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UngdomsBirken  (Nå ved Håkons Hall)  (27. august)
BarneBirken Rena og Lillehammer  (26. og 27. august)

HalvBirken  41 km
UltraBirken  120 km

Birkebeinerrittet  86 km

Påmelding: 
www.birkebeiner.no

Utfordringer og opplevelser for alle.
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R E P O R T A S J E

Det er august og det betyr Birken og sykkel-
fest. Er du ikke påmeldt, så gjør det! Vi inviterer 
til 25 års jubileum med tre distanser på samme 
dag. Det viktigste er ikke å vinne men å delta. 

Ta det som en tur, kos deg og opplev stem-
ningen langs løypa. Det blir sykkelverter for de 
som ønsker noen å sykle sammen med og vi 
premierer beste retrosyklist. 

Deltakerne i HalvBirken får en helt ny opple-
velse med å sykle lørdag og kjenne stemningen 
over fjellet. Birkebeinerrittet er og blir en fest fra 
Rena til Lillehammer mens UltraBirken skal få 
sine utfordringer. Barne- og UngdomsBirken 
flyttes fra Birkebeineren Skistadion til Håkons 
Hall søndag. De får samme innkomst som eli-
ten og øvrige birkebeinere. Det blir stor stem-
ning og fest ved Håkons Hall både lørdag og 
søndag.

Birken er birken og birkebeinere er tøffe. Den 
20. utgaven av Birkebeinerløpet ble en våt og 
spesiell opplevelse for deltakerne. De gjennom-
førte et av de aller tøffeste Birkebeinerløpene 
og det ga mange stolte og fornøyde løpere.  

I løypa var det for det meste blide ansikter å 
se. Det er bare å gratulerer alle med vel gjen-
nomført. Vi takker også for alle gode tilbake-
meldinger på en utfordrende dag. 

I denne utgaven er det naturlig å sette fokus 
på Birkebeinerrittet. Vi hjelper deg med de sis-
te forberedelsene og hvordan du bør kle deg 
for en god tur over fjellet. Hvordan gikk det i 
Birkebeinerløpet? Kan du lære noe av forbere-
delsene? 

Birkebeinerrennet arrangeres for 80. gang 
den 17. mars 2018. Skal du delta? Har du ambi-
sjoner bør du legge grunnlaget nå. 

Team Sport 1 Skinstad tar for seg rulleski. 
De fleste rulleskiløyper er lagt til rette for eliteut-
øvere og da må mosjonistene ut på veien. Det 
kan være utfordrende. Vi gir deg også tips til 
hvordan du kan bli en bedre skiløper og hva du 
bør gjøre med løpesko i høst.

God lesing! 

Terje Lund Olsen
Ansvarlig redaktør
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DU RYKER FØR KLÆRNE GJØR DET 
Formet av striregn, motvind, snøfokk og bitende kulde er vi tilpasset den nordiske 
råskapen. Når du gir alt på sykkelsetet skal klærne våre hjelpe deg fremover. 
Uslåelig kvalitet skaper de råeste resultatene.  

trimtex.no  |  info@trimtex.no  |  37 26 91 00

http://trimtex.no/
mailto:info@trimtex.no
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Har du planer om å gå Birkebeinerrennet 
til vinteren? Da lønner det seg å bruke 

sommeren og høsten godt.

LEGG GRUNNLAGET 
FOR RENNET I HØST. 

ROMSDALEN ER ET ELDORADO FOR 
SYKLING...

SIDE 10

SIDE 62

UTGAVE: 04-2017
04. ÅRGANG

16 KLAR, FERDIG, TO UKER TIL 
 RITTSTART

28  GUNN-RITAS TIPS

49  BIRKEBEINERLØPET, 
 KAN DU LÆRE NOE AV 
 FORBEREDELSENE?

52  5 TIPS TIL LØPERNE I HØST

54  FREM MED RULLESKIENE

57  BLI EN BEDRE 
 LANGRENNSLØPER

62  LEGG GRUNNLAGET I HØST

14  HJELM OG SIKKERHET

24  SYKKELEKSPERTEN
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T R E N I N G R E P O R T A S J ET E S T  O G  U T S T Y R

KLAR, FERDIG: LYST 
TIL Å VÆRE DEN 

BESTE UTGAVEN AV 
DEG SELV ...

SIDE 16
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20  BIRKEBEINERRITTET 25 ÅR

33  BIRKEBEINERLØPET 2017

39  BIRKEN FJELLMARATON
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43  UNGDOMSBIRKEN

46  ULTRABIRKEN
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... enten det er sykling i terrenget eller på landeveien. 
Opplev Romsdalen fra sykkelsetet, og du kan finne de 

mest idylliske og bortgjemte steder.

... når du står på startstreken 
i Birkebeinerrittet om to uker? 

Her får du gode tips!
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A K T U E L T

Brumunddal har hele fire løpere på listen og det er Einar Behrns, 
Aud Jovall, Bjørn Tvedt og Kenneth Bilstad. Bjørn Tvedt (78) er 
også på topp på en annen liste. Sammen med Kristen Aaby har 
han flest klasseseire i Birkebeinerløpet med hele 12. 

Einar Behrns har deltatt i hele 82 Birkebeinerarrangement. 26. 
august er han en av 46  som kan sykle Birkebeinerrittet for 25. 
gang.

Einar Behrns har hele 82 Birkenarrangementer  
bak seg. FOTO: PRIVAT

Birken 
arrangerer

 også messe på 
Birkebeinerløpet 

Birken messe 25. - 27. august 2017

Rittdeltakeren er ikke bare en terrengsyklist. 

•  40 % av alle birkebeinere sykler landevei regelmessig. 
•  63 % trener mer enn tidligere og de bruker både
 ski, løpesko og styrketreningsapparater.

Mer om messen på www.birkebeiner.no

Messen blir også kalt Norsykkel, og arrangeres i Håkons Hall på Lillehammer 
i forbindelse med Birkebeinerrittet 2017. Messen har blitt et møtested 
for sykkelbransjen i tillegg til utstillere fra flere andre bransjer.

Birkenmesse.indd   1 01.08.2017   09.37

Internasjonal deltakelse i eliteklas-
sene i Birkebeinerrittet har blitt en 
tradisjon. I år kommer blant annet 
Team Wilier Force Squadra Corse fra 
Italia med tre ryttere. De tre er Die-
go Cargnelutti, Johnny Cattaneo og 
teamsjef Massimo Debertolis. Carg-
nelutti og Cattaneo ble nummer fem 
i etapperittet TransAlp i juli. Trans-
Alp arrangeres i Østerrike med syv 
etapper på totalt 544 kilometer og 
nesten 18 000 høydemeter. De to ita-
lienerne hadde pallplass i sikte, men 
tapte den på punktering. Debertolis 
syklet i Masters klassen og vant den 
sammen med Jaikel Dax.
I kvinneklassen er det så langt på-
meldt elitesyklister fra både Sveri-
ge og Latvia. Fra Sverige kommer 
Jennie Stenerhag tilbake sammen 
med Nellie Larsson og Edit Wilson. 
Jennie vant Birkebeinerrittet i 2015 
men måtte se seg slått av Gunn-Rita 
Dahle Flesjå i fjor. Fra Latvia kommer 
Lelde Ardava og Madana Furmane.

Italienere til 
BirkebeinerrittetBirkebeinerløpet ble arrangert for 20. gang. 26 

menn og fem damer er på listen over de som har 
deltatt i alle løpene siden starten i 1998. 

LISTEN:
Solfrid Halvorsen, Gjøvik 
Åge Ludvigsen, Lillehammer 
Einar Behrns, Brumunddal  
Henning Olsen, Løten  
Bjørn Høiby, Rudshøgda   
Anders Jensen, Lillehammer    
Arne Jørgen Kildahl, Lille-
strøm   
Bjørnar Thoresen, Flateby   
Tore Bjerkrheim, Nesbyen 

Aud Jovall, Brumunddal   
Ole Peter Bergaust, Elverum   
Gunnar Bakke, Isfjorden   
Bjørn Tvedt, Brumunddal   
Rune Hansen, Snertingdal   
Hans Tore Riibe, Hamar   
Kjetil Ask, Nittedal   
Jorun S. Kildahl, Lillestrøm   
Vidar Lægreid, Sogndal  
Arne Ødegård, Fåvang   
Margrethe Bergaust, Elverum   

Tim Victor Bennett, Oslo   
Lars Ingar Enebakk, Rissa   
Arne Heimdal, Romedal   
Leif Thingsrud, Strømmen  
Asbjørn Nordal, Oslo  
Kenneth Bilstad, Brumunddal  
Sverre Ingjer, Blaker  
Jan-Egil Husby, Fevåg  
Ross Wakelin, Narvik   
Gjermund Husøy, Innfjorden   
Ragnhild Bolstad, Rena.

DE HAR LØPT 20 BIRKEBEINERLØP
Hjelp kroppen 

å prestere!
Med ENERVIT Energipakke hjelper du kroppen å prestere optimalt gjennom tilførsel 

av rett energi, mineraler, vitaminer og aminosyrer.

Kvelden før: 1 stk PreSport 
ved to tilfeller med tre timers 
mellomrom  + 1 stk to timer før start

Rett før start 1 stk Sport Gel koffein 

ENERVIT ENERGIPAKKE

ENERVIT PRESPORT
Karbohydratopplading.
Sørger for at du har maksimalt 
med energi lagret i kroppen 
når du står på start.

LIQUID COMPETITION
Flytende energibombe.
Rask energi som varer.
Koffein.

R2 RECOVERY DRIKK
En komplett recoverydrikk 
som hjelper  kroppen å 
restituere seg etter den 
store påkjenningen.

SPORT GEL
Gir energi.
Fortrenger mental tretthet.
 

 

MÅL
Lillehammer

Skramstadsætra 13 km
1 stk Liquid Competition
 

Bringbusætra 28 km
1/2 Chruncy Bar

START
Rena

 

1 stk R2 Recovery

Storåsen 71 km 
1 stk Liquid Competition 

 Rosinbakken 62 km
1/2 Chruncy Bar

Kvarstad 50 km
1 stk Liquid Competition 

E N E R G I V Æ S K E R E S T I T U S J O N K R A F T

CHRUNCHY BAR
Gir energi og metthet, 
samt tilförer  proteiner, 
vitaminer og mineraler.

