stem: Merida pro Carbon OS -5
HJuL Og DEKK: Hjul: DT Swiss 466D-29   - 
DEKK: Maxxis Ikon 29er 2.2 fold
BrEMSEr: Sram DB 5 Centerline 160 pM
gIr Og DrIVVErK: Sram 1X11 gX
HJuLSTørrELSE: 27,5" i S og M. 29" i M, 
L, XL
VEKT: 11,9 kg

MErida NINETY-SIX 
CF 6000

Nyutviklet 96 CFA Lite karbonramme og hydroformet bak triangel i aluminium med 
12mm aksling, innvendig kabelføring, tapered styrerør og et meget lett og 
tråkkeffektivt demperoppheng.

IMpOrTør: gresvig AS
prIS: 59.999,-
www.intersport.no

rAMME: 950g karbon
gAFFEL: rockShox SID XX world Cup 29
STYrE Og FrAMSprINg: Answer 
proTaper Carbon / C4 rE2.7
HJuL Og DEKK: Stan's Notubes rapid/
Schwalbe Thunder Burt
BrEMSEr: Formula r1 racing
gIr Og DrIVVErK: SrAM XX1 
girsystem og raceFace NEXT SL krank
HJuLSTørrELSE: 29"
VEKT: 7,8 kg

nakaMura grADE 29TEAM
raceFace NEXT 

SL krank i karbon

OVEr 
20.000,-
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U t S t y r

IMpOrTør: Birk Sport AS
prIS: 29.900,-
www.birksport.no

rAMME: SL Karbonramme med Direct 
mount og Innvendig kabelføring. pF 30 BB.
gAFFEL: Opm One piece Mag rlo,29" 100 
travel; tapered alloy 1/8"x1.5” Disc,15 mm 
ta, Black Xmm One piece Mag rlo ;27,5”120 
mm travel tapered alloy 1/8"x1.5”, Disc,15 
mm ta
KrANK: Shimano XT M8000 38/28 utveks-
ling                       
KrANKLAgEr: pF30 Kranklager
gIr: Bakgir: Shimano XT M8000 11 speed. 
FrEMgIr: Shimano XT M8025 E-type 2 
speed
HJuL Og DEKK: Hjul: ZTr Crest felg, Sa-
pim Laser eiker, rACE nav. Dekk: Schwalbe 
Thunder Burt 27.5/29x2.10 TLr Snakeskin
Bremser: Shimano XT M8000 med IceTech 
180mm front / 160mm rear disc
BrEMSEHÅNDTAK: Shimano XT M8000 
hydraulic 
STYrELAgEr: FSA 1 1/8” integrated, 
caged bearings
STYrE Og STEM: Styre: raceFace Turbine 
Flat wide Alu, 720mm, 8 dg backsweep. 
STEM: raceFace Turbine 90mm 6dg
HJuLSTørrELSE: Smart 27.5 ( 15,5", 17", 
19" ) 29 (15,5", 17", 19", 21" )
VEKT: 9,5 kg i 27-5 og 9,7 kg i 29

birk NEXT 2016
potensiell bestselger i klassisk design. Nye Shimano M8000 XT gruppe på alt av 
gir, krank og bremser. 

IMpOrTør: Cycling Sports group
prIS: 27.500,-
www.cannondale.com

rAMME: F-Si Asymmetric, BallisTec Carbon, SpEED SAVE, pF30A, 
1.5 Si Head Tube, 27.5" (S), 29" (M-X)
gAFFEL: Lefty 2.0, 100mm, pBr Isolated Damper Technology with 
XC+ tune and updated controls, Offset - 50mm (S), 55mm (M-X)
Styre og framspring: Cannondale C3 fl at, 6061 double-butted alloy, 
700mm / Cannondale C3, 6061 Alloy, 1.5", 31.8, -5 deg.

HJuL Og DEKK: Stan's ZTr rapid, 32 hole, tubeless ready (Ai 
offset lacing) / Schwalbe racing ralph performance 29/27.5x2.1", 
tubeless ready
BrEMSEr: Shimano Deore, 180/160mm i-spec
gIr Og DrIVVErK: Cannondale Si, Ai, BB30, FSA 26/36 rings, 
Shimano XT, Shadow plus, 2x10-speed 11-36
HJuLSTørrELSE: 29 i str M-XL, 27,5 i Str S

cannondalE F-SI CArBON 4
Cannondale`s Lefty 2.0 gaffel gir deg en kontroll ingen 
annen gaffel gir. Suveren vridnigsstivhet i alle retninger 
og svært liten friksjon innvendig.
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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.

Giant XTC 
ADVANCED 29Er 1

IMpOrTør: Horten Sykkelsport AS
pris: 29.999,-
www.sykkel.no 

rAMME: giant Advanced-grade 
Carbon ramme
gAFFEL: FOX 32 Float performance 
29" gaffel 
med 100mm vandring
gIr: Shimano XT 2x11 gir
SETEpINNE: giant Contact Carbon 
setepinne
BrEMSEr: Shimano XT hydrauliske 
skivebremser
HJuL Og DEKK: Schwalbe racing 
ralph performance folding dekk

Lett og leken konkurranse/treningssyk-
kel med Advanced Karbonramme som 
er håndlaget av giant. En sikker vinner 
for de som ønsker seg en stiv og rask 
29'er til årets ritt!
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Hard rocX 
CIrCO VOLANTE

IMpOrTør: Hard rocx AS
prIS: 24.000,- 
www.hardrocx.no

rAMME: OX2-S karbon
gAFFEL:  Manitou M30 med lockout
STYrE Og FrAMSprINg: HrX SL/
ritchey OE 
HJuL Og DEKK:  Shimano Deo-
re-nav og Sun ringlé Inferno 23-fel-
ger / Schwalbe Thunder Burt-dekk
BrEMSEr: Shimano Br-M506
gIr Og DrIVVErK: Shimano XT/
Deore
HJuLSTørrELSE: 29"
VEKT: 10,9 kg

Circo Volante leveres med Hard 
rocx sin egenutviklede og kritiker-
roste karbonramme

XEEd CrB 3 
prO 29 / 27,5

IMpOrTør: Sport 1 gruppen AS
prIS: 37.999,-
www.xeedbikes.no

rAMME: XEED X-MT35SL 29 karbon
Str: 15, 17, 19, 21"
gAFFEL: Manitou Marvel pro MILO
gIr: SrAM X01 11 gir
KrANK: SrAM X1 38t
BrEMSEr: Avid guide rS hydrauliske 
skivebremser
SADEL: SDg Fly-rL
HJuL: 29" American Classic MTB 
Disc Tubeless 
DEKK: Continental raceKing 
29x2,2"/27,5x2,2
HJuLSTørrELSE: 29"
Vekt: 9,9 kg

rask terrengsykkel med superlett kar-
bonramme! Kommer både med 27,5" 
og 29" hjul.
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Med motor 
i utmark?

U t S t y r

TeksT: inGEborG scHEvE FoTo: MErida oG olE E WattnE

Siste uka før jul slapp Miljødirektoratet et høringsnotat til lovendringer 
som vil gjøre det lovlig å sykle med elsykkel i skog og mark, 

dersom forslaget får gjennomslag. 

Det pågår en diskusjon vedrørende bruk av 
el-sykler i utmark. per dags dato er det ikke 
lov å ferdes med el-sykler i terrenget. Men nå 
kan dette altså endres. Vi har snakket med 
bransjen, organisasjoner og andre i sykkel-
miljøet om tanker rundt temaet.

dEttE Er utE på HørinG
I fjør høst ba Miljøverndepartementet om at 
Miljødirektoratet utarbeider et høringsbrev 
med forslag om å tillate motorferdsel ved 
bruk av el-sykler i utmark, innenfor visse 
rammer, samt å vurdere hvilke lov- og for-
skriftsendringer som er nødvendige for å 
gjennomføre en slik oppmykning. 

Høringsnotatet fra Miljødirektoratet omfat-
ter bruk av el-sykler i utmark med forslag til 
endringer i markaloven, forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag, verneforskrifter og friluftsloven. Hvis 
det går igjennom, vil endringene i lovverket 
i prinsippet sidestille elsykler og vanlige 
sykler på generell basis, sier Vidar gunder-
sen i Norsk organisasjon for terrengsykling, 
NOTS. Han og flere ander i NOTS jobber nå 
med et svar til høringsbrevet. 

– Det som er på høring nå, er lov- og for-
skriftsendringer som vil likestille elsykkel med 
tråsykkel i utmark og ulike verneområder, 
derunder områdene omfattet av Markaloven. 
Hensikten er å åpne for elsykkel på skogs-
bilveier, så høringen handler mest om hvor 
grensen skal gå: Altså traktorveier, turveier; 
kalt "opparbeidet sti." - et ullent begrep som 
NOTS vil protestere på - ellers vil den gjelde 
alle eksisterende stier, sier gundersen.
er det i dag lov å bruke elsykkel på skogs-

veier i nordmarka/ Oslo og Omegn? 
Vidar gundersen, NOTS: Nei.

Dette mener sykkelmiljøet om el-sykler på sti 
Det er mange hensyn å ta når det skal vurde-
res om el-sykling skal tillates i skog og mark. 

Må trå varsoMt 
ingrid Hokstad, nestleder i nOtS 
Ingrid Hokstad holder til midt i Birken-terren-
get. Hun er en av flere i NOTS som jobber 
med å utforme et svar til lovendringsforslaget 
som for tiden er ute på høring. 

Hokstad ser at å åpne for el-sykler i terren-
get både kan bidra til å få flere ut på sykkel 
i skog og mark, personer som i dag av ulike 
grunner ikke sykler i terreng, samtidig som 
en slik lovendring kan føre til større trafikk i 
skogen. Det kan føre til mer slitasje på stier 
og terreng, skape konflikter mellom ulike bru-
kergrupper og nøre opp under eksisterende 
brukerkonflikter. 

Hokstad er positiv til at el-sykler kan bru-
kes på turveier, og er glad for at el-sykler bi-
drar til å sette sykling generelt i fokus. Derfra 
er det kort vei inn i terrenget for el-syklene. 