WWW.ENERVIT.SEPAKKEN KJØPES PÅ SPORT-1 MARKEDET I LILLEHAMMER OG I VELSORTERTE SPORTBUTIKKER I HELE NORGE

+ 3 stk PreSport + 1 stk Chrunchy Bar +1 stk Sport Gel + 3 stk Liquid Competition + 1 stk R2 Recovery

 299.-
ORD. PRIS 350:-
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Romsdalen – et sykkeleldorado

TEKST: ELISA RØTTERUD. FOTO: EMATTHIAS FREDRIKSSON (VISIT NORWAY), NORRØNA, 
SVERRE HJØRNEVIK (VISIT NORWAY), TOMMY SOLEIM, ELISA RØTTERUD

Vilt og vakkert. Tetthet mellom fjord og fjell. En lekestue 
for den eventyrlystne. Kanskje ikke så rart at sykkel- som 
toppturentusiaster fra hele verden setter kursen hit? 
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R E P O R T A S J E

Romsdalen er et eldorado for sykling, enten 
det er sykling i terrenget eller på landeveien. 
Opplev Romsdalen fra sykkelsetet, og du kan 
finne de mest idylliske og bortgjemte steder. 

Vi har kjørt fra Oslo, og etter en gulrotkake-
stopp i Åndalsnes, cruiser vi videre innover Is-
fjorden. Her skal vi ha basen for stisyklingen vår. 

Stisykling i Romsdalen er en opplevelse i 
verdensklasse. Naturen, fjellene, utsikten på 
toppene og de spektakulære nedkjøringene 
er en drøm for alle terrengsyklister.

Drømmer du om å krysse av Trollstigen på 
sjekklista? Den berømte ruta fra Åndalsnes 
gjennom Isterdalen og opp Trollstigen, er en 
uforglemmelig tur. Men vær obs på trafikken! 

Trollstigen er kjent for sine hårnålssvinger, 
og turistbusser med tekniske utfordringer 
rundt hvordan de skal løse svingene. På en 
fin dag er det en stor attraksjon å sykle Troll- 
stigen. Den første delen går i lange strekk 
opp gjennom skog, og er ganske tungt og 
seig. Den siste halvdelen går i hårnålssvinger 
i bergsidene og de fleste vil nok være enig i at 
dette er den letteste delen å sykle. 

Om noen spør om man har Tour de Fran-
ce-bakker i Norge, nevnes denne bakken stort 
sett som det første alternativet. Trollstigen er 
kun et lite knepp slakere og kortere enn den 
kjente Alpe d’Huez-stigningen i Tour de France.

Start i Åndalsnes og nyt blodsmaken i mun-
nen og melkesyra i beina, som vi Birkebeinere 
sverger til. Men vi er her for å sykle sti. Vi har 
booket oss inn på det sagnomsuste gjestehu-
set Villa Vengetind. Dette blir en kongehelg!

VERTSKAP MED 
EVENTYRHISTORIE

Store bokstaver av planker er 
hamret på veggen utvendig 

av gjestehuset. Villa Venge-
tind står det. Jeg hilser på 

eieren av gjestehuset og 

gründeren bak Romsdal Adventure, Tommy 
Soleim, men mer om han senere. Nå vil vi inn 
å se!

Her kan du velge blant 20 nydelige væ-
relser. Hvert rom har sin sjarm i 30-talls stil. 
Sengene er moderne med deilige Wonderland 
madrasser. Klart en vil sove godt etter en lang 
dag på tur i fjellheimen.

Det er neppe tilfeldig at TV-programmet 
Monsen på Villspor (Anne Rimmen bodde her i 
ni dager under innspillingen, der Lars Monsen 
endte opp på Villa Vengetind), samt en rekke 
outdoor magasiner som Norrøna har brukt 
stedet som location til katalogfotografering. 
Innvendig som utvendig. 

Her er du omkranset av flotte fjelltopper 
i melkesjokolademotiv, frisk luft og lyden av 
stillheten selv.

– Vi er veldig glade i å ta vare på gamle mø-
bler og ting, sier Tommy og inviterer meg på 
en kopp kaffe og en bar av nøtter, honning, 
sjokolade og kanel i stua.

– Fy flate, den var god, utbryter jeg med 
energibaren i munnen.

– Hørte du, Renate? Roper Tommy til kona. 
– 6 poeng for energibaren!

Et jublende JA! Høres inne fra kjøkkenet. 
Renate Soleim entrer stuen fra kjøkkenet. Hun 
er rett og slett en blid og stilig kvinne. I hån-
den holder hun en fjøl med pepperkakehjerter 
og Kraftkarosten på. Muggosten er kåret som 
verdens beste på tredje året og er svært et-
terspurt.

– Hun liker å få poeng for maten, flirer Tom-
my.

Toppscore har hun fått mange av, for ma-
ten på Villa Vengetind går det gjetord om. Her 
fusjoneres lokale råvarer med eksotiske kryd-
dersorter og retter.

– Hvordan endte dere opp her da? spør jeg, 
mens jeg fører pepperkaken med muggosten 
mot munnen.

– I mange år drømte vi om å finne et små-
bruk, men vi visste ikke helt hvor, sier Tommy, 
som opprinnelig er fra Nordmøre. 

– Helt til vi så Oppdrag Sognefjorden på TV. 
Da visste vi at vi måtte bo blant fjell og fjord, 

sier Renate.
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R E P O R T A S J E

TOMMY ASLAKSEN (tommymultisport.no)  
Den karismatiske og kjente guiden Tommy job-
ber til vanlig med skredkurs og stisykkel. Når 
han ikke er ansvarlig for sykkel på Ekstrem-
sportveko og Folven Sykkelfestival, jobber han 
tett med Romsdal Adventure, der han guider 
og tilrettelegger for flotte turer. 

Hvorfor sykle i Romsdalen? 
Den spektakulære naturen med hav, fjord og 
fjell- gjør området til et sykkeleldorado. Det 
er begrenset med folk her, så en får ofte stien 
for seg selv. Mange turer ender på fjelltopper 
med utsikter en sent vil glemme. Enten du 
velger asfalt på Trollstigen, Aursjørunden på 
grus eller sverger til stisykling- du kan bare å 
ta fram kartet å begynne å drømme. 
Hvem bør ta sykkelturen til Romsdalen?
Alle! Her er det alle nivåer og utallige mulig-
heter i stor natur. 

KJETIL K. ISAKSEN 
Omskolert frikjører til syklist. Begynte med 
nedoversykling, sti og nå mest landevei. 
Meritter: Flere topp 10 i kriteriumsritt. Vunnet 
Jotunheimen rundt, Odda-Bø, Bergen-Voss, 
Trondheim - Oslo. Pallen i Birken.

Hvorfor velge Romsdalen?
– Romsdalen har rett og slett den fineste 
naturen. Kun Lofoten kan ta opp kampen 
med dette område. Fjell og fjorder på sitt 
flotteste. I motsetning til resten av Vestlandet 
kan man også sykle rundturer her. Geiran-
ger og Trollstigen byr på verdensklasse. Jeg 
anbefaler disse klatringene. Tar man kaffe-
pausene (selvsagt med sveler) på ferjene kan 
rundturen bli enda finere.

Jakten på småbruket tok år og dager, men 
de hadde ikke dårlig tid. Det var jo bare de to. 
Og bikkjene. I 2011 fant de så endelig små-
bruket sitt i Isfjorden. Med på kjøpet fikk de til 
og med en gammel skofabrikk fra 1800-tallet! 
Total renovering på hele sulamitten.

Endelig kunne ekteparet nyte et fredfullt liv. 
Eller?

– Jeg fikk en plutselig drøm å sette Roms-
dalen på sykkelkartet, flirer Tommy som er en 
ivrig stisyklist.

– Og da trenger en selvsagt et gjestehus for 
å huse sykkelentusiastene!

Dermed startet jakten på et gjestehus. Hel-
digvis gikk den raskt, det var snakk om måne-
der, og på en, to, tre, hadde de kjøpt en rønne 
at et gjestehus 200 meter fra deres gedigne op-
pussingsprosjekt av et småbruk. De pusset opp 
fra soloppgang til solnedgang. Dager ble til uker 
og måneder. Midt oppi det hele blir Renate gra-
vid. Snakk om timing! For å få mammaperm og 
pappaperm, trengte de ta ut lønn. Villa Venge-
tind åpner dermed dørene med brask og bram 
i 2013. De første gjestene fikk beskjed om å 
komme om kvelden, for ikke å se de stygge 
stillasene rundt huset.

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET
Med en skisesong fra januar til juni, deretter 
en sykkel og vandresesong fra juni til oktober, 

går det unna. Ryktet går. Gjester sjekket inn. 
Pressen kom. Enda flere gjester kom. Interna-
sjonal media dukket opp. Gjester ble satt på 
ventelister. Snakk om suksesshistorie.

– I utgangspunktet ønsket jeg å kartlegge 
området for egen sykling, men så tok det litt 
av etter at jeg begynte å poste bilder på so-
siale medier. Området har bra sykling og ikke 
minst enorme flotte omgivelser, som lokket in-
ternasjonale fotografer, utstyrsprodusenter og 
andre sykkelinteresserte til området. Plutselig 
var Romsdalen satt på verdenskartet. 

Ekteparet liker å kalle det stisykling fra topp 
til fjord. Utsikten kan ta pusten fra deg, stiene 
er smale og av og til veldig bratte.

Overalt hvor du drar, er det fantastiske ut-
sikter, som du bare må se! Kom på toppen og 
se solen gå ned i fjorden!

– Vi har i dag opplegg for alle typer nivåer og 
ønsker. Fra nybegynnere til eksperter. Du kan 
få kurs hos oss, leie sykkel- eller bare bo på 
Villa Vengetind og sykle solo. 

Den lille familien på tre kan endelig slå seg til 
ro og nyte tilværelsen. Men freden lar vente på 
seg, for Renate blir nok en gang gravid. De ler.

Nå har de planer om å transformere den 
gamle skofabrikken til nok en attraksjon. Her 
skal det nemlig bli kaffebrenneri til høsten. 
Snakk om driftige folk. Og for et opplevelses-
senter! 

FAKTA
ROMSDAL 
ADVENTURE

WEB: Romsdal-adventure.com
INSTAGRAM: @romsdaladventure
DRIFTES AV: Sykkelentusiast- og 
guide Tommy Soleim og Renate 
Soleim. Her kan du booke guide, 
delta på helgekurs og turer, samt 
bo på Villa Vengetind i postkort-
motivet Isfjorden. Området byr på 
utallige turmuligheter. 

FÅ TIPS FLERE 
SYKKELTIPS HER:
visitandalsnes.com og 
Romsdal.com:  Her får du solide 
turtips. 
raumask.com  Rauma 
Sykkelklubb arrangerer flere ritt i 
Rauma, som Isfjordtempoen og 
Trollstigrittet.

2 sykkelentusiaster om Romsdalen:
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Insidertips fra Tommy Soleim, gründer av Romsdal Adventure 

1. RIDESTIEN PÅ VERMA. 
Dette er en krevende, men fantastisk tur 
hvor man kan sette igjen en bil nede i dalen, 
kjøre opp på fjellet og sykle over 1000 høy-
demeter nedover på singletrack. 

Turen er teknisk krevende, men samtidig 
helt fantastisk dersom man liker bratt sykling. 
Den gamle ridestien på Verma ble tidligere 
brukt av turister på hest. Oppstigningen fra 
dalen var for bratt til at hestene kunne gå rett 
opp, så de gikk i fine svinger opp gjennom lia 
og helt opp til Sandgrovbotn, hvor man i dag 
kan kjøre opp til på anleggsvei som går over 
mot Mardalsfossen i Eikesdalen. 

2. MELEN OG SJURVAIRDEN I FRÆNA. 
Topptur på sykkel med utsikt rett ut i stor-
havet like ved Atlanterhavsveien. 

En ganske så unik og spesiell tur, hvor 
man dytter sykkelen opp på fjellryggen mel-
lom de to toppene Melen og Sjurvarden. 

Her går en flott singletrack mellom de to 
toppene og man tar gjerne begge to på en 
dagstur. Utsikten er enorm! 

Man sykler gjerne helt fra toppen og ned 
til bilen igjen, drøye 700 høydemeter. 

3. ISFJORDEN
Som en lokal favoritt i Isfjorden, anbefaler 
jeg å dytte sykkelen opp på Strandafjellet 
ved Skorgedalen og sykle stien ned igjen 
via Einangsetra. 

Stien er bratt og tidvis krevende, men 
samtidig noe av det råeste jeg har syklet 
med nydelig utsikt ned til fjorden, Åndal-
snes og alle de fantastiske fjelltoppene i 
Romsdalen.

3 sykkelturer du bør ta i Romsdalen:
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Er hjelmen din sikker?

Det har så langt i år vært mange ulykker med syklister involvert. Er uhel-
let først ute bør hjelmen være i orden. Det er den som skal redde deg. 

I Norge er vi generelt flinke til å bruke hjelm. I flere sammenhenger blir 
du nesten sett rart på om du kommer uten hjelm på hodet. Men den 
flere års gamle sykkelhjelmen din som har ramla et par ganger i bakken, 
er en falsk sikkerhet.

Holdbarheten til en hjelm påvirkes av hvor ofte den brukes, hvor godt 
den tas vare på og om den har fått en smell eller ikke. En gyllen regel 
er at hjelmen bør byttes ut etter 2-3 år.  Husk også at hjelmer er laget 
for EN smell. Etter det må den byttes. Og er du i tvil: bytt. Eller ta med 
hjelmen til en fagperson for en sjekk.

SJEKKLISTE – NÅR DU SKAL KJØPE HJELM:

• Passform: Den som skal bruke hjelmen må teste den. Er 
det en gave, så ta med den som skal få den i butikken for en 
sjekk.  
Den skal sitte godt på hodet, så den må tilpasses. Stropper 
må også justeres riktig.

• Ventilasjon: Du blir svett under fysisk aktivitet. Jo mer venti-
lasjon det er i hjelmen, jo mindre svett blir du. 

• Pris: De mest populære hjelmene ligger på ca. 500 kr. Du kan 
få hjelmer opp mot 2000,- også. Det som skiller de dyrere fra 
de rimeligere hjelmene er ventilasjon, vekt og innvendige puter. 

SJEKKLISTE – HOLDBARHET/VEDLIKEHOLD:

• En hjelm bør ved vanlig bruk byttes etter 2-3 år. Er du merke-
jeger eller aktiv syklist bør du bytte hjelm etter hver sesong. 

• Jo mer hjelmen er i bruk under trening, jo kortere varighet er 
det på den. Naturlig nok.

• Svette sliter på materialet. I tillegg sliter sol, vind og regn.
• Oppbevar hjelmen på et mørkt sted der den ikke er utsatt for 

sollys. Flere hjelmer kommer med egne oppbevaringsbokser 
eller tøyposer. 

• Hjelmer er laget for EN smell.
• Er du i tvil om hjelmen er sikker: bytt! Eventuelt ta en sjekk av 

den hos fagfolk. 
• Skyll hjelmen med rent vann etter bruk. Det er ofte svette 

som «dreper» hjelmen.

Vi bruker mye penger på sykkel, rulleski, staver, 
treningstøy, ski og annet treningsutstyr. Men har du 
sjekket hjelmen og er du sikker på at den er hel?

63 % 
hadde en hjelm 
som var eldre 

enn to år

28 % 
hadde en hjelm 
som var fire år 

eller eldre

MANGE GAMLE HJELMER
I 2015 gjorde Birken en undersøkelse blant deltakerne:

Pettersen og 
Bjørnsgaard topper
Øystein «Pølsa» Pettersen og Marthe 
Bjørnsgaard leder trippelen etter løpet og 
rennet. 26. august avsluttes trippelen med 
sykkel.

Øystein «Pølsa» Pettersen leder årets trippel etter renn og 
løp med totaltiden 3:42:51. Det er åtte minutter foran Vinjar 
Skogsholm og over elleve minutter foran Magnus Vester-
heim. Ingen av de tre har imidlertid syklet rittet tidligere. De 
er heller ikke påmeldt. 

Fjorårsvinner Christoffer Callesen er drøye tretten minutter 
bak, tett fulgt av blant andre Tor Einar Hulløen. Begge har 
vært under tre timer i rittet tidligere. Skulle Øystein Pettersen  
stille i Birkebeinerrittet, er det nok Callesen, Hulløen og As-
bjørn Slagtern Fjellvåg som utfordrer i kampen om totalseie-
ren. Bak disse er det også flere habile syklister som Magnus 
Lia Aarrestad og Erland Moian Nydal. 

Marthe Bjørnsgaard leder trippelen for damer med nesten 
tolv minutter til Marthe Kristine Hafsahl Karset. Britt Ingunn 
Moian Nydal er nummer tre og Vera Norli nummer fire. Av 
disse er det kun Vera Norli som foreløpig er påmeldt til Bir-
kebeinerrittet. Hun har en bestetid fra 2016 på 3:24:46 og ble 
nummer fire i trippelen. 

Marthe Bjørnsgaard syklet rittet på 3:34:20 i 2012 og del-
tok sist i 2013. Stiller hun på startstreken 26. august er hun 
favoritt til å vinne trippelen. Britt Ingunn Moian Nydal har ikke 
syklet rittet tidligere mens Marthe Kristine Hafsahl Karset tid-
ligere har syklet på 4:07:05.

RESULTATER TRIPPELEN FØR 
BIRKEBEINERRITTET:
Herrer:
1. Øystein Pettersen, 3:42:51
2. Vinjar Skogsholm, 3:50:50
3. Magnus Versterheim, 3:54:20
4. Christoffer Callesen, 3:56:24
Damer:
1. Marthe Bjørnsgaard, 4:21:43
2. Marthe Kristine Hafsahl Karset, 4:33:20
3. Britt Ingunn Moian Nydal, 4:48:21
4. Vera Norli, 4:52:26

Se listen over de 20 beste for damer og herrer
www.birkebeiner.no/no/MainMenu/Arrangement/Trippelen/
Trippelen/

Marthe Bjørnsgaard leder trippelen for damer. ARKIVFOTO
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T R E N I N G

Velkommen til Birkebeinerrittets 25-års ju-
bileum! Vi gleder oss til å se deg på start. Gjør 
du? Vi vil i hvert fall gjøre vårt ytterste for at du 
skal komme best mulig forberedt til årets store 
happening mellom Rena og Lillehammer.

Og hvis du vil det, anbefaler vi at du bruker 
de to siste ukene klokt. I første omgang betyr 
det at du trapper ned på mengden trening. I 
hvert fall gjelder det for deg som har trent bra 
frem til nå.

TREN MINDRE
Hvor mye du skal trappe ned, avhenger av 
hvor mye du har trent på forhånd. I snitt anbe-
fales det at du trener cirka 25 prosent mindre 
de to siste ukene før rittet du ønsker å toppe 
formen din til.

Det betyr at du fint kan trene kortere lange, 
roligere turer. Samtidig kan du trappe ned på 
antallet intervalløkter. Hvis du fra før trener 2-3 

intervalløkter i uken, kan du nå gå ned til 1-2 
intervalløkter per uke.

ØKTER MED HØY INTENSITET
Intervalløktene dine bør være relativt korte og 
ha høy intensitet. En god økt er for eksempel 5 
x 4 minutter, hvor du starter med å sykle rolig i 
20 minutter med lav intensitet, før du finner en 
motbakke og kjører fem drag som alle er fire mi-
nutter lange. Pausen har du når du triller bakken 
ned igjen. Hold gjerne beina i gang i nedover-
bakken, slik at du lettere blir kvitt slaggstoffer.