– Nedover i Europa arrangerer de nå 
el-sykkelritt, og til og med enduro-ritt for 
el-sykkel så vidt jeg vet, så det blir spennen-
de å se hvordan ting utvikler seg, sier Hok-
stad, som foreløpig ikke selv har sett noen 
sykle med el-sykkel i skogen på sine kanter.

– Vi ser vel alle både gode for- og mot-
argumenter for å tillate el-sykling på sti, og 
vi i NOTS har ikke konkludert med noe klart 
"ja" eller "nei". Jeg har samlet masse for- og 
motargumenter som ledd i høringssvaret, og 

synes virkelig dette er vanskelig å ta stilling 
til, sier Hokstad. 

For det første er lovendringsforslaget ba-
sert på at el-sykler eventuelt kan tillates på 
skogsbilveier og "opparbeidet" sti, slik som 
friluftsloven (Allemannsretten) tillater for van-
lige tråsykler uten motor. Hokstad lurer på 
om folk vil skjønne hva "opparbeidet" sti er. 

– Begrepet "opparbeidet sti" er jo også 
noe diskutabelt; vil folk forstå det? Vil det 
være en døråpner til å tillate sykling på all sti? 
Finnes det i det hele tatt mange "opparbeide-
de stier"? Er en sti "opparbeidet" dersom det 
er noen klopper og steinbruer her og der? 
Her er det mange forhold å ta hensyn til, sier 
Hokstad.  

Hokstad er også bekymret for at det å åpne 
for el-sykler i utmark kan skade terrengsy-
klistene på sikt. Hun frykter at en eventuell 
lovendring vil skape flere brukerkonflikter 
og bidra til høyere slitasje på naturen, og at 
dette kan resultere i flere begrensninger på 
stisykling i utmark generelt, også med vanlig 
tråsykkel. 

Når det gjelder spesielle brukergrupper, 
for eksempel personer med nedsatt helse og 
bevegelighet, tror Hokstad at et vedtak som 
gir dispensasjon til å bruke el-sykkel for dis-
se menneskene kan være en mulig løsning.   

Hun ser godt argumentet om at el-sykling 
i utmark kan åpne for at flere brukergrupper 
får sjansen til å oppleve flott natur.

– Jeg mener at fokus i saken nå må være 
på de generelle, allmenngyldige reglene 
rundt bruk av el-sykkel i utmark. De som ikke 
klarer å sykle i skogen på vanlig sykkel grun-
net dokumentert nedsatt helsetilstand, kan 
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slik vi ser det reguleres via egne forskrifter. 
Og at noen få personer med hjertesvikt, nev-
rologisk sykdom eller kreft får bruke el-syk-
kel i skogen, ødelegger neppe for noe som 
helst, men å diskutere disse brukergruppene 
tar fokus bort fra hovedsaken ved å komme 
med anekdotiske, egentlig-ikke-så-relevan-
te-saker, sier Hokstad. 

El-syklinG kan få flErE på Hjul
Per erik Mæhlum, nCf 
Norges Cykleforbund er i utgangspunktet 
positive til el-sykler. De tror slike sykler vil bi-
dra til at flere begynner å sykle, og kan øke 
rekrutteringen til sykling generelt ved å sen-
ke terskelen for å komme i gang. 

– generelt ser Norges Cykleforbund posi-
tivt på el-sykler. Det er jo slik at el-sykler kan 
bidra til at folk som ellers ikke ville kommet 
seg ut på sykkel, begynner å sykle og får 
gode opplevelser på sykkel. Kanskje vil de 
etter hvert også gå over til vanlige tråsykler 
uten motor, sier per Erik Mæhlum, som er ar-
rangementsansvarlig i Norges Cykleforbund. 

– I konkurransesammenheng ser vi på 
el-sykkel først og fremst som et fint tilbud til 
typiske trimarrangementer der fokus for del-
takerne er å komme seg gjennom løypa og få 
en fin opplevelse av å være med på et arran-
gement, sier Mæhlum. 

El-syklistEnE vil rEGulErE sEG 
sElv i tErrEnGEt
Arild Salte, rittleder i flere turritt og engasjert 
medlem i Bærum og Omegn Ck
Arild Salte er svært positiv til el-sykler i skogen. 

– Når det gjelder el-sykkel i skog og mark 
er vi i Bærum og i BOC svært positive til 
dette. Selv vår ordfører skryter av å sykle i 
marka. Jeg har selv en svigerinne som aldri 
hadde vært på Kikut før, og har nå kommet 
seg ut i naturen. Det syns jeg er svært posi-
tivt, sier Salte. 

Han tror ikke et generelt frislipp av el-sy-

kler i utmark vil skape store problemer ver-
ken i form av slitasje eller brukerkonflikter. 

– Når det gjelder slitasje i marka, er det 
svært få som sykler utenfor grusede stier. De 
fleste sykler til hytter i Nordmarka, slik som 
Brunkollen og Kikut og slik, poengterer Salte, 

Han understreker også at for Oslo og om-
egn er bruk av el-sykkel i marka allerede re-
gulert. Når det gjelder lovmessige forhold er 
mye allerede regulert. Maksfart er 25 km. 

Salte har heller ikke opplevd eller hørt om 
cowboykjøring med el-sykkel på sine kanter. 

– Stort sett alle sykler forsvarlig i marka. 
Dette er også regulert med gode regler via 
NOTS, sier han, og viser til NOTS Stivettre-
gler.

Hvor kan du syklE 
MEd El-sykkEl i daG? 
dette er lov
Du kan sykle med el-sykkel på offentlig vei 
og der det er lov å kjøre med bil, motorsykkel, 
moped og ATV, og på gangvei. El-sykkelens 
motor skal kutte ut når assistert fart når 25 km/t. 
Skal du sykle raskere enn dette, er det 100 pro-
sent for egen maskin, forklarer gundersen.
 
dette er ikke lov
Enkelt forklart kan du ikke bruke el-sykkel 
der du ikke kan kjøre med bil, motorsykkel, 
moped eller ATV. Friluftsloven (Allemannsret-
ten) gir rett til å sykle med tråsykkel på skogs-
bilveier og opparbeidet sti. Mange tror at det 
er lov å sykle med el-sykkel på skogsbilveier 
og grusveier, men det er foreløpig ikke tillatt. 
Dette er noe av det som er ute på høring. 

El-sykkElsalGEt EksplodErEr
Anders Iversby Hvideberg driver Sykkelsta-
sjonen i Fredrikstad, og har sett en markert 
økning i interesse for el-sykkel. I fjor hadde 
han knapt solgt en el-sykkel da snøen gikk. 
I år har de rullet ut av butikken jevnt og trutt 
hele vinteren. 

– I fjor merket vi en veldig stor økning i et-
terspørselen på el-sykler, men det begynte 
ikke så tidlig på vinteren. I år er det allerede 
jevnt godt salg, sier Hvideberg. 

bEdrE El-syklEr på MarkEdEt nå 
Enn før
Hvideberg noterer seg at utvalget i el-sykler 
har eksplodert i takt med etterspørselen. 
De første el-syklene som kom var blytunge, 
kjempedyre og hadde begrenset bruksom-
råde. Men de siste åra har syklene blitt let-
tere, rimeligere og tilpasset flere typer bruk. 
Nå finnes blant annet rene stisykler med full-
demping og tjukksykler med elmotor, i tillegg 
til de typiske bysyklene, transportsyklene og 
hybridsyklene som fortsatt er de mest solgte. 

– Det er ikke noe problem å sykle Bir-
ken-traséen med en el-sykkel. De som er ute 
etter terrengsykler med elmotorer er folk som 
gjerne vil komme seg ut i skogen, men vil ha 
litt hjelp opp de verste kneikene, slik at turen 
blir litt mer behagelig, sier Hvideberg. 

ritt bør forEGå utEn Motor
Han ser ikke noen problemer med å slippe 
el-syklene løs på skogsbilveier og godt eta-
blerte stier, men syns ikke motor bør være lov 
i konkurranser. 

– I ritt skal du tråkke sjøl, ellers blir det jo 
en konkurranse om hvem som har den beste 
og letteste sykkelen, kraftigst motor og størst 
batterikapasitet, og ikke nødvendigvis hvem 
som er sterkest, sier Hvideberg. 

Men Hvideberg ser også at el-sykkelritt 
kan få flere til å bli interessert i å delta i syk-
kelritt, og dermed kanskje ta steget over til å 
tråkke for egen maskin etter hvert. 

– I trimarrangementer der det ikke er tid-
taking og rangering, og fokuset er på syk-
kel- og deltakeropplevelser, der kan man jo 
kanskje ha en el-sykkelklasse, antyder han. 
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DELTA FOR

HOLMENKOLL-
MARSJEN

1 200,-

BIRKEBEINER-
RENNET
1 500,-

BIRKEBEINER-
LØPET
1 000,-

BIRKEBEINER-
RITTET
1 250,-

NEW YORK CITY 
MARATHON

50 000,- (alt inkl.)

OSLO 
MARATON

1 000,-

Kjøper du startnummer  
på aktivmotkreft.no  

gir du hele beløpet til  
vårt arbeid

45370 Annonse i Birken.indd   1 15.02.2016   17.44

http://aktivmotkreft.no/


Norges største forhandler av

Clifton 2
Kanskje verdens beste løpesko?

Speedgoat
Den ultimate løpesko for Birken!

Challenger ATR
Terreng versjon av Clifton, godt grep!

1 399,- 1 399,-

1 599,- 1 599,-

1 399,- 1 399,-

Besøk vår nettbutikk olympiasport.no

Besøk vår nettbutikk olympiasport.no
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P r O D U k t O M t a l e r

Lyst på 
noe nytt?

Sykkelsesongen er i gang og, på markedet 
fi nnes mye som vi syklister har lyst på. 
trenger vi det, eller er det bare kjekt å ha?

Vi trenger det kanskje ikke, men vi har veldig lyst på noe nytt. Sykkel-
bransjen har mange nyheter hvert år, og her er et lite knippe produk-
ter vi kanskje trenger i 2016.

Hjelmen bør man alltid sjekke, og er noe det ikke lønner seg å spa-
re på, er det hjelm. Det er sikkerhet.

Når det gjelder sykkelsko, merker man sjelden at tiden er inne for å 
bytte før man prøver noe nytt. 

DIADOrA VOrTEX-prO II 
prIS: 3.999,-

USWE Airborne
Dette er drikkesekker bygget for høy hastighet og høyt trykk 
på trening og i konkurranser.  Med sin revolusjonerende 
4-punkts NDMT ™ sele, holder sekken seg på plass. Mo-
dellen fi nnes i modellene Airborne 2 (også i junior modell), 
Airborne 3 med 1 liter lastevolum og 2 liter drikke (også junior 
modell).  Airborne 9 som har 6 liter lastevolum og 3 liter drik-
ke, Airborne 15 har 12 liter lastevolum og 3 liter drikketank.

Dette er sykkelskoen Movistar Cycling Team og Team COOp 
østerHus benytter på trening og i konkurranser. Landeveis-
skoen har utskiftbar anti-gli såle på hælen, race fi t og karbon 
Fiber forsterkninger som gir en lav vekt på 269 gram.
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Stiv såle og microfiber overdel og dobbelt 
boa lukkesystem gir unik passform og 
tilpassings-muligheter. En sko for den aktive 
bruker som ønsker det beste.

Veske i lommebokformat med minipumpe 
og mange nyttige verktøy. Elastisk nøk-
kelholder, dekkverktøy, kredittkortlomme, 
vanntett telefonlomme og rom for mynter.

Topp hjelm med god ventilasjon, lett vekt og 
god beskyttelse. Scotts hjelmer er utviklet i 
nært samarbeid med Scott sitt pro Cycling 
team

Karbon flaskeholder som har 40% mer 
styrke enn det fleste andre flaskeholdere. 
Den er sterk nok til alle typer bruk, inkludert 
terrengsykkel, triatlon og brosteins sykling. 
geometrisk forbedrede armer lar flaskehol-
deren ha en minimalistisk utseende.

SCOTT MTB rACINg SYKKELSKO
prIS: 3.699,-

SYNCrOS SETEVESKE
prIS: 199,-

SCOTT VANISH 2 HJELM
prIS: 1.799,-

AruNDEL MANDIBLE FLASKEHOLDEr 
prIS: 599,- hos Sykkelkomponenter.no

TOpEAK VErKTøYKASSE 
prIS: 3.999,- 

NOrTHwAVE SKO 
prIS: 3.999,-  VEKT: 320 gr.

Superlett toppsko i knalltøff kamo. Overdel 
i ultralight pu i sømløst design for minimalt 
med klempunkter. Laserkuttet nano venti-
lasjoner for god lufting, og forsterkinger på 
utsatte steder. Extreme XC har alt det man 
forventer av en toppsko

Topeak prepbox er en komplett verktøy-
kasse med 18 sett av verktøy for profe-
sjonelt bruk. Dette er perfekt for meka-
nikere eller entusiaster. Verktøykassen 
inneholder alt det du trenger for å få 
jobben gjort.
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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

CYCLE SERVICE NORDIC | SKUIVEIEN 41 | 1339 VØYENENGA | TLF.  6715 1060 | CYCLESERVICENORDIC.COM

PATRIOT 9

– Hydration pack
– Central back protector
– 3 L bladder
– 9 L cargo

AIRBORNE 15

– Hydration pack
– 3 L bladder
– 12 L cargo

Alle USWE sekker har enkel jus-
tering til alle personstørrelser, og 
har den unike No Dancing Mon-
key teknologien™som gir deg 
en sekk som sitter perfekt.

I tillegg har den en revolusjo-
nerende 4-punkts feste av 
sele, som holder sekken på 
plass under hele turen.

SELGES GJENNOM LEDENDE 
SYKKEL- OG SPORTSFORRETNINGER

USWE_180x127_Marts2016.indd   1 18-03-2016   14:51:04

http://obwiik.no/
http://www.obwiik.no/
http://cycleservicenordic.com/


t r e n i n g

Ta trappa 
fatt

Å løpe drag i en trapp øker automatisk in-
tensiteten i treningen din. Dette gjør trap-
peløp til en fi n måte å trene intervaller på. 
I tillegg er det god styrketrening. Trappe-
trening kan være en del av langturen din, 
du kan bruke trappa til intervalløkter eller 
til å trene spenst. 

sTYRke og sPeNsT
Å trene i trapper setter krav til styrken i 
beina dine. Her bruker du både legger, lår 
og setemuskulatur. Leggene får kjørt seg 
ved å spurte opp en trapp (eller deler av 
en trapp) med lave trappetrinn. Tar du fl e-
re trappetrinn i hvert steg blir det tyngre 
for lårene og setemuskulaturen. 

Bruk trappa til å hoppe fl ere trinn av 
gangen, enten med begge bein eller med 
ett og ett bein. Du kan hinke opp på sam-
me bein, eller annet hvert bein – enten 
hele trappa eller et bestemt antall trinn. 
Du kan hoppe eller hinke sidelengs el-
ler rett fram. Ved å variere vil enda fl ere 
muskler få kjørt seg i løpet av en økt.

INTeRVALLeR
Drag som løpes i en oppoverbakke el-
ler trapp, vil automatisk øke intensite-
ten i dragene dine, og du kommer raskt 
opp i puls. Løp intervallene enten på tid 
(hvis trappa er veldig lang) eller etter et 
bestemt antall trinn. Det kan være lurt å 
sette opp et merke ved starttrinn og mål-
trinn. 

sTART FoRsIkTIg
Trappetrening er hard belasting for beina, 
så det lønner seg å starte forsiktig. Bruk 
de første ukene til å venne beina til en slik 
type trening. De første ukene du inklude-
rer trapper i treningen din, bør du løpe 
enten kortere eller færre drag. Etter noen 
økter kan du gradvis øke lengden på dra-
gene (tid eller trappetrinn) og antall drag. 
Du kan også starte med å inkludere noen 
få trappedrag i løpet av langturen din.

Husk å varme godt opp! Løp i et beha-
gelig pratetempo i ca 10 - 15 minutter før 
første drag. 

Å bruke trapper i 
treningen din er lurt av 
fl ere grunner. Spesielt 

relevant er det for løpere.
TeksT: ElisE HolE FoTo: triMtEX

DeRFoR BØR DU 
BRUke TRAPPA:
• Du blir sterkere i beina av det

• Du får bedre spenst
• egner seg godt til intervaller

Ta trappa 
fatt
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t r e n i n g

Slik løper du 
nedover

Å løpe er en stor 
belastning for beina dine. 
for å redusere noe av 
belastningen, unngå en 
veldig støl muskulatur 
eller i verste fall skader, er 
løpeteknikken viktig.
TeksT: ElisE HolE FoTo: craft

– Vi må øve på å løpe med riktig teknikk. Det 
krever en annen teknikk å løpe nedover enn 
oppover. Det forteller Marte Kathrine Myh-
re, som er profesjonell løper. Hun har løpt 
Birkebeinerløpet mange ganger, og vært på 
pallen fl ere år. Hun påpeker at det er viktig å 
prioritere fokus på god løpeteknikk. 

Og å løpe nedover kan for mange være 
vanskeligere å gjøre riktig, enn å løpe opp-
over. 

– Jeg bruker å si at du skal legge deg 
frampå og la tyngdekraften hjelpe deg. Det 
høres kanskje lett ut, men det krever en del 
øvelse for å få det til å sitte, fortsetter Marte. 

Hun råder deg til å starte med noen enkle 
øvelser som å løpe noen stigningsløp i en 
slak nedoverbakke. Det er også lurt å foku-
sere på å slappe av og bruke tyngdekraften 
når du er ute på langtur. 

– Det er viktig å løfte blikket, slik at du hele 
tiden kan lese terrenget du befi nner deg i, 
råder Marte. I tillegg må du tørre å slippe 
deg løs, og sette beinet mest mulig under 
kroppen din. 

HuSK DETTE NÅr Du 
LøpEr NEDOVEr:

1. Helle kroppen fremover, slik at du ikke får en 
«stopp» bevegelse med beina. Lander de mest 
mulig under kroppen er det lettere å få «hjulet/

steget» til å gå av seg selv.
2. Du skal bare la kroppen falle fremover, ikke sett 

på «bremsen». La det fl yte på, men dette 
trenger både en del øving og det å rett og slett 

tørre å gjøre det. Pass på at det ikke blir for mye 
av det gode, men øk frekvensen på økter du 

øver på dette jevnt og trutt.
3. Løpssteget skal ikke være for 

langt når du løper i nedoverbakke.

Slik løper du 
nedover
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CRB3 PRO 
 
 
 
 
LETT, RASK OG SOLID!
CRB3 PRO ER EN KOMPROMISSLØS
KARBONSYKKEL SOM LEVERES MED
XEEDS TØFFE OG SUPERLETTE M37SL
RAMME. LEVERES MED ØVRIG TOPP-
UTSTYR ALT EN SYKKELENTUSIAST
KAN ØNSKE SEG!

xeedbikes.no
| 27,5” / 29”

XEED selges eksklusivt gjennom Sport 1. Se 2016  
modellene på xeedbikes.no og i vår sykkelkatalog  
som fåes hos din nærmeste Sport 1 butikk.

http://xeedbikes.no/
http://xeedbikes.no/
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løp mila 
raskere

Jakter du personlig rekord på 10 kilometer? Her får du 
noen gode tips som kan hjelpe deg.

TeksT: irEnE MårdalEn FoTo: saucony

Enten du er nybegynner eller en erfaren lø-
per, er det fi re faktorer som er viktige for å 
bli raskere:

• Oksygenopptaket ditt: det vil si kroppens 
 evne til å sende oksygen ut i musklene 
 per minutt – må økes. 
• utholdenheten din: hvor godt musklene 
 utnytter oksygen – bør forbedres.  
• Melkesyreterskelen din: hvor høy 
 intensitet du kan løpe på over tid før 
 musklene «surner» og bena føles som bly 
 – bør økes.
• Løpsøkonomien din: det vil si hvor mye 
 energi du bruker på å løpe på en gitt 
 hastighet – bør bedres.

utHoldEnHEt
– For nybegynnere vil jeg anbefale at de star-
ter med å øke utholdenheten primært. Det vil 
si at du begynner med korte, rolige turer. gå 
gjerne i perioder. Hvis du er en erfaren løper, 
kan du fi npusse alle fi re faktorene, sier Kari 
uglem. 