Når du har syklet alle fem dragene, trapper 
du ned med 20 minutter med lav intensitet på 
sykkelsetet. 

HUSK ROLIGE TURER
Antallet rolige langturer trenger du ikke nød-
vendigvis redusere. Langturene kan fint være 
noe kortere enn de du vanligvis har.

Lørdag 12. eller søndag 13. august kan du 
fint sykle en tur på 2 - 3 ½ time med lav inten-
sitet. Finn deg godt til rette på sykkelen og nyt 
turen. Husk å ha med drikke og mat, og fyll på 
jevnt og trutt under hele økten.

SPIS OG DRIKK
Husk også å spise godt frem til start 26. au-
gust. Husk å spise før, underveis og etter alle 
øktene dine. I hvert fall alle økter som er over 
én time lange. På økter som er kortere, holder 
det med å drikke underveis.

Tre dager før rittet, øker du mengden mat. 
Bytt gjerne ut fullkornspasta med ordinær 
pasta. Spis mindre kjøtt, og mer pasta, pote-
ter og ris. Kutt ned på grønnsaksmengden og 
unn deg en bolle eller fem. 

Spis en god frokost – hvis du klarer det – på 
rittdagen. Sørg for at ha med sportsdrikke og 
en matbar eller flere, slik at du kan spise og 

To uker til rittstart
KLAR, FERDIG: 

TEKST: IRENE MÅRDALEN
FOTO: GEIR OLSEN, BIRKEN

Lyst til å være den beste utgaven av 
deg selv, når du står på startstreken 

om to uker? Her får du 
gode tips! 
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T R E N I N G

Slik forbereder du deg til 
Birkebeinerrittet
• Tren mindre de to siste ukene før rittet (forutsatt at du har trent 

jevnt og trutt i sommer)
• Tren rolige, lange turer – men noe kortere enn du vanligvis gjør
• Spis og sov i rikelige mengder 
• Tren økter med høy intensitet
• Involver familien

FAKTA OM 
BIRKEBEINERRITTET
• Arrangeres 26 august for 25 gang og er 86 kilometer langt
• Start: Rena. Mål: Lillehammer
• FredagsBirken blir en del av rittet lørdag. Det betyr at du 

kan starte i useedet pulje og uten tidtaking hvis du vil
• Vi arrangerer Birkebeinerrittet, HalvBirken og UltraBirken 

samme dag
• Vi tilbyr ekstra servering og hygge på Kvarstad for deg som 

vil en ekstra pust i bakken

drikke når det passer deg underveis i rittet. Vi 
har flere matstasjoner underveis. På våre nett-
sider får du en oversikt over hvor du kan fylle 
på lagrene dine.

SOV
Søvn i rikelige mengder er å anbefale de siste 
to ukene før rittet. 
Legg deg i god tid slik at du sikrer deg 7 - 8 ti-
mers søvn hver natt. Du kjenner deg selv best, 
og kanskje trenger du også flere timer enn det 
for å yte optimalt.

GJØR DITT YTTERSTE
Sørg samtidig for at du gjør ditt beste, både 
på jobb og hjemme sammen med familien. In-
volver gjerne barn og kjæreste i planene dine, 
slik at dagene før rittet blir en reise dere gjør 
sammen i stedet for en ego-tripp. Da er sjan-
sen stor for at du møter forståelse for alle time-

ne du legger ned utenfor husets 
fire vegger, samtidig som dine 
nærmeste får mulighet til å følge 
reisen med deg.

EGEN APP
Birkebeinerrittet har sin egen 
app hvor du kan følge deltakere 
live. 

Der er det også egen løpsplan-
legger, hvor du kan legge inn slutt-ti-
den din og få passeringstidene på 
Skramstad, Bringbu, Kvarstad og Storå-
sen i tillegg til målpassering.

LYTT TIL KROPPEN
Husk også at det er særdeles viktig at du lytter 
til kroppen, og tar hensyn til jobb, familiesitua-
sjon og livet for øvrig når du forbereder deg til 
Birkebeinerrittet.

Tilpass treningen til livet for øvrig – og husk: 
Ha de moro! Lykke til!

SLIK MELDER DU 
DEG PÅ BIRKEBEINERRITTET

• Gå på våre nettsider birkebeiner.no

• Velg påmelding på høyre side

• Følg bruksanvisningen – hvis du har 
deltatt tidligere har du såkalt 

Birken-Id
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A K T U E L T

2. SENK FARTEN
Pumpebevegelse med 
håndflaten mot veibanen.

De viktige tegnene

5. SVING TIL VENSTRE/HØYRE
Vanlig svingtegn.

Sikkerhet er viktig i sykkelritt og på trening 
med andre. Lær deg tegnene slik at du kan 
bli tryggere i feltet og sammen med andre. 

Sitter du bak er det vanskelig å se hva 
som skjer foran eller i veibanen.

1. STOPP
Hånden holdes opp med håndflaten fremover 
eller strekkes bakover med håndflaten rettet 
mot neste syklist.

3. HINDER PÅ HØYRE SIDE
Klapp deg med høyre hånd på rumpa. 
Motsatt med hinder på venstre side.

4. HINDER I VEIBANEN
Pek ned mot veien 
og hinderet.

1.

2. 3. 4.

5.
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CROSSFIT | BASISTRENING | KONDISJON | STYRKE    
– Vi leverer over hele landet 

Gjør som Team Ingebrigtsen!
Legg grunnlaget inne med Sportsmaster. Sportsmaster er spesialist på 
treningsutstyr og har alt du trenger til din trening. Som tidligere år er vi på 
plass i Håkonshall under Birkebeinerrittet 
 

Sportsmaster tredemølle T300

 22.500,–
Power Cage Olympisk  
styrkepakke

9.150,–
Sportsmaster Skimill 

6.950,– 



R E P O R T A S J E

25 år med Birkebeinerrittet 
Gutteturen til Morten Østli, Snorre Moen og 
Tor Fredriksen ble Norges største sykkelritt

TEKST: INGEBORG SCHEVE    FOTO: BIRKEN

I 1991 kom de tre kompisene opp med ideen 
om et sykkelritt over fjellet, og stakk ut en mu-
lig løype. Den ble kjørt som et prøvearrange-
ment i 1992, og i 1993 syklet 1327 ryttere det 
første offisielle Birkebeinerrittet: 82 kilometer 
fra Rena torg til Håkons Hall på Lillehammer. 
Slik har det vært i 25 år. 

Løypa har endret seg noe underveis, og 
har variert mellom 80 og 92 kilometer. Dagens 
løype er på 86 kilometer, og ble sluppet til fjor-
årets arrangement. 

Rittet vokste fort, og var fulltegnet fra andre 
året, i 1994. Da var taket på 2500 deltakere. 
Året etter ble det utvidet til 4000, i 1996 var 
det 5000 deltakere, og på det meste var det 
over 15.000 deltakere. 

I 2006 kom UngdomsBirken og BarneBir-
ken og  i 2008 kom FredagsBirken.

I 2010 kom UltraBirken og i 2015 kom Halv-
Birken. 

DERFOR BLE BIRKEBEINERRITTET 
EN SUKSESS 
– Den personlige kontakten har vært den vik-
tigste faktoren for at Birkebeinerrittet vokste 
fra et par tusen deltakere de første årene til 
over 20 000 på det meste, medregnet tilhø-
rende arrangementer, sier Tone Lien, som var 
daglig leder i Birkebeinerrittet fra 1994 til 2013. 

Birken tok en prat med Tone Lien for å høre 
hva hun husker best fra de 20 årene hun var 
sjef for Birkebeinerrittet. 

Hun var kjent som løsningsorientert. Ek-
semplene er mange, men ett av dem er en 
episode hun selv trekker fram fra en hektisk 
kveld i Håkons Hall like før rittet. 

– Noen hadde kjørt fast en kasse bananer i 
papp-pressen, og det var bom stopp. Da kla-
tret jeg inn i papp-pressen, fikk noen sterke 
karer til å holde fast beina mine og hentet ut 
banankassa. Jeg hadde most banan over hele 
meg, men pressen fungerte igjen, sier Lien. 

MISJONERING 
Et terrengsykkelritt av de dimensjoner Birke-
beinerrittet hadde ambisjoner om å være, fan-
tes ikke noe annet sted i Norge. Vi måtte starte 
på bar bakke for å tromme opp entusiasme og 
interesse for konseptet.

– Vi drev mye misjonering. Vi samarbeidet 
med Sykle til jobben aksjonen, jeg var i møter 
med bedriftsidretten, vi var ute i bedrifter og 
holdt mekkekurs i lunsjen, besøkte mange av 
de store klubbene i landet for å få dem til å 

Tone Lien var daglig leder i Birkebeinerrittet fra 1994 til 2013.
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R E P O R T A S J E

– Jeg prøver hele tiden 
å se etter muligheten 
for at en som klager 

kan bli en kunde. 
TONE LIEN

Det var meget utfordrende forhold i både 2009 og 2010.

engasjere sine medlemmer til å bli med, vi var 
ute i butikker på alle mulige steder i landet for 
å møte folk, og få dem til å bli med på noe som 
er litt annerledes og spennende, forteller Lien.

TRANG FØDSEL 
Birkebeinerrittet ble ikke mottatt med unison 
jubel. Det var både skepsis og motvilje hos de 
som fryktet de ville bli negativt påvirket av et 
stort sykkelritt i nærheten så vel som i sykkel-
miljøet. 

– Jeg hadde møter til alle døgnets tider og 
alle årstider med grunneiere, hytteeierforeninger, 
tømmerkjørere, turgåere, organisasjoner og en-
keltpersoner for å få på plass avtaler. Men vi kom 
til enighet med de fleste og det meste løste seg. 
Noen ganger løste vi det med kløkt og tålmodig-
het, og andre ganger med å skjære igjennom. 
Noen ganger innebar det at vi kjørte inn et grus-
lass her eller der, sier Lien, som skrev hovedopp-
gave om klagebehandling. 

Det hadde hun nytte av i flere sammenhenger. 
– Jeg prøver hele tiden å se etter mulighe-

ten for at en som klager kan bli en kunde. Der 
jeg møtte skepsis og motvilje, prøvde jeg å snu 
det de fryktet til noe positivt og spennende, og 
involvere dem i stedet, slik at de kunne være 
med på prosjektet. Det tok brodden av kon-
flikten og var det mest effektive, sier Lien, og 
understreker verdien av personlig kontakt. 

– Jeg følger opp alle. En uke etter rittet, ring-
te jeg folk og spurte hvordan det gikk. Hvorfor 
var det gøy? Hva likte du? Vi lette alltid etter de 

gode historiene, de som kunne selge inn rittet 
til enda flere. Vi laget lister over lokale ryttere, 
tvillinger, kjendiser, bursdagsbarn, flest mer-
ker, alt du kan tenke deg, og sendte til lokale 
sportsredaksjoner over hele landet. Det gjør 
Birken fortsatt, sier Lien. 

Noen møter husker hun bedre enn andre, 
særlig fra de tidlige årene, før konseptet hadde 
satt seg. 

– Jeg hadde blant annet møte med hytte-
eierne på Skramstadsætra en Skjærtorsdag 
kveld. Der var folk redde for at det skulle bli 
sånn trafikk gjennom hyttefeltet ikke bare un-
der rittet, men at unger og barnevogner og 
bikkjer ville bli syklet ned på grusvegene hele 
sommersesongen av folk som skulle trene til 
rittet. Og en var bekymret for at kona ikke skul-
le kunne ligge ute på terrassen og sole seg i 
fred, sier Lien. 

– Jeg husker også at det var et par molte-
plukkere som kjørte av vegen under rittet så 

bærspann og molter fløy. De ble tatt helt på 
senga. 

KAOS AV YMSE SLAG
Før online påmelding satt folk i kø utenfor kon-
toret klokka fem  om morgenen den dagen 
påmeldingen åpnet. Folk overførte startkon-
tingenten direkte på konto, og ble sinte når vi 
ikke hadde registrert dem, men det er jo umu-
lig for oss å vite hvem som har betalt den når 
det er en direkteoverføring. Folk sendte faxer til 
alle døgnets tider, men når faxmaskinene gikk 
tomme for papir midt på natten var det ingen 
der til å fylle på, forteller Lien. 

Online påmelding skulle være Birkens red-
dende engel. Men da Birken for første gang 
skulle ha online påmelding i 2000, gikk det ille. 

– Systemet krasjet med en gang. Vi hadde 
jobbet med å få systemet på plass hele jula, 
for rett etter nyttår skulle påmeldingen åpne, 
sier Lien. 

Datasystemer som skal være bombesikre 
og gjennomtestet fungerer ikke alltid etter pla-
nen, selv om leverandøren forsikret at det skal 
være det. 

MATSTASJON PÅ SYKEHUSET
Andre former for kaos utspilte seg i løypene, 
særlig før ordningen med seedede puljer. 

– Ett år hadde vi 40 deltakere samtidig på 
poliklinikken i Lillehammer. Folk hadde ikke 
mobil på den tida, og heller ikke penger, så da 
ble det kø. Men de kom jo rett fra løypa og 
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R E P O R T A S J E

Birkentraséen har blitt lagt om flere 
ganger siden rittet ble kjørt for første 
gang, 11. september 1993. 

1993 OG 1994 
Løypa gikk om Rena-Vivelstads-
vea-Åstadalen-Djuposet-Stang-
vollen-Åstadalen-Kvarstad-Sjusjø-
en-Tyria-Sjøsetervn-Håkons Hall. 
Løypelengde: 80 km.

1995 TIL 1999 
Løypa ble lagt om via Skramstadsetra 
på grunn av Vesleofsen. Flommen i 
1995 tok deler av veien i Åstadalen. 
Løypelengde: 82 km.

2000 
Løypa ble lagt om via Breborg-
Bekkemellom og via Kråleråa - 
Nysætra og Øyungen. Løypelengde: 
89 km.

2008 
Løypa ble lagt om fra Tyria via 
Svartbekken. Løypelengde: 91 km.

2009- 2016 
Løypa ble lagt om i Rena. Fra start 
sykles det nordover Koppangvegen og 
deretter mot gammel løype i Åsbygds-
veien. Løypelengde: 92 km.

2016 
Løypa ble lagt om to steder: 
Først ved strekningen Bjønnåsen 
til Nysætra og kortet ned med 3km. 
Fra Storåsen ned til Avskåkålia er 
løypa også lagt om og kortet ned 
med 3km. Løypeendringen fra Stor-
åsen til Avskåklia gjør at man unngår 
5km med asfaltkjøring, og traséen 
opparbeides i eksisterende skiløype-
trasé fra Sjusjøen og ned til Svartbekk-
vegen. Total løypelengde: 86 km.

FAKTA 
SLIK HAR 
BIRKENLØYPA 
ENDRET SEG 

hadde ikke fått i seg næring, så vi ble nødt til 
å sette opp en matstasjon på sykehuset slik at 
de skulle få roet seg litt, minnes Lien. 

STÅENDE BUFFET – FOR KUENE
Brua ved Tingstad har også skapt litt hodebry 
for arrangøren. 

– Den er en sånn Bukkene Bruse bru med 
store brukar av stein og lavt rekkverk. Den er 
laget av tre, og er ofte litt glatt hvis det regner, 
så vi må få folk til å sykle litt saktere der. Det 
skulle løses med å sette ut halmballer som sji-
kaner slik at de måtte svinge litt ekstra inn mot 
brua. Klokka sju ringte en desperat løypevakt 
og fortalte at det var kommet et tyvetalls kuer 
som sto og koste seg med halmballene. Vi 
hadde ingen traktorer der, starten hadde gått, 
og det var en kjempejobb å få fjernet dem. Det 
var nervepirrende, men vi fikk dem unna rett 
før syklistene kom. 

TROLL OG TUSSER 
Liv i løypa er viktig. Ett år hadde Birken enga-
sjert noen dramastudenter til å kle seg ut som 
troll og stille seg nede i Djuposet. 

– Vi syns det var kjempeartig, men hadde 
ikke tenkt på at det kunne jo skremme noen. 
Og så var det en deltaker som skvatt slik at 
han falt i bekken da han så trollet. Etter det 
turte vi ikke ha flere troll i løypa. 

Derfor prøvde Birken seg med hulder i ste-
det. 

– Vi hadde ei hulder i en oppoverbakke. Og 
plutselig var det en deltaker som sang tilbake til 
huldras sang. Det var så vakkert, minnes Lien. 

STERKE MINNER – STERKE BÅND, OGSÅ 
FLERE ÅR SENERE 
Langt fra alle minner er morsomme. Skader 
og hjertestans var Liens skrekkscenarier, og 
i løpet av de 20 årene opplevet hun noen slike.  

– Under LandeveisBirken var det en delta-
ker som fikk alvorlig hjertestans. Den første 
som kom til ulykkesstedet var en yrkesoffiser 
med erfaring fra Afghanistan. Like bak kom et 
lag fra Lillehammer sykehus med blant annet 
en barnelege og en kirurg. De forsøkte gjen-
oppliving. Det var ikke mange minuttene før 
ambulansen kom med hjertestarter. Men de 
fikk ikke i gang hjertet. Så kom akuttambu-
lansen med paramedics og lege. Heller ikke 
de fikk i gang hjertet. Så kom luftambulansen 
etter 37 minutter. De fikk i gang hjertet og fløy 
ham til Ullevål, men mannen var bevisstløs, 
sier Lien. 

– Midt oppi dette kom kona hans i mål 
ved Håkons Hall. Hun visste ingenting om 
hva som hadde skjedd, og jeg måtte fortelle 
henne det vi visste. Familien kjørte til Oslo i 
stor fart med blinklysene på hele vegen, og 
segnet om i resepsjonen på Ullevål. Dette var 
i starten av juni. Et sted rundt 23. eller 24. juni 
våknet han fra koma. Utpå høsten inviterte jeg 
hele familien. Det viste seg at mannen var lege 
selv. Det var vellykket, men det var veldig tøft. 
Jeg trodde aldri det skulle gå bra, sier Lien, 
og legger til at hun hadde kontakt med dem 
i flere år. 

LA FOLK PAKKE SEKKEN SJØL 
– Hvis det er en ting jeg ville gjort annerledes 
når jeg ser tilbake på Birkebeinerrittet i ettertid, 
så er det å la det være opp til hver enkelt hva 
de vil ha i sekken, sier Lien. 

At sekken hører hjemme i Birken og at den 
må veie det den skal, er hun ikke i tvil om, men 
hun mener folk må ta ansvar for hva de mener 
de trenger underveis. 

– Nordmenn er generelt vant til å være på 
tur, og de fleste kler seg fornuftig. Hvis noen vil 
legge blylodd i sekken, så får det være opp til 
dem, mener Lien.  

Mange kjendiser har syklet Birken. Her Lasse Kjus i 2010.

«Før online 
påmelding satt folk 
i kø utenfor kontoret 
klokka fem om 
morgenen 
den dagen 
påmeldingen 
åpnet.»
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EK TE VARE
De beste utøverne utfordrer det bestående. Det gjør vi også.  

Vi gjør ingenting for syns skyld. Enhver detalj på våre 
sportsklær skal spille deg god.

Foto: Em
il Sollie

http://trimtex.no/
mailto:info@trimtex.no
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TORD BERN
HANSEN

s y k k e l e k s p e r t e n :

Lastesykler har blitt populært blant barnefa-
milier som henter og bringer i barnehagen. I 
Alpene har det vært en kraftig økning i utleie 
av terrengsykler med el-motor.

Shimano følger opp trenden med å videre-
utvikle sitt el-sykkel konsept, Shimano Steps. 

De har integrert for- og baklys med batteriet til 
el-motoren, noe som sikrer strøm til lyset og 
dermed en sikrere ferd i mørket. De har laget 
en trilleassistent som gjør at el-motoren hjel-
per til når du triller sykkelen din. Det kan være 
kjærkommet om du har mye last eller bakken 

er bratt og du velger å gå. El-motoren fungerer 
både med mekanisk giring (wire) og elektrisk 
giring (Di2). Har du Di2 får du muligheten til 
automatgir slik du har på bilen. Den elektriske 
giringen kan også styres med knapper for tyn-
gre og lettere utveksling om du ønsker.  