Hun er tidligere landslagsløper i friidrett 
og jobber nå som generalsekretær i Norges 
Triathlonforbund. Hun har også skrevet bo-
ken «Løpe – det enkle er det beste» sammen 
med Nina Hanssen.

utholdenheten øker du best ved å trene 
rolige turer på lav intensitet. Det vil si at du 
for eksempel løper, jogger og går i 45-60 mi-
nutter i pratetempo. gå gjerne i motbakker 
for å holde intensiteten nede.

oksyGEnopptak
For å forbedre oksygenopptaket, bør du i til-
legg til rolige turer, legge inn intervalløkter el-
ler fartslek 1-3 ganger per uke, avhengig av 
hvor ofte du trener. Vi gir deg to gode forslag 
til intervalløkter du kan trene, som vil bidra til 
å forbedre oksygenopptaket ditt. 

MElkEsyrEtErskEl oG løpsøkonoMi 
Melkesyreterskelen øker du blant annet ved 
å trene tempoløp på samme hastighet som 
du gjennomfører selve konkurransen. Varm 

godt opp i forkant, løp i 20-45 minutter på 
konkurransehastighet og trapp ned med 10 
minutter lav intensitet.

– Løpsøkonomien forbedres automatisk 
etter hvert som formen blir bedre. For at du 
skal utnytte formstigningen best mulig, løn-
ner det seg å trene teknikk og styrke i tillegg, 
sier uglem.

å løpE 10 kM
I tillegg til å trene klokt, vil selve løpsopp-
legget avgjøre hvor fort du klarer å løpe. De 
fl este 10 kilometer-seirene i verden har gått 
raskere de siste fem kilometerne enn de fem 
første.

Det er derfor en god strategi å holde litt 
igjen i starten. Sørg for å fi nne fl yten og kon-
sentrere deg om å løpe så teknisk godt som 
mulig. Hvis du for eksempel har som mål å 
løpe på 49 minutter, bør du ha et tempo som 
tilsier at du ikke kommer mange sekundene 
under fem minutter per kilometer.

Den mest avgjørende fasen i en 10 kilome-
ter er oftest mellom 5 og 8 kilometer. Her vil 
du høyst sannsynlig merke at du begynner 
å bli sliten. Det er kanskje fristende å sette 
ned tempoet. Hvis du jakter en god tid, er det 
i denne fasen av løpet du bør opprettholde 
farten, selv om hjernen ber deg om å spare 
krefter. 

Når du passerer åtte kilometer, skimter du 
målet. Herfra og inn kan du øke hastigheten. 
Bestem deg på forhånd og underveis for at 
du skal gjøre det og gjennomfør det. Du vil 
få mange signaler fra hjernen på å roe det 
hele ned. Overstyr den og del gjerne opp de 
siste kilometerne i for eksempel 100 meters 
intervaller. Ha fokus og fortell deg selv at du 
klarer det. Alle har vondt på dette tidspunk-
tet. Det er helt normalt.

– 10 kilometer er en varierende distanse. 
Du kan løpe ganske fort, men hvis du starter 
for hardt er det lett å gå på en smell. gjen-
nomfør gjerne noen økter hvor du trener på å 
konkurrere slik at du starter forsiktig, og øker 
jevnt og trutt fra 5-10 kilometer, sier uglem.

t r e n i n g

FOrSLAg TIL 
INTErVALLøKTEr

økt 1
• Varm opp i 10 minutter, lav intensitet 
 (snakketempo).
• Løp 10-12X400 meter, høy intensitet (du 
 kan si en kort setning, trekke pusten og si 
 en ny). 
• jogg sakte i 200 meter mellom dragene.
• Trapp ned i 10 minutter, lav intensitet.

økt 2
• Varm opp i 10 minutter, lav intensitet 
 (snakketempo).
• Løp 3X3 kilometer i moderat intensitet 
 (du kan si en setning, trekke pusten og si 
 en ny). 
• Jogg/gå i fem minutter mellom hvert drag.
• Trapp ned i 10 minutter, lav intensitet. 
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gode 
løpevester

en løpevest kan være supert å slenge på seg på vårens løpetur. 
Det er for varmt med løpejakke, men fortsatt for kaldt til å 

løpe ute i bare genser. vi har testet tre løpevester.

TeksT: ElisE HolE FoTo: produsEntEnE

En god vest beskytter deg mot vind, samti-
dig som den puster. Den er det «lille ekstra» 
som hindrer deg i å fryse. Og på kaldere 
dager passer den godt til de harde og in-
tensive intervalløktene. Da blir en jakke ofte 
for varm.

VI HAr
TESTET:

nonaME ruNNINg VEST pLuS

triMtEX 
ADVANCE LøpEVEST

sWiX CArBON X VEST

prIS: 599,-
www.nonamesport.com 

En god løpevest i mykt og behagelig materiale. Litt «løsere» 
i passformen enn de to andre modellene vi testet. Vesten har 
foret høy hals. pluss for lomme på ryggen (ekstra kjekt når 
du sykler). Kommer i fl ere design. Kommer også i unisex-
modell. 

prIS: 799,-
www.trimtex.no 

Denne vesten beskytter deg godt mot 
vinden, og vil være en god løpevest å 
bruke før sommervarmen kommer. på 
ryggen har vesten luftventiler som puster. 
praktisk lomme til nøkler og mobil er 
et pluss. Det samme er refl eksdetaljer. 
Beskytter også godt mot lett regn. 
Kommer i fl ere forskjellige design. 

prIS: 1199,-
www.swix.no 

En lett og svært god løpevest! Den sitter godt på, og 
puster bra samtidig som den beskytter deg mot vind. 
Stretchpartier på ryggen gjør vesten behagelig å ha på, 
og den har god bevegelighet. pluss for refl eksdetaljer og 
praktisk lomme. Kommer i fargene svart og rød. 

Mykt, behagelig
 stoff som 

puster godt

god 
beskyttelse 

mot vind

Svært 
behagelig 
å ha på
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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
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trippelutøveren har en svært viktig periode foran seg med 
bare åtte uker til Birkebeinerløpet og deretter elleve nye 
uker frem til Birkebeinerrennet. i denne artikkelen skal 

vi se på hva som er viktig å tenke på i overgangen 
fra ski til løp og hvordan vi kan forberede oss 

best mulig til Birkebeinerløpet.

SLIK TAr Du 
TrIppELEN:

TeksT: siMEn aaslund FoTo: GEir olsEn

Forberedelser til
Birkebeinerløpet

t r e n i n g
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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

trEninGsvoluM 
= ANTALL TIMEr 
TrENINg I uKEN

trEninGsintEnsitEt 
= DEN TIDEN VI TrENEr 
MED SVærT HøY puLS

ovErGanGEn
For mange er det fl ere måneder siden man 
sist hadde på seg joggeskoene. Har du vært 
smart og jogget en liten runde hver uke, har 
du et lite fortrinn. Hvis ikke, bør man være 
nøye med å gjøre overgangen fra langrenn til 
løping så forsiktig og skånsom som mulig. Å 
pådra seg en belastningsskade i denne peri-
oden kan påvirke både løpet og rittet. 

For å unngå dette er det noen viktige 
punkter man bør ha i bakhodet når man plan-
legger treningen:
• øk treningsvolumet på løping gradvis
• Supler med en sykkeløkt i uken
• Varier skotøy
• Velg mykt underlag hvis mulig. 

Løping er generelt en større belastning på 
ledd enn det langrenn er, og det er det viktig 
å ta hensyn. Du bør ha en gradvis progresjon 
der du begynner rolig med et par korte løpe-
økter på mykt underlag per uke før man kan 
øke opp mot tre-fi re økter i uken for måljege-
ren eller fem+ økter for merkejegeren. 

Siden treningsperioden mellom løpet og 

rittet er relativt kort, bør man også ha en økt 
på sykkel i uken. I tillegg er sykling skånsomt 
for ledd og muskler og passer veldig fi nt 
sammen med løping i overgangen fra lang-
renn. 

GrunntrEninGspEriodEn
Målet i perioden etter at skisesongen er over, 
er å gradvis øke treningsmengden i løping 
og total treningsmengde. Vi ønsker altså å 
gjøre kroppen vant til å løpe mye, og intensi-
tet bør stort sett være fra lav til middels.  

Etter Olympiatoppen sin 5-delte intensi-
tetsskala vil det si at størsteparten av tre-
ningen bør foregå i sone 1, 2 og 3. Dette til-
svarer en puls mellom 60 % og 87 % av din 
maksimale hjertefrekvens for de som bruker 
pulsklokke. Hvis man ikke bruker pulsklokke, 
vil det si fra helt rolig jogging til en intensitet 
man kan holde i maksimalt 60-90 min før man 
blir utmattet. 

Birkebeinerløpet skiller seg litt fra rennet 
og rittet ved at det, for de aller fl este, har en 
kortere konkurransetid, noe som gjør at be-
hov for de lengste langturene blir litt mindre. 
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på samme måte som i periodene før rittet og 
rennet bør langturene ha omtrent samme va-
righet som den tiden man forventer å bruke 
på løpet. 

styrkE- oG spEnsttrEninG
Mens langrenn stiller krav til styrke i over-
kroppen, vil både løpet og rittet kun stille 
krav til styrke i beina, men på litt forskjellig 
måte. Løping er en eksplosiv bevegelse, og 
du har kortere tid til å utvikle kraft i forhold til 
både langrenn og sykling. Det gjør at spesi-
fikk spensttrening bør ha en plass i program-
met for alle i perioden frem til løpet. 

For de som trener to-fire økter per uke, kan 
det for eksempel gjøres så enkelt som 5x10 
hink på hvert bein i en motbakke som en del 
av en løpetur. For de som trener fem eller 
flere økter per uke, kan gjerne styrketrening 
være litt mer omfattende, for eksempel som 
en egen økt med fokus på ett-beins-øvelser, 
hinkevarianter og stabiliseringstrening for 
mage, rygg og hofter. 