Andelen jobbsyklister øker, og det blir 
vanligere og vanligere å se syklister på vei 
til og fra jobb med el-sykkel. 
TEKST: TORD BERN HANSEN  
WWW.BERNHANSEN.COM 

Shimano videreutvikler 
El-motorteknologien

Noen ganger regner det så mye, eller er så vått på veien eller stien at 
regntøyet må frem. En regnbukse kan hindre bevegeligheten under 
stisykling, blafre mye i høy hastighet eller bli litt klam. Da kan en regns-
horts være en god løsning. Regnshortsen gir mer bevegelighet, noe 
som er spesielt viktig ved stisykling og ritt som Ultrabirken. Den be-

skytter mot gjørmesprut og 
dermed  mot gnagsår i 

rompa om du sykler 
lenge, og du hol-

der deg tørr på 
de mest sen-
trale delene 
av kroppen. 

V e l g e r 

du en shorts som går ned til knærne, 
beskytter du dem også litt. Det finnes 
flere merker på markedet. 

Vi har brukt Norrøna Fjørå Dri3 sin 
shorts en periode og er godt fornøyd. 

Den holder regnet ute, er elastisk og 
lett med gode strammemekanismer i li-
vet. I tillegg har den gode muligheter for 
lufting på siden av lårene om regnværet 
gir seg, mens du fortsatt har behov for 
å beskytte deg mot sprut fra bakken. 

Lommer med glidelås har den 
også. Prisen er kr. 1999,- og du kan 
lese mer på www.norrona.com

Schwalbe er en stor produsent 
av dekk til sykling, og flere har nok 

gjennom årene gjennomført Birken 
eller UltraBirken på Furious Fred, Thun-

der Burt, Racing Ralph eller Rocket Ron. I 
sommer kom Schwalbe med fire nye gummi-

blandinger som skal forbedre ytelsen på flere 
områder. 

For Birkensyklisten er det gummiblandingen 
Addix Speed (rød) som er mest interessant. Den 

erstatter tidligere PaceStar, og skal rulle ti prosent 
bedre, samtidig som grep og slitestyrken også er 
forbedret. Vi har rulletestet Rocket Ron i terren-
get og sammenlignet med tilsvarende dekk, og 
kan bekrefte at det har lav rullemotstand. 

Dekket har kommet godt ut i tester i tyske Bike 
magazine også. I Birkebeinerrittet antar vi at om-
kring ti til tjue prosent av innsatsen går med til 
å overvinne rullemotstanden. Resten er luftmot-
stand, stigningsmotstand (løfte vekten oppover) 

og mekanisk motstand (drivverk). Når rullemot-
standen til et dekk reduseres med ti prosent, 
innvirker det ikke mer enn en til to prosent på 
totalen. Det er derfor like viktig å ha riktig lufttrykk 
og et grep som gir deg nødvendig trygghet utfor 
og fremkommelighet oppover. For de som trives 
utenfor grusveien, har både grep, rullemotstand 
og slitestyrken blitt bedre på gummiblandingene 
som brukes på sti-, enduro og utfordekkene. Mer 
informasjon på www.schwalbe.com. 

Regnshorts bedre enn regnbukse i full lengde?

Schwalbe med nye og raske dekk

http://www.bernhansen.com/
http://www.norrona.com/
http://www.schwalbe.com/


Larvik // Tønsberg // Vestby // Bærum Rud // Skøyen // Sagene // Alna // Lillehammer // Trondheim
Besøk oss i en av våre butikker eller på www.birk.no

PRISRAS!
Nå er tiden inne for de 

ekstra gode prisene!

BIRK Ride 29

13.900,-
Lett karbon, Shimano SLX/Deore 2x11
SRTour Axon 100mm m/remote

BIRK Next 29

19.900,-
Lett karbon, Shimano XT, DT Swiss x1700 
Spline 2 hjul, Raceface komponenter

Rittsykkel

ATTACK XT Kr 29.000,-
ATTACK X01 Kr 26.900,- 

BIRK ATTACK XX1

36.900,-
Lett rittfulldemper, SRAM Eagle XX1 10-50
DT Swiss XR361 felger, 350 nav, RockShox

Sid XX WC og Monarch XX Xloc full sprint,
Shimano XTR bremser, Raceface Next SL

BIRK First 29

29.900,-
Toppmodell, SRAM Eagle XX1, Fox 
Float Kashima, DT Swiss XR1501 
Spline one, Raceface Next SL

BIRK Podium Ltd 29

16.490,-
Lett karbon, Shimano XT 1x11, Raceface 
Turbine krank DT Swiss x1900 Spline hjul

Rittsykkel

birksport-birken-17aug.indd   1 31.07.2017   12.54

http://p�www.birk.no/
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TORD BERN
HANSEN

s y k k e l e k s p e r t e n :

Hjelm:
Alle sykkelhjelmer som selges i Norge skal være 
godkjente. For tilstrekkelig sikkerhet er det imidler-
tid viktig at hjelmen passer godt til formen på hodet 
og at den har nakkebøyle og reimer som holder 
den godt på plass. Godt med luftehull sikrer at du 
holder hodet kaldt på varme dager. Noen hjelmer 
leveres med MIPS, og skal redusere faren for hjer-
neskade ved uhell. 

Jakke eller vest:
På sykkel blir man raskt nedkjølt av vinden i 
utforkjøringer eller på kveldstid. Ta gjerne med 
en tynn vindjakke eller vest som er liten nok til å 
puttes i baklomma.

Sokker:
Det finnes et stort utvalg av sportssokker for 
sykling i ulike materialer, tykkelser og høyder. På 
kalde dager bruker vi gjerne noen i ull og og de 
holder også bedre på varmen om det blir vått.

Sko:
Sykkelsko kommer i flere varianter og prisklasser. 
Sykler du mange konkurranser er det viktig med 
en stiv såle som sørger for at all kraft overføres til 
pedalen. Triller og bærer du sykkelen i vanskelige 
partier, er det greit om sålen er litt mykere. Stive 
såler fører også til mindre bevegelse av tærne, og 
det er lettere å bli nummen og kald. Det er en fordel 
om lukkingen er borrelås eller spenner da lisser kan 
hekte seg i drevene. Har skoene knaster med gum-
mi i, gir det bedre grep enn sko med mer plastakti-
ge knaster. Til tekniske ritt med en del sti hvor man 
må litt av for å gå, liker jeg å bruke sko som ikke har 
superstiv såle, og velger gjerne en annen sko enn 
toppmodellen. 

Løse ermer:
På kalde dager, eller hvis temperaturen varierer i 
løpet av turen, kan det være godt å ha med et par 
løse ermer (armvarmere). Kan også trekkes opp 
og ned i løpet av turen/rittet for å regulere varmen 
underveis. Tar mindre plass og er raskere å ta på 
enn en ekstra supertrøye. 

Skoovertrekk:
På kalde eller våte dager er det fint 
å bruke skoovertrekk. Velg gjerne et 
som har en vannavstøtende overflate. 
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RIKTIGE KLÆR GIR 
BEHAGELIGE TURER 

slik at treningsturen blir sikrere på mørke kvelder.

Sportsbriller:
Sportsbriller eller vanlige briller, beskytter 
øynene mot sol, vind, sprut, kvister og insekter 
og er en viktig investering mot øyeskader. Velg 
et par som sitter godt på hodet, også når det 
rister. 

Løse knær eller bein:
Sykling i kaldt vær kan medføre skader på knærne. For syklister er det derfor 
ekstra viktig å ha noe varmt rundt knærne. Løse knær tar liten plass, og 
kan tas med på sykkelturen. På kalde dager kan løse bein erstatte en lang 
sykkelbukse. 

Sykkeltrøye:
En tettsittende sykkeltrøye gir mindre luftmotstand og transporterer 
svetten bort. Glidelås i halsen gir mulighet for å regulere varmen. Sykkel-
trøyene har vanligvis tre lommer på ryggen slik at du får med litt verktøy, 
mat og ekstra klær uten å måtte ta med sekk. Noen har også en ekstra 
glidelåslomme eller hempe for nøkler. Finnes i mange prisklasser og vari-
anter i de fleste sportsbutikker. Denne trøyen fra Kalas har regnavvisende 
stoff for en triveligere tur, selv om været skulle bli dårlig.  Skal du sykle ritt, 
er et godt alternativ å melde seg inn i en klubb og stille i klubbens drakt. 
Da får du rimelig trøye samtidig som du støtter idrettslagene som bidrar til 
rittilbudet. 

Hansker:
Sykkelhansker er laget for å gi grep om styret. I tillegg beskytter de hånd-
flaten hvis du faller av sykkelen. På kalde dager, eller om du ønsker ekstra 
beskyttelse i tilfelle fall, er lange hansker å foretrekke. Mange hansker har 
polstring i håndflaten for å gi bedre komfort. 

Shorts:
En sykkelshorts med god polstring gjør sykkelturen til en behageligere 
opplevelse. Ofte er det slik at jo mindre man sykler jo viktigere er det at 
polstringen er god; de som sykler mye er vant med å sitte på sykkelsetet. 
Det finnes mange produsenter av shortser, men det er vanligvis slik at dy-
rere shortser har bedre polstring. Enkelte merker har egne damevarianter. 
Selebukser holder korsryggen varm, men er mindre praktisk for jentene 
når de skal på do. 

Riktig sykkelbekledning er ledig og fleksibel, gir lav luftmotstand, god lufting,
og holder deg varm på kjølige dager. Det finnes mange pene plagg.

En del produsenter er også flinke til å lage tøy med refleks på



Birkebeinerrittet 
må oppleves
Har du aldri syklet 
Birken, da har du gått 
glipp av et eventyr som 
bare må oppleves – 
minst en gang i livet. 