«Løping er generelt en 
større belastning på 

ledd enn det langrenn 
er, og det er det viktig 

å ta hensyn»
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forslaG til trEninGsukEr

Når man gradvis har gitt kroppen tid til å tilpasse seg løping og sykkel, kan en typisk treningsuke i mai se slik ut:

koMMEntar: I1, I2 og I3 er intensitetssonene det er ment at du skal jobbe i.

MErKEJEgEr:

I3 på draget, rolig på 
resten

I3 på dragene, rolig på 
resten

I3 på dragene, rolig på 
resten

Ca. 45 min I2. 
resten I1.

I1

daG: intEnsitEt

1 Løp 1t og 30 minLangtur med innlagt 40 min distansedrag

2 Styrke 1t og 30 minLøp oppvarming + styrke/spenst trening

3

4

5

Løp

Sykkel

Løp

1t og 30 min

2t og 30 min

2t

Intervaller 5x10 min med to min pauser

Langtur

Langtur med innlagt 3x15 min intervaller 
med to min pause

aktivitEt: variGHEt:HovEddEl:

koMMEntar: I1, I2 og I3 er intensitetssonene det er ment at du skal jobbe i.

MÅLJEgEr:

1 Løp 

Løp 

1t og 30 min I3 på draget, rolig på 
resten

I3 på dragene, rolig på 
resten

Ca. 40 min I2. resten I1.

20 min oppvarming. 5x10 hink i motbakke. 2x20 min 
intervaller. Avslutt med 20 min rolig løp.  

2 1t og 30 minIntervaller 4x10 min med to min pause

3 Løp/sykkel 3 timerKombi-langtur. Halvparten av hver

daG: aktivitEt: variGHEt: intEnsitEtHovEddEl:

Husk at forslagene over bare er eksempler 
til en uke i mai, og det bør være en planlagt 
periodisering fra uke til uke.  Det vil si at man 
har noen uker hvor man trener mye og hardt 
og tyner kroppen litt ekstra for deretter å ha 
en rolig uke hvor kroppen får tid til å hente 
seg inn igjen og gjøre seg klar for nye harde 
uker. Disse periodene med harde uker kalles 
for «overreaching-perioder».

I disse periodene er målet å trene mer enn 
kroppen er vant til for å tvinge den til å tilpas-
se seg et høyere treningsvolum. Hvis krop-

pen utsettes for mer trening enn den er vant 
med, vil den reagere ved å tilpasse en rekke 
fysiologiske faktorer som for eksempel oksy-
genopptak som fører til økt prestasjon. Dette 
er hele nøkkelen til all trening og er en svært 
viktig del av treningsplanleggingen. 

En effektiv måte å gjøre det på er å gjen-
nomføre 3-ukers sykluser der den første 
uken er lett, den andre er middels og den sis-
te uken er hard. I løpet av hver 3-ukers syklus 
bør det være en økning både i totalt antall ti-
mer trening og i totalt antall minutter i høyere 

intensitetssoner. 
Når en syklus er gjennomført bør neste 

syklus ha en liten økning i treningsvolum i 
både den lette, middels og harde uken. på 
den måten vil man ha progresjon innad i hver 
3-ukers syklus og totalt fra syklus til syklus i 
løpet av et helt år. 

En 3-ukers syklus med tid i hver sone kan 
for eksempel se slik ut. I eksempelet under 
har vi tatt utgangspunkt i at treningsukene vi 
så på tidligere i artikkelen er en middels uke 
i syklusen.

TrENINgSSYKLuS MED ANTALL MINuTTEr 
Og TIMEr I MAI FOr MErKEJEgErEN:

TrENINgSSYKLuS MED ANTALL MINuTTEr 
Og TIMEr I MAI FOr MÅLJEgErEN:

ukE: sonE 1 sonE 2 sonE 3 totalt
Lett: 5:00 0:30 1:45 7:15

Middels: 6:00 0:45 2:15 9:00

Hard: 7:00 1:00 2:45 10:45

ukE: sonE 1 sonE 2 sonE 3 totalt
Lett: 3:00 0:20 1:00 4:20

Middels: 4:00 0:40 1:20 6:00

Hard: 5:00 1:00 1:40 7:40

3-ukErs syklus: en lett, en middels og en hard uke
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Smøretelt
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
• Samlingspunkt
• Smøring av ski

Velg mellom 10 lagerførte standardfarger,       
eller egen grafisk profil.
2x2 m, 3x3 m, 4x4 m, 3x6 m og 4x8 m

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

Uforpliktende forslag til grafisk profil
Proff eller amatør, uansett nivå – velg kvalitet
– velg O.B.Wiik!

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

Tren inne
- nyt ute

Tlf 40 00 34 48

Ringeriksveien 16
3414 Lierstranda

www.treningspartner.no

Norges største butikk for utstyr til 
hjemmetrening og trimromr

frisk-asker.indd   1 03/09/15   20:17

mailto:obw@obwiik.no
http://www.obwiik.no/
http://www.treningspartner.no/


FoTo: GEir olsEn oG andrEas Harjo kjEllMann
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ultrabirken   60 km

birken fjellmaraton   42 km

birkebeinerløpet   21 km

Halvbirken   12 km

ungdomsbirken  4,5 km

barnebirken

birkebeiner.no

Birkebeinerløpet 
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andrE tinG å tEnkE på:

• god sykkelteknikk
• Nok søvn og hvile
• Bra kosthold og væskebalanse
• Variert trening
• god oppvarming
• Avslutt hardøkter med ca 10 minutter med rolig tempo  
 for å bli kvitt slaggstoffer
• Treningsmengden bør også justeres i forhold til jobb,  
 alder og familiesituasjon

Norges Naprapatforbund 
ble etablert 1 mars 1993 
og er et yrkesforbund for 
virksomme naprapater i 
Norge. Naprapati innebærer 
å diagnostisere, behandle og 
rehabilitere smertetilstander 
og funksjonelle problemer i 
ledd og muskler. Behandlingen 
bygger på ortopedisk medisin 
kombinert med god kunnskap 
om bevegelsesapparatets 
oppbygning og funksjon.

NOrgES NAprApATFOrBuND
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Unngå de vanligste 

kneskadene
visste du at kneskader årsaket av belastning er blant de 

hyppigste skadene i sykkelsporten?
TeksT: anEttE bråtHEn, MElinda W HEnnuM oG frodE HEnnuM FoTo: pia sønstrød

Sykling regnes som en skånsom trenings-
form og brukes ofte for å rehabilitere andre 
skader på grunn av lav støtbelastning sam-
menlignet med for eksempel løping.  Den 
passer alle aldersgrupper og tåles ofte godt 
av de som ikke kan drive annen idrett.  Skal 
man drive aktivt med denne sporten, krever 
det både styrke, utholdenhet og god teknikk 
for å styre unna belastningsskader.

Har du blitt bitt av sykkelbasillen? Da er 
også sjansen der for 
at du har kjent på en 
eller flere av disse 
typiske belastningsli-
delsene. 

Nyere forskning vi-
ser at over halvparten 
av elitesyklister sliter 
med belastningsska-
der. Skadeomfanget 
er trolig like stort hos 
mosjonister.  Av de 
belastningsskadene som er registrert er 
knesmerter overrepresentert, etterfulgt av 
smerter i korsrygg og deretter smerter i skul-
der/nakke og lår.

too MucH too soon
Høyt ambisjonsnivå i kombinasjon med bris-
tende sykkelteknikk og/ eller feilaktige inn-
stillinger av sykkelen står for store deler av 
disse overbelastningene. En belastningsska-
de er som navnet tilsier en skade som opp-
står i muskel, ledd, sene eller senefeste på 
grunn av økt belastning eller feilbelastning. 
Den kan oppstå av for ensidig eller for mye 
trening. Når kroppen utsettes for belastning 
med for høy frekvens, intensitet eller varighet 
kan skaderisikoen øke. Dette oppstår gjerne 
i starten på sesongen.

rådet er å øke belastningen gradvis for å 
minimere skaderisiko, og for all del ikke glem 
å hvile. Når du hviler, bygges vevet opp igjen 
etter trening. Denne remodelleringsproses-
sen, som innebærer nedbrytning og gjen-
oppbygging av vevet, gjør at du får resultater 
av treningen. Får ikke kroppen nok restitu-
sjon, vil gjenoppbyggingen være ukomplett 
og vevet vil tåle dårligere den belastningen 
den utsettes for. Dette kan resultere i en kro-

nisk overbelastningsskade, noe som kan leg-
ge en sur demper på sykkelsesongen.

sykkEl oG knær
Syklister utsetter kneleddet for stor kompre-
sjonskrefter, og det er derfor viktig at kne-
skålen får bevege seg over lårbenet i en jevn 
bevegelse uten forstyrrelser i denne meka-
nikken. En slik forstyrrelse kan komme av en 
feilstilling i foten, en rotasjon av underbenet 

eller en økning av rotasjonsstillingen i hoften. 
Dette kan føre til smertetilstander i selve led-
det, og det kan gi økt drag av sener og hinner 
som fester i kneskålen. 

De hyppigste tilstandene er smerte på 
kneets utside (iliotibialt smertesyndrom) og 
smerte på kneets fremside (patellofemoralt 
smertesyndrom).

patellofemoralt smertesyndrom innebærer 
alle smerter som oppstår i og rundt leddet 
mellom kneskålen og lårbenet. Det er gjer-
ne en diffus smerte lokalisert i området rundt 
og under kneskålen. Smerten oppstår ofte 
i forbindelse med ensformig belastning slik 
som sykling og løping. Årsaken er ikke helt 
klarlagt. I Klinikken ser vi gjerne en stramhet 
i Quadriceps-muskulaturen og ubalanse i 
styrkeforholdet mellom musklene på utsiden 
og innsiden av kneet. 