TEKST: GUNN-RITA DAHLE FLESJÅ  
FOTO: BIRKEN

Birkebeinerrittet har en lang his-
torie, og er og blir et av de aller 
største idrettsarrangementene vi 
har i Norge. Birken på sykkel har 
en trasè de aller fleste kan kom-
me seg gjennom uten å risikere 
for mye. 

Det er heller ikke ekstremt i 
distanse eller antall høydeme-
ter. Det meste av løypa er lagt til 
grusveier. 

Enkelte vil si det er blitt kjedelig 
uten noe terreng. Likevel finner 
jeg sjarm, spenning og en stor 
glede med å delta i Birkebeiner-
rittet. 

EN FOLKEFEST
Jeg stilte til 

start i 2016. 
Da var 

det gått 
m a n g e 
år siden 
f o r r i g e 
gang. 

J e g 
s y n e s 

det var en 
f a n t a s t i s k 

opplevelse på 
alle måter. Både 

Rena og Lilleham-
mer byr på sosiale aktiviteter. 

Man får god service og møter 
mange likesinnede. Det er og blir 
en folkefest både før, under og 
etter fullført konkurranse. 

Jeg finner også stor fasinasjon 
i at så mange bedrifter og klub-
ber kan jobbe sammen over lang 
tid mot en felles målsetning. Tre-
ningsturer sammen, «snakkkis» i 
korridorene og i matsalen, intern 
konkurranse og etterdønningene 
når alle minner og opplevelser 
skal deles med venner og kolle-
gaer. 

Gled deg til  
Birkebeinerrittet
Det er to uker til Birkebeinerrittet og 
det er bare å glede seg. Her er noen 
tips fra meg til turen over fjellet.
TEKST: GUNN-RITA DAHLE FLESJÅ  FOTO: BIRKEN

Ikke overdriv syklingen nå selv om den store 
dagen nærmer seg med stormskritt. Har du 
trent fem dager i uken i flere måneder, fortsett 
med det, men slipp opp litt på mengde nå de 
siste ti dagene. Har du trent to ganger i uken 
gjennom sommeren så fortsett med det. 

Det er greit med en litt lengre tur helgen før 
Birken, to til fire timer, gjerne med litt bakker slik 
at en får trødd gjennom systemet. 

Det gir en liten «vekker» av kropp og bein tre 
til fire dager før en skal stille til start på Rena. Da 
kan du kjøre noen lettere fartsdrag på flate og litt 
inn i bakke, få litt puls og da også god kontakt 
med kroppen.

START PENT
Om målsetningen er å komme seg helskinnet 
gjennom uten for mange stopp, kanskje med 
målsetning om å slå naboen eller tiden du hadde 
i fjor, så trenger en ikke så mye oppvarming. 

Bruk de første kilometerne til å kjøre deg i 
gang uten å få stive bein. Så kan en heller øke litt 
fart og innsats etterhvert. 

Kjører en på seg «blåsyre» og stive bein ut fra 
start så kan det sitte lenge i og da blir det gjerne 

ikke den gode opplevelsen 
du hadde håpet på.

PÅFYLL UNDERVEIS
Start tidlig med påfyll av væske, saft 
eller noe karbodrikke som ikke er for 
sterkt blandet. Drikk gjerne en halvliter 
med vann gjennom den siste timen før 
startskuddet går. Fyll på med en honningskive el-
ler en energibar rett før start. Påfyll med mer fast 
føde bør en starte med allerede etter 30 - 40 mi-
nutter. Da kan en bruke både nøtter, tørka frukt, 
energibarer, banan og skiver med syltetøy eller 
honning. En sjokolade på lommen fungerer også 
veldig bra den siste timen når en virkelig trenger 
noe som smaker godt for at en i heletatt skal få 
ned noe. Varier litt med å sitte og stå innimellom, 
samt litt variasjon i tråkket. Litt lettere gir innimel-
lom for å få litt mindre trykk på beina for en kort 
periode. Ellers trø slik du pleier å gjøre når du er 
ute på sykkeltur. Da er det bare å glede seg til et 
nytt eventyr sammen med to-hjulingen og man-
ge likesinnede. Se for deg en tur over fjellet som 
byr på spennende utfordringer, nye opplevelser 
og følelsen av å leve flere timer i flott natur.
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Ekte natur. Ekte utstyr. Ekte sport.

Lykke til med årets Birkebeinerritt!

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



R E P O R T A S J E

GUDMUND SKJELDAL: 
WIMBLEDON – DER  
GRASET ER GRØNAST.
CAPPELEN DAMM 2017. 
290 SIDER

OSPREY RAPTOR 14. WWW.OSPREYEUROPE.COM
PRIS KR. 1 500,- INKLUDERT DRIKKESYSTEM. 

GRØNT GRAS
BOKOMTALE

Hvor herlig er det ikke med entusiaster, 
folk som er glødende opptatt av noe? Enda 
bedre blir det hvis de makter å formidle 
dette engasjementet, å få utenforstående til å 
skjønne at dette er virkelig noe å bry seg om. 
Gudmund Skjeldal klarer det i sin nye bok.

Hvem skulle trodd at bondesønnen, skiløperen og forfatteren fra 
Voss, var lidenskapelig opptatt av tennis? Med en far som til fulle 
lever opp til det gamle ordet om at Bønder spelar ikkje tennis, faller 
eplet svært langt fra stammen når Gudmund utvikler en voldsom 
interesse for denne sporten. 

Skjeldal skriver om oppveksten på Voss der langrenn er den 
gjeveste sporten. Dette i en vekselskriving med historiske perler 
fra tennisens utvikling. Sverige har jo gjort det langt hvassere enn 
Norge i tennis, og Skjeldal spekulerer innsiktsfullt i hvorfor. Men 
også Norge har hatt markante spillere før far og sønn Ruud en-
tret det grønne gresset. Molla Bjurstedt spilte finale i Wimbledon 
for snaue hundre år siden, og Johan Haanes var en fremragende 
spiller, og det ikke bare på nasjonalt nivå. Det er de legendariske 
spillerne som vies mest plass. 

Finalekampen mellom John McEnroe og Bjørn Borg gjennom-
gås i detalj over mange sider. Der far Skjeldal kommer inn i stuen 
og er helt uforstående til at sønnen heller vil sitte inne og se på TV 
enn å trå til på jordene ute. 

Men vi – leserne – skjønner at junior er fjetret og fremstillingen 
er så god at vi skjønner hvorfor, særlig når vi i bakhodet hører Finn 
Søhols hviskende og intense kommentering. 

Er det treffende når Skjeldal skriver at Wimbledon er den gamle 
femmila? Her er det ikke gjort noen fikse endringer som å la 50 
km gå i ørten runder inne på en stadion, man holder fast ved det 
gamle! 

Selv om man ikke er enig i den vurderingen, er det vanskelig 
å være uenig i at Gudmund Skjeldal nok en gang har skrevet en 
stilsikker bok med masser av innsikt og et voldsomt kildetilfang. 
Game, set and match, bravo!

Henrik Munthe

En Birkensekk å anbefale
PRODUKTOMTALE

Osprey Raptor 14 er laget til syklister og har en 
lang rekke detaljer og mange lommer. 

Lommene gjør det enkelt å organisere alt du trenger på sykkelturen. 
Sekken er på 14 liter og har en 3 l Hydraulics Reservoir drikkepose. 
Posen har stiv bakplate som gjør at den ikke bretter seg og har stor 
åpning. Den er lett å ta ut for påfyll og vask. Drikkeslangen har en 
smart magnet på munnstykket som gjør at den lett festes til brystrei-
men. Der er den stabil og det er lett å ta til seg drikke. 

I bunnen på sekken finnes en lett tilgjengelig ToolWrap lomme 
hvor du kan lagre verktøy i ulike rom. 

Sekken har to elastiske lommer på hoftebeltet, sidelommer, bril-
lerom og hovedrom med liten innerlomme. Den utvendige lommen 
i front har dreneringshull og gjør det enkelt å pakke klær eller våte 
elementer på farten. 

Sekken sitter godt og har ventilert ryggpanel og sele som føles 
behagelig. Andre detaljer er et smart hjelmfeste og mulighet for LED 
lys på mørke kvelder.

Osprey Raptor 14 er noe større enn elitesyklistene i Birken vil fore-
trekke, men for alle andre er det en perfekt Birkensekk som finnes i 
fargene rød, sort og blå. 

• Volum: 14 liter
• Vekt uten drikkesystem: 726 gram
• Vekt med drikkesystem: 963 gram
• Ytre maksmål: 50 x 22 x 22 cm
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Den 20. utgaven av Birkebeinerløpet ble en utfordring for deltakerne. Regn 
gjorde løypa bløt, men sjelden har vi sett så mange fornøyde og stolte deltakere. 
Å gjennomføre noe som er ekstra tungt gir en ekstra god følelse.

Birkebeinerløpet 2017

FOTO: SPORTOFRAF OG TERJE LUND OLSEN.
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I fjor ble Fissehatsion nummer tre i Birke-
beinerløpet. I år ledet han fra første me-
ter. Tjalve-løperen var inne på 1:08:29, 
og slo fjorårsvinneren Weldu Negash 
Gebretsadik med ett sekund i mål. 

Det var ingen overraskelse for Fisse-
hatsion. 

– Jeg vant BDO-mila dagen før Bir-
kebeinerløpet, så jeg hadde en god 
følelse og jeg trodde jeg kunne vinne, 
forteller han etter målgang. 

Men Fissehatsion tok ingenting for 
gitt heller. Han visste hva som ventet, 
og regnet med at det ville bli tyngre i 
år enn i fjor med så mye regn før og 

under løpet. Dessuten har han respekt 
for tittelforsvareren. 

– Løypa var veldig vanskelig, og 
Weldu har vunnet her fem ganger. Jeg 
trener mye med ham og vet at han er 
veldig god. Men jeg visste også at jeg 
var i god form, sa Fissehatsion.