Iliotibialt smertesyndrom gir smerter på 
utsiden av kneet ved aktivitet. Det iliotibia-
le båndet er et tykt senedrag på utsiden av 
låret som har sitt utspring i hoften og følger 
lårbenet ned forbi utsiden av kneet. Belast-
ningsskaden oppstår på grunn av gjentatt 
friksjon og kompresjon når senedraget glir 
over den ytre knokkelen på lårbenet.  

bEHandlinG
Har du allerede fått en belastningsskade, bør 
du ta den på alvor. Start med å unngå den 
aktiviteten eller bevegelsen som provoserer 
frem smerten. Det kan hjelpe å avstå fra syk-
lingen i et par uker. Blir du ikke bedre bør, du 
oppsøke hjelp for skaden din. Ta gjerne kon-
takt med lege, naprapat eller annen manuell 
behandler som har kunnskap om behandling 
og opptrening av denne type plager.  Det er 

viktig å få en grun-
dig undersøkelse 
og riktig diagno-
se for å iverksette 
de tiltakene som 
fremskynder en 
god rehabilitering. 
Naprapaten be-
nytter seg av ulike 
behandlingsteknik-
ker for å redusere 
muskelspenninger, 

øke sirkulasjon og bedre bevegeligheten i 
leddene.  Naprapaten vil også kunne identifi-
sere og korrigere eventuelle feilstillinger i fot, 
kne, hofte eller rygg som kan ha betydning 
for skaden din. Du vil også få tips og råd om 
øvelser slik at du holder deg skadefri.

Hva kan du sElv GjørE? 
ønsker du en skadefri sesong kan din syk-
kelergonomi være avgjørende. Justering av 
sykkelsetet både i høyde, og frem - og til-
bakeføring, er viktig å se på ved knesmer-
ter. Kneets vinkel og fotens plassering på 
pedalen er også av betydning. Har du en 
feilstilling i fot, kne eller i hofte, kan det være 
mulig å kompensere for dette med en liten 
vridning av foten på pedalen eller justere det 
med en innleggsåle. Du kan få hjelp til riktig 
sykkelinnstilling hos en sykkelekspert.

Det er også viktig å sørge for god styrke 
og bevegelighet for å forbedre teknikken og 
minske skaderisikoen. Legg gjerne inn et par 
styrkeøkter i uken med vekt på ben, hofter, 
rygg og kjernemuskulatur. En god uttøyning 
av musklene i disse områdene er også viktig, 
da spesielt lårets fremside og hoftens utside. 
Du kan også med fordel bruke en foamroller 
for å myke opp hofte- og lårmusklene. 

«Høyt ambisjonsnivå i kombinasjon 
med bristende sykkelteknikk  

og/ eller feilaktige innstillinger  
av sykkelen står for store deler 

av disse overbelastningene»

t r e n i n g
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Presser kroppen 
- drikker med hodet
– Drikk nok, men ikke for mye. Overdrikking gjør kroppen slapp, og det kan være  

direkte farlig under harde og lange økter, forklarer lars Christian vold.
TeksT: pål tøMMErHoEl FoTo: Marius Wallin/kylE MEyr

Triatlonfenomenet Lars Christian Vold trener 
1000 timer i året. 24-åringen er unik som ut-
holdenhetsutøver. De siste årene har triatleten 
topplasseringer bak seg i råskinnkonkurran-
sene Norseman og Expedition Amundsen 
(et av verdens hardeste skirenn der man går 
10 mil over Hardangervidda med pulk på 45 
kilo).

Når Vold trener og konkurrerer, varer gjer-
ne økta i mange timer. For å holde presta-
sjonsnivået stabilt, sørger han alltid for å ta 
til seg rundt 80 gram karbohydrater i timen.

– Sportsdrikke er noe som fungerer spe-
sielt godt for meg. Da opprettholder jeg 
væskebalansen, samtidig som jeg får tilført 
energi og viktig salter. Jeg drikker før jeg blir 
tørst, samtidig er jeg veldig bevisst på å ikke 
«overdrikke». Å pøse i seg vann er veldig 
skummelt for kroppen, og er en feil ganske 
mange utholdenhetsutøvere gjør. Inntak av 
sportsdrikke med riktige salter i stedet for 
bare vann, gir kroppen bedre væskebalan-
se. Dermed klarer kroppen bedre å utnytte 
væsken du får i deg, understreker Vold.

ikkE for MyE – ikkE for litE 
Forklaringen er ganske enkel: En frisk nyre 
kan utskille mellom 800 og 1000 milliliter 
vann i timen. Men løper du maraton, sykler 
langt eller trener generelt hardt, vil stress 
føre til at nyrene utskiller kun 100 milliliter. 
Når man drikker for mye vann, sveller cellene 
i kroppen. Dette er svært kritisk i hjernen der 
cellene ligger tett. Når cellene utvider seg 
her, kan resultatet bli svært dramatisk; svim-
melhet, koma, pustestans og død. 
 

T RAVE L
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fakta oM 
sportsdrikk:

Uansett om du skal på en lang rolig økt eller 
trene kort og tøft, er det viktig å være opp-
merksom på hva slags sportsdrikk du inntar. 
energitype og innhold i sportsdrikkene 
varierer fra merke til merke, så det er verdt 
å merke seg forskjellene; Forskning viser 
at dersom du velger en sportsdrikk med 
flere karbohydratkilder enn bare glukose, er 
sjansen for mageproblemer mindre. Dette 
fordi opptaket i tarmen bedres ved bruk av 
flere karbohydratkilder, og du unngår i større 
grad diarè og mageknip. 

Ved å velge en drikk med flere ulike karbo-
hydratkilder, øker du også muligheten for 
maks opptak av energi. 

Sportsdrikk gir deg væske, karbohydrater 
og salter som hjelper deg å holde væskeba-
lansen og energien oppe under løpet.  Det 
er store individuelle forskjeller på hvor mye 
man svetter og hvor mye mineraler man 
taper per desiliter svette. Følg derfor gjerne 
med på svettetapet ditt på trening og bli 
kjent med om hvor mye væske og salter du 
mister. På denne måten kan du så estime-
re ditt personlige drikkebehov og hvilken 
sportsdrikk som passer best for deg.

Husk å få i deg både proteiner og karbohy-
drater etter treningen. sammen bedrer disse 
næringsstoffene restitusjonen din, gjør deg 
raskere klar til ny treningsrunde, og stimule-
rer til muskeloppbygging.

TøFFINg: Lars Christian Vold er regnet som Norges største talent i triatlon og legger ned 
enorme treningsmengder hver eneste dag. 24-åringen er helt avhengig av et balansert 
næringsinntak for å tåle belastningen og holde prestasjonsnivået stabilt.

BeDRe PResTAsjoN: en optimal 
væskebalanse bidrar til best mulig transport av 
næring og oksygen til musklene når du trener 
og konkurrerer, fastslår ernæringsfysiolog i 
Maxim Norge, Tonje Dominguez.

– En optimal væskebalanse bidrar til 
best mulig transport av næring og oksy-
gen til musklene når du trener og kon-
kurrere. I tillegg bidrar væsketilførsel og 
salter til å redusere forekomst av kramper, 
bekrefter ernæringsfysiolog i Maxim Nor-
ge, Tonje Dominguez.

ikkE slurv MEd nærinGsinntakEt 
For at kroppen skal respondere maksimalt 
på den voldsomme treningsmengden, er 
Vold helt avhengig av å ikke slurve med 
næringsinntak hverken i hverdagen eller 
under konkurranse. Det lærte han for alvor 
som dårlig forberedt debutant i Norseman 
i 2010. 

– Da måtte jeg midlertidig avbryte kon-
kurransen for å gå på do - midt på Har-
dangervidda

Jeg spiste kyllingwrap underveis i lø-
pet. Den verken smakte eller føltes like 
god som jeg hadde sett for meg. Jeg 
klarte ikke å få i meg så mye næring i den 
konkurransen, så det var altså ikke veldig 
smart, humrer 24-åringen.

Men nå vet han bedre. Som hovedregel 

spiser Lars Christian fire hovedmåltider 
i løpet av dagen (frokost, lunsj, middag, 
kveldsmat) samt to-tre mellommåltider og 
påfyll av næring umiddelbart etter hver 
treningsøkt.

– Det går sjelden mer enn tre timer mel-
lom hver gang jeg spiser. Jeg trener i snitt 
to ganger om dagen, og forbrenningen er 
såpass høy at jeg er avhengig av å holde 
et slikt regime for at ikke kroppen skal bli 
slapp. For meg er det «høykarbo» som 
gjelder. poteter, ris og pasta må til, forkla-
rer Vold.

Sammen med karbohydratene, lesser 
han på med grønnsaker og frukt. Det er 
ren medisin for treningsråtassen.

– En av grunnen til at jeg kan trene så 
mye, er at jeg er nesten ikke er syk. Det 
tilskriver jeg gode matvaner der tran, frukt 
og mye grønnsaker spiller en stor rolle. 
Det er ikke de råvarene du nødvendigvis 
blir supersprek av rett før en hard tre-
ningsøkt eller konkurranse, men på lang 
sikt er det helt uvurderlig for helsa, smiler 
Lars Christian Vold.
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Kontakt: Ulf Johansson, ansvarlig megler MNEF, for prospekt, ytterligere informasjon  
og visning: Tlf.: 21 06 33 65 • Mob.: 936 67 333 • E-post: ulf@eiendomsnokkelen.no
Eiendomsnøkkelen AS, Akersgata 73 B, Postboks 6786 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Byggetrinn 5 og 6 selges nå!

Byggetrinn 5 og 6 selges nå!

Kun 5 igjen!

Lad opp til Birken i en ny fritidsbolig på Sjusjøen!
30 nye, moderne fritidsboliger i hjertet av Sjusjøen selges NÅ! Aktiv fritid året rundt:  

• Oslo 2 timer 20 min • Lillehammer 20 min • Birkentraseen 200 meter • Utleiemuligheter 
Leilighetene er fra 72 m2 til 100 m2 og inkluderer; 3/4 soverom, 2 bad/wc, stue med utgang til  

terrasse/balkong og åpen kjøkkenløsning mot stue. Pris: fra kr 2 440 000,- 

Byggetrinn 5 og 6 selges nå!

Byggetrinn 5 og 6 selges nå!

Eldar Rønning, 4 ganger 
verdensmester i stafett, 
nyter fasilitetene i Sjusjøen 
Panorama før og etter 
treningsøktene.

Forskningsprosjekt 
Hjertescreening  

av senior kondisjonsutøvere 
• LHL-klinikkene Feiring søker etter deg som er 

senior kondisjonsutøver, som er aktiv og 
konkurrerer i langrenn, løping, sykling eller 
triatlon (oppstart våren 2016).  
– Kvinner og menn over 35 år som har tegn på - 

eller høy risiko for hjertesykdom iht. 
egenscreening.  

– Kvinner og menn i en kontrollgruppe som ikke har 
høy risiko eller symptomer på hjertesykdom.  

• Testing på tredemølle (oksygenopptak og EKG),  
ultralyd av hjertet og evt. rytmeregistrering 

• Les mer på:  www.lhl.no/masterscreen   
 

LHL-klinikkene Feiring er et 
spesialsykehus for undersøkelse, 
behandling og rehabilitering av 
voksne hjertesyke. 

mailto:ulf@eiendomsnokkelen.no
http://www.lhl.no/masterscreen
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Foto: Christian Brenders

gratulerer! Du får skibindingene Xcelerator pro 
Classic fra rottefella til en verdi av 1049,-

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

BLINKSKuDD

VINN!
Send oss ditt 

«Blinkskudd» og vinn 
sykkelcomputeren M450 
med gpS fra polar til en 

verdi av 1999,- 
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Helgøyatråkket 
Lørdag 30. april

Helgøyatråkket er en fartsfylt, litt krevende,  
men morsom løype alle kan sykle. Rittet går i  
en fin blanding av sti, grus- og gårdsveier.  
Turryttere velger 1 x 25 km eller 2 x 25 km.  
Egne distanser for barn og ungdom. 

La deg overraske  av en spennende løype med 
mange høydemeterforskjeller. Meld deg på  
nå og ha en pangstart på sykkelsesongen!

Start/mål: Skurven, Helgøya 
GPS: Skavangvegen 24, 2350 Nes

For mer info og påmelding:
www.helgoyatrakket.no

 

Helgøyatråkket:  

Vårens flotteste eventyr på sykkel,  

midt i Mjøsa 

Løypeprofil 1x25 km

Er du interessert i å utvikle
 ditt potensiale?

Som Birkebeiner har du i år muligheten til å 
lære slyngeøvelser som vil forbedre teknikk, 
øke prestasjon og forebygge skader og plager. 

 

2. mai kl. 18.00 – 21.00

13. sep. kl. 18.00 – 21.00

12. okt. kl. 18.00-21.00

– for deg som skal være 
med på Birkebeinerrittet
eller sykler mye i 
hverdagen.

 - for deg som skal være 
med på Birkebeinerrennet
eller går mye på
langrenn.

– for deg som skal være 
med på Birkebeinerrennet, 
-løpet og -rittet i 2017. 

 

Sykkel  

Langrenn

Trippel  

Birken & Redcord Workshops 
på Redcord Clinic 2016

Påmelding via Birkebeiner.no          
Kun 20 plasser, 450,- kr. pr. workshop!  

Alle workshoppene er på Redcord Clinic,
Sandviksveien 36, 1363 Høvik

http://www.helgoyatrakket.no/
http://birkebeiner.no/


Lys strek = Ny trasé
Mørk strek = gammel trasé

Vi gjør endringer i traséen til Birkebeinerrit-
tet. Endringene gjelder fra i år. Som deltaker 
får du en større naturopplevelse, traséen blir 
totalt 6 km kortere og vi anslår at gjennom-
snittstiden blir 15-20 minutter raskere.

Vi vet at naturopplevelsen er en stor del 
av Birkebeinerrittet. Strekningen fra Bjønnå-

sen til Nysætra vil gi deg en enda bedre na-
turopplevelse enn tidligere med bedre utsikt. 
Løypa er her kortet ned med ca 3 km. Fra 
Storåsen og ned til Avskåklia bærer løypa 
mer preg av terreng, og vi unngår 5 km med 
asfaltkjøring. Denne strekningen er blitt kor-
tet ned med ca 3 km. 

Endringene vil bedre både deltakernes 
sikkerhet og opplevelse av rittet, samt gi an-
dre brukere tilgang til områder som tidligere 
har vært stengt for biltrafi kk. 

Se fullstendig løypebeskrivelse på 
birkebeiner.no.

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

Justering av TRASÉEN 
til Birkebeinerrittet

KArTENE VISEr NY Og gAMMEL TrASÈ: 

storåsEn

svarbEkkvEiEn

nysEtra

krålEråa
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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

Vi har tilbakelagt en super skifesti-
val og vi kan med stolthet si at Bir-
ken er en folkefest som viser bred-
den i form av alder, fysisk form og 
skiferdigheter. Spesielt gledelig var 
det at Kronprins Haakon og Kron-
prins Frederik stilte til start sammen 
med over 10 000 andre spreke bir-
kebeinere.

Vi har fått mange nyttige tilba-
kemeldinger fra dere deltagere 
gjennom e-post og markedsunder-
søkelser slik at vi kan videreutvikle 
arrangementet best mulig, tusen 
takk!

Statistikk fra Birken Skifestival
  pÅMELDT STArTET FuLLFørT

Ingalåmi 30 km 531 494 484

Ingalåmi 15 km 1169 1054 1051

HalvBirken 873 805 801

ungdomsBirken 2661 2468 2451

BarneBirken     874

StafettBirken antall lag 219 208 202

FredagsBirken 1158 1061 1022

Birkebeinerrennet 10304 9068 8784

birkEbEinErrEnnEt 2017 
Birkebeinerrennet arrangeres lør-
dag 18. mars 2017. påmeldingen 
er i gang – sett deg et treningsmål 
og meld deg på til neste års renn 
allerede nå.

birkEbEinErløpEnE 11. juni
gjør som 10 000 andre, delta i Bir-
kebeinerløpene 11. juni. Det er dis-
tanser for alle med 60, 42, 21 og 12 
km. I tillegg har vi ungdomsBirken 
på 4,5 km og BarneBirken for 0-12 
år.

birkEn fjEllMaraton
Birken innfører fra 2016 fjellmaraton 
på 42 km med start på Sjusjøen og 
målgang ved Håkons Hall.

Vi kan tilby et løp i fl ott fjellter-
reng hvor deltagerne vil få en fi n 
naturopplevelse fra Sjusjøen, over 
Lunkefjell, rundt Nevelvatnet, via 
Nevelfjell, Spiten, Mesnasaga og 
inn mot mål til Håkons Hall, Lille-
hammer. Løypa følger primært tra-
séen til ultraBirken løp.

nytt startstEd for 
ultrabirkEn sykkEl
Kjære ultraBirkebeinere, velkom-
men til fjells! Det vi har drømt om i 
mange år, blir nå virkelighet! I 2016 
starter ultraBirken sykkel på pelles-
tova på toppen av Hafjell.

Derfra vil vi sørge for å gi dere et 
stykke på vei før dere dundrer ut på 
stiene, slik at de ivrigste kan få tid 
og rom nok til å lage strekk i feltet. 
Vi har selvfølgelig som ambisjon å 
servere dere en del nye stier i år 
også, men vi er like muntert knipne 
på opplysningene som tidligere. Så 
kan dere sette i gang med å gjette 
hvor vi sender dere.

Vi gleder oss til å se dere alle med 
knastedekk og gjørmete trikoter i 
slutten av august. god vårsesong!

Heldempet hilsen fra aksel Selmer, 
UltraBirkens stifi nner

fra: rena
bor: på rena 
familie: gift, to barn
jobber med i birken: Assisterende rennleder, rena 
antall år som frivillig i birken? Mer enn 25 år 
Hvorfor jobber du som frivillig for birken? 
Den innsats og ståpåvilje i birkenfamilien for å lage 
gode arrangement, er viktig for meg. Samt at dette 
er med på å gi både rena og Lillehammer den 
heder og omtale som Birken gir i det nasjonale - og 
internasjonale langrennsmiljøet.
Hva betyr frivillighet for deg? 
Engasjement og troen på å dra lasset sammen for å 
nå et felles mål.
Hvorfor er birken blitt så populær?          
gode arrangement med kjent merkevare.  
Hva ønsker du at birken skal oppnå framover? 
Fortsette å være en fremragende leverandør av gode 
arrangement, ikke bare for eliten, men også for den 
vanlige mosjonist.
Hvorfor skal man melde seg på birken?                
Det er viktig å sette seg mål. Birken er et treningsmål 
for alle som vil.
Har du en spesiell birkenopplevelse?                
Ingen spesiell, men opplevelsen av å se både blide 
funksjonærer og deltagere som begge har hatt den 
gode birkenopplevelsen etter et endt arrangement, er 
spesiell i seg selv.

bli kjEnt MEd MEnnEskEnE 
bak birkEn:

KJELL OLAV 
NOrDBEKK (47 År)

BIrKEN SKIFESTIVAL
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Seedingritt 2016
dato navn lengde sted Web
23-04-16 Landsbyrittet 52 km randaberg www.landsbytrippelen.no
21-05-16 Montebellorittet 42 km  Sande/Drammen www.montebellorittet.no
21-05-16 garborgriket rundt 82 km Bryne www.garborgriketrundt.no
28-05-16 Terrengsykkelrittet 65 km Oslo www.terrengsykkelrittet.no
02-06-16 Trysilrittet 75 km Trysil www.trysilrittet.no
04-06-16 Vestmarkrittet 45 km Asker www.vestmarkrittet.no
05-06-16 Stærk på sykkel 64 km  Trondheim http://viesterk.no/sykkel
11-06-16 Nordsjørittet 91 km Sandnes www.nordsjorittet.no
11-06-16 raumerrittet 79 km Hellerudsletta www.raumerrittet.no
11-06-16 Tour de Tomtvatnet 48 km  Levanger www.tourdetomtvatnet.no
11-06-16 Farrisrunden 67 km Larvik www.farrisrunden.no
18-06-16 palmerittet 62 km  Kristiansand www.palmerittet.no
25-06-16 Bukkerittet 68 km  Skeikampen www.bukkerittet.com
25-06-16 Hallingrittet 43 km gol www.hallingtrippelen.no
25-06-16 reistadrittet 58 km  Bardu www.reistadlopet.net
26-06-16 Hedmarksvidda rundt 57 km  Løten www.hedmarksviddarundt.no
16-07-16 Molde Challenge 46,5 km Molde www.moldechallenge.no
16-07-16 Valdresrittet 53 km røn www.valdresrittet.com
23-07-16 Furusjøen rundt-rittet 70 km Kvam www.furusjoenrundt.no
30-07-16 Femundrittet 83 km  Drevsjø www.engerdalsykkelklubb.no
06-08-16 Sykkelenern 70 km  Oppdal www.enern.com
06-08-16 grenserittet 80 km Halden www.grenserittet.com
13-08-16 Helterittet 105 km rjukan www.telemarkhelten.no
13-08-16 Kongerittet 67 km Nannestad www.kongerittet.no
13-08-16 Lavkarittet 68 km Hatteng/Skibotn www.lavkarittet.no
13-08-16 Klosterrittet 55 km Nesttun www.klosterrittet.no
13-08-16 CykleVasan 95 km Sälen - Mora www.vasaloppet.se
14-08-16 Svartløken Offroad 44 km Skodje www.aalesundsykkelklubb.no
20-08-16 Brotorverittet 58 km Stathelle www.brotorverittet.no
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Montebellorittet har en fin blanding av 
grus, litt asfalt og morsomme stier i kupert 
skogsterreng. Rittet starter fra Sande i 
Vestfold til Konnerud ved Drammen. 

Løypelengder:
32 km Trim- og aktive ungdom
42 km Tur- og aktive ungdom
42 km  Seedingritt og Master
71 km  Senior, Norgescup Maraton

www.montebellorittet.no

Ski

Sykkel

Løp

Seedingritt til:

Grenserittet
Farrisrunde

Raumerrittet
Nordsjøritet

21. mai 2016
Sykkel

en del av Montebellotrippelen

Arrangør: Sande Sportsklubb, Konnerud IL
Sponsorer:

S e e D i n g
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En helg - 5 ritt!
Trysilrittet 75

Topprittet
Ungdomsritt
Familierittet

Valles Barneritt

1. - 3. juli

www.trysilrittet.no

800 m

600 m

0 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km

400 m

Trysilrittet 75 
75 km 818 høydemeter

0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 13,6

750 m

1000 m

1250 m

500 m

13%

Trysil 1132 Topprittet
13,6 km  5,3%  13,9% 919m

Total stigningSnitt stigning Siste km

- Steike for en steming rundt løypa!
Her var det skrevet i asfalten, folk 
med kubjeller, gjerder laget av 
�agg og stor ståhei mange steder!
              Deltager - 2014

TRYSILRITTET

04.06.16
Alle klasser 6-75+

 Seedingritt til Birken
 MastersCup

For påmelding og mer informasjon:
www.vestmarkrittet.no

Følg oss på Facebook: 
Vestmarkrittet
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Bli med på

SØNDAG 5. JUNI
i TRONDHEIM

www.viesterk.no
STÆRK ARRANGERES AV UTLEIRA IL OG TVK SYKKEL MELD DEG PÅ!

                        Seedingsritt til 
Distanser: 64 km, 40 km og 20 kmNyhet !

44 Birkenannonse 180x127_2016.indd   1 15.03.16   23.34

S e e D i n g

Påmelding via  

nordsjorittet.no

LØRDAG 11. JUNI 2016
91 km fra Egersund til Sandnes

NORDSJØRITTET

EN
SIG

N

Fø
lg

 o
ss

:

nordsjorittet.nonordsjorittet.no

NYHET!
Kort løype  

for alle. Løyper 

med og uten  

tidtaking.

NYHET!
Kort løype 

for alle. Løyper 

med og uten 

Pakkereiser  

fra Østlandet, se  

maxpulse.no
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www.tourdetomtvatnet.no
Påmelding & mer informasjon på:

LØRDAG 11. JUNI  |  www.tourdetomtvatnet.no

SEEDINGRITT
TIL BIRKEN
Start fra torget i

Levanger sentrum
lørdag 11. juni kl. 11.00

TRIM
TURRIT T

BARNERIT T
AFTERBIKE

BEDRIFTSPAKKER

S e e D i n g

Sykle i vakre Romeriksåsen?

Start og mål Ask i Gjerdrum!

Hovedsponsor

Meld deg på raumerrittet.no nå!

Seedingsritt for de store rittene

Bli med på det 15. Raumerrittet lørdag 11. juni.
•	 Start-	og	målområdet	er	flyttet	til	Ask	i	Gjerdrum	og	Gjerdrumshallen.	
•	 Bedre	rittopplevelse,	mindre	asfaltkjøring	i	starten.	
•	 Bedre	fordeling	av	terreng,	traktorvei	og	asfalt.
•	 Fjernet	det	tyngste	terrengpartiet.
•	 En	god	sykkelopplevelse	for	flere.
•	 Velg	mellom	to	traseer	–	67	og	82	km.
•	 Opplev	naturskjønne	Romeriksåsen	fra	sykkelsetet.
•	 Eliteklasse	-	Aldersklasser	-	Trim	-	Lagkonkurranser.ASK-GJERDRUM

Nytt	start-	og	målområde!

11. Juni 2016
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11. JUNI 2016

67 KM

Sparebank1 runden
19 KM

www.farrisrunden.no
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Lørdag 25. Juni

Rittet har klasser for alle
- Norges cup med ny løype 
- Master cup
- Bukkerittet tur
- Lillebukken
- Bukkerittet ungdom og barn

For mer info:
www.bukkeritet.com

Bilde:Kristoffer H. Kippernes 

Søndag 26. juni

Les mer på
hedmarksviddarundt.no

Spesialtilbud 
på overnatting hos 
Budor gjestegård, 

www.budor.no

NORDBYGDA
LØTEN SKI
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e v e n t y r e t  i  r o n d a n e
RITTET

lørdag 23. juli 2016

All påmelding skjer via våre nettsider  
www.furusjoenrundt.no

LØPRITTRENN

73 km NC/MC Terreng Maraton menn senior

57 km NC/MC Terreng Maraton kvinner senior

73 km Pathfinder åpen turklasse senior 
70 km Furusjøen Rundt seedingsritt  
til Birkebeinerrittet og Grenserittet
57 km Terreng Maraton junior menn

32 km Terreng Maraton junior kvinner 

32 km Furusjøen Rundt tur- og trimritt 
12 km Furusjøen Rundt trim- og familieritt

Snipp-Snapp-Snute barneritt
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

AMFI BROTORVET  | 09-20 (18) | amfi.no/brotorvet

brotorvetrittet.no

BROTORVETRITTET
20
august

2016

TO DISTANSER: 40 KM/ 58 KM

Bamble i Telemark

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

UTGAVE: 02-2016
 03. ÅRGANG • KR 75,-

LØP MILA 
RASKERE

  ENDRET TRASÉ  I 
BIRKEBEINERRITTETSTOR 

SYKKEL-
SPESIAL

DEN VIKTIGE 
SOMMERTRENINGEN 

GJØRES PÅ RULLESKI

TA TRAPPA 

FATT

T R E N I N G  -  R E P O R TA S J E R  -  K O S T H O L D  -  P R O D U K T E R  -  T E S T E R 

Returuke: 22

ÅRETS
BIRKENSYKLER

SLIK TAR DU
TRIPPELEN:
BIRKEBEINERLØPET
NESTE

BIRKEN SKIFESTIVAL 2016

store reisebagger 
løpevester

VI HAR TESTET:
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• to ukEr iGjEn til birkEbEinErløpEt •
• vi Har tEstEt tErrEnGsko oG rullEski • 

• trEninGsproGraM til birkEbEinErrittEt • 
• Hvorfor skal du trEnE spEnst, oG 

Hvordan Gjør du dEt? • fjorårEts vinnEr 
av birkEbEinErrittEt: carl frEdrik 
HaGEn • stakErEvolusjonEn: Hva Er 

MEst EffEktivt av diaGonalGanG 
oG stakinG? • kostHold •
• alpinE fjEllturEr for 

soMMErfEriEn • 
• utstyrsnytt • 

NESTE
UTGAVE
I SALg FrA 3. juni 
HOS ABONNENTEr 27. Mai

Løp

Fo
To

: A
s

IC
s
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NESTE
UTGAVE

Seabird
Neoprensokk

Før 289,-NÅ 58,-

Seabird
Hette

Før 390,-NÅ 78,-
80% 
PÅ NEOPREN 
I HELE APRIL

80%80%80%80%

NÅ 9.900,-
ALLE kajakker i 
Diolen/Glassfiber/kjerne.

NÅ 10.900,-
ALLE kajakker i
hybrid carbon/kevlar.

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

Internasjonal pris 12.600,-
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Opptil 35%

FABRIKK-OUTLET
SEABIRD, EUROPAS STØRSTE KAJAKKPRODUSENT!

BERGEN, Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55VESTBY, Vestbyveien 155 (V/ Norwegian Outlet)

TRONDHEIM, Falkenborgvegen 24 Nettbutikk www.kajakk.netSTAVANGER, Sandnesveien 38

Tlf: 93 40 67 27   E-post: info@seabirddesigns.no

VÅRE BUTIKKER

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

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


STILL TIL START I EGET DESIGN
Vi hjelper dere hele veien fra ide og 
design til bestilling og levering.
Husk! Hos oss er alt mulig.

TEAM
SYKKELBUKSE

599,-

info@trimtex.no  |  37 26 91 00

Vi leverer teknisk treningstøy
av høy kvalitet i spesialdesign.
Bruk �rmaet/klubbens farger
og legg til logoer/former.
Design selv, eller la oss hjelpe.
Alt er mulig!
 

UNIKT DESIGN

TEAM
SYKKELTRØYE

449,-
Prisene er inkl.m

va og gjelder ved bestilling av m
in 10 sett i spesialdesign. Kam

panjen er gyldig 
frem

 til 31.m
ai 2016. Vi tar forbehold om

 feil i pris. Kan ikke kom
bineres m

ed andre rabatter.

trimtex.no 
BESØK VÅR NYE NETTBUTIKK! 

mailto:info@trimtex.no
http://trimtex.no/