TOPP 3 MENN ELITE
1.  Senay Fissehatsion, Tjalve,
 1:08:29
2. Weldu Negash Gebretsadik, 
 IL BUL, 1:08:30
3. Okubamichael Fissehatsion, 
 Tjalve, 1:08:36

Fissehatsion 
tok seieren
Senay Fissehatsion vant med ett sekunds margin.  
TEKST OG FOTO: INGEBORG SCHEVE

Knalldebut 
for Pølsa
Øystein 
Pettersen strålte 
etter målgang på sitt 
første Birkebeinerløp. 

TEKST OG FOTO: INGEBORG SCHEVE  

 
– Det var herlig! Jeg slet litt, koste meg, fikk 
lefser, og det var folk langs hele løypa. Det 
var helt supert, sier Øystein Pettersen. 

Den blide langrennsløperen pratet ivrig på 
både innpust og utpust etter målgang. 

– Det er det her Birken handler om. Nå hå-
per jeg det blir enda dårligere vær neste år, så 
blir det enda bedre, sier Pølsa. 

Debutanten visste lite om hva han kunne 
forvente av løypa og forholdene, men er godt 
fornøyd med egen prestasjon. 

– Jeg hadde håpet å komme under 1:20, og 
så ble det 1:16, så det er kjempebra det. Nå er 
det tida for å suge på den karamellen jeg hele 
tida snakker om, sier han tilfreds.

Med den tida sikret Pettersen seg også le-
delsen i Birkebeinertrippelen sammenlagt et-
ter rennet og løpet. Han har en samlet tid på 
3:42:51 og leder med åtte minutters margin til 
Vinjar Skogsholm med 3:50:50 når kun Birke-
beinerrittet gjenstår.

På Birkebeinerløpet
Thomas Northug (bildet) debuterte i 
Birkebeinerløpet og ble nummer 169 to-
talt med tiden 1:25:58. 

Sportograf tok mange flotte bilder på 
Birkebeinerløpet. Bestill ditt bilde på 
www.sportograf.com
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B I R K E B E I N E R L Ø P E T

Birken-debutanten Marte Mæhlum Johansen 
slo Birken-veteranen Marthe Katrine Myhre 
med over et halvt minutt. 

HELT UVENTET 
Junior-verdensmesteren kom rett fra eksa-
men dagen før løpet, og skulle videre til Syden 
dagen etter, så Birkebeinerløpet var bare en 
pause mellom pugging og pakking. Derfor er 
Johansen også ekstra fornøyd med å ta sei-
eren, men forteller at den kom som en over-
raskelse. 

– Det var veldig uventet. Jeg gjør dette mest 
for gøy, og jeg hadde ikke lagt opp formen 
spesielt for dette løpet. Men jeg kjente at jeg 
hadde gode bein i dag, så da var det egentlig 
bare å løpe deg jeg hadde, sier Johansen etter 
målgang. 

EN DEL AV LANGRENNSTRENINGEN
For Johansen er løping en viktig del av bar-
marksesongen, men ikke noe hovedfokus i 
treningsarbeidet. Hun satser på langrenn.

Johansen vant 
eliteklassen
Marte Mæhlum Johansen (19) debuterte med seier 
i eliteklassen. TEKST: INGEBORG SCHEVE  FOTO: SPORTOGRAF

– Løping er utrolig bra trening for langrenn, 
spesielt inn mot å bygge utholdenhet, og lø-
ping kommer ganske lett for meg, sier Johan-
sen, som prøver å trene omtrent like mye på 
beina som på rulleski. 

NY ANDREPLASS TIL MYHRE
Marthe Katrine Myhre løp Birkebeinerløpet 
for 12. gang, og de siste fem åra har hun blitt 
nummer to: bak Victoria Blom. I år kunne ikke 
Blom delta, og løypa lå egentlig åpen for Myh-
re. Men også i år ble det andreplass for Gjø-
vik-jenta, som tar av seg hatten for Johansen. 

– All ære til Marte som sprinter i nedover-
bakkene. Jeg har en god motor i motbakkene, 
og jeg var oppe i ryggen til Marte på grusvege-
ne, men jeg er elendig til å løpe nedover. 

TOPP 3 KVINNER ELITE
1. Marte Mæhlum Johansen, Østre Toten 
 Skilag, 1:21:32
2. Marthe Katrine Myhre, Vind IL, 1:22:12
3. Ragnhild Kvarberg, FIK Ren-Eng, 1:22:52

Skal vinne trippelen i år 
Torstein Rudihagen var 
førstemann i mål på 
Birkebeinerløpet, og soleklar 
vinner av klassen menn 65-69. 

TEKST: INGEBORG SCHEVE  
FOTO: TERJE LUND OLSEN 

65-åringen fra Lilleham-
mer Skiklub vant klassen 
med overlegen margin. 
Han gjorde unna de 21.2 ki-
lometerne på 1:36:25, og var i 
mål nesten fire og et halvt minutt 
foran nestemann. Torstein Rudihagen er 
godt fornøyd med løpet, forholdene tatt i 
betraktning. Det er riktignok noen minutter 
saktere enn i fjor, men i år var det alt annet 
enn solskinn og støvtørt i løypa. 

– Det var tungt og klinete og bløtt i år. Da 
kan du ikke bare slippe på utover, sier han. 

MOTIVERER TIL Å TRENE VARIERT
For Rudihagen er sammenlagtseier i Bir-
kebeinertrippelen det overordnede målet 
for sesongen. Med førsteplassen i løpet 
kombinert med 14. plass i Birkebeiner-
rennet i mars har den tidligere politikeren 
fra Lillehammer et godt utgangspunkt for 
å innfri egne ambisjoner. 

– I fjor lå jeg bra an, men jeg ble påkjørt 
av en bil og brakk en finger før Birkebeiner-
rittet. Da endte jeg på andreplass i trippe-
len, forteller Rudihagen, og forklarer at trip-
pelen motiverer ham til å trene mer variert. 

– Jeg liker å melde meg på trippelen. 
Det gjør at jeg trener på forskjellige måter 
gjennom året, sier han. 

Selv om Rudihagen legger lista høyt, 
legger han opp treningen etter inn-
fallsmetoden. 

– Jeg trener nok fem ganger i uka, og 
gjerne halvannen til to timer hver gang, så 
det kan vel bli en ti timer i uka sånn gjen-
nomsnittlig. Men jeg har aldri ført noen 
treningsdagbok eller hatt noe spesifikt tre-
ningsprogram jeg skal følge. Jeg trener det 
jeg har lyst til, sier han. 

Og det ser ut til å gi resultater. Nå lig-
ger Rudihagen på førsteplass i sin klasse 
i forkant av Birkebeinerrittet. Han har en 
samlet tid på 5:09:17 etter at Birkebeiner-
rennet og Birkebeinerløpet er i boks, og 
leder klassen med seks og et halvt minutts 
margin til Olaf Knai.

DE TRE FØRSTE OVER MÅLSTREK-
EN I BIRKEBEINERLØPET 2017
1. Torstein Rudihagen, 1:36:25
2. Svein A. Sørsdal, 1:40:47
3. Haldor Hofset, 1:41:25
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Skroter fotballskoene 
til fordel for løping

– Dette var det tyngste Birkebeinerløpet jeg har 
løpt. Det var gjørmete og glatt, og jeg er veldig 
glad for at jeg ikke datt, sier Margrethe, og Ole 
Peter nikker ivrig. 

– Det var veldig glatt noen steder, og da 
blir man litt mer reservert, særlig nedover, sier 
han, som ble nummer to på årets utgave.

SOSIALT OG SAMLENDE
Løpsgleden er noe av det ekteparet har felles, 
og løpene er en viktig sosial arena for dem. 
Ekteparet bor i Elverum men har vært med i 
Veldre Friidrett siden 1996, blant annet fordi 
det er et stort og aktivt løpsmiljø i klubben. 

– De er flinke til å stelle i stand arrangemen-
ter her, og hyggelige folk, sier Margrethe.

Ole Peter er enig. 
– Det er koselig å være med på løpsarran-

gementer. Vi treffer mye folk vi kjenner, og vi 
blir kjent med mange nye folk på den måten, 
sier han. 

NESTEN SKADEFRIE
Ekteparet tror både løpingen og en aktiv livsstil 
bidrar til å holde dem i form og skadefrie. 

– Min erfaring er at du ikke blir skadet av å 
løpe. Jeg tror løping på mykt og variert under-
lag er bra og bidrar til å redusere skader. Alle 
undersøkelser tyder på at det er bra å løpe i 
terrenget, sier Ole Peter. 

Han er skråsikker på at de små skadene 
han har hatt ikke skyldes løpingen. 

– Det er lange turer med tung sekk både 
oppover og nedover i fjellet som var ille for 
knærne mine. 

– Det er ikke løpingen som har skylda for 
det, sier han. 

Mens Margrethe har holdt seg stort sett 
skadefri, har Ole Peter slitt med skader i ny 
og ne. Men ingenting har vært så plagsomt at 
han har måttet stå over Birkebeinerløpet, og 
etter at han fikk operert menisken i knærne 
har de fungert upåklagelig. 

LØPER ÅTTE MIL I UKA
Ole Peter løper nesten hver dag og holder 
nøye oversikt over både mengde og intensitet 
på treninga. I gjennomsnitt blir det rundt åtte 
mil i uka, fordelt på en langtur på to og en halv 
til tre timer, et par intervalløkter og noen roli-
ge turer på rundt 15km hver. Margrethe løper 
også regelmessig og følger mannens program 
når det passer, men tar det litt roligere. 

– Det er Ole som er sjefen. Jeg bare er 
med, og jeg løper ikke så hardt eller så fort 
som ham. Han er mye flinkere enn meg til å 
løpe intervaller. Der bør jeg nok skjerpe meg, 
sier hun og ler. 

På styrketreningen er de imidlertid like iv-
rige. 

– Vi trener styrke tre ganger i uka, spesielt i 
vintersesongen. Det er viktig. Vi blir stivere når 
vi blir eldre, så det å opprettholde styrken tror 
jeg bidrar til å motvirke skader, sier Margrethe. 

GIR SEG IKKE MED 20 LØP
Ekteparet er to av bare 31 løpere som har full-
ført alle de 20 Birkebeinerløpene. Om det blir 
20 nye merker etter dette, vil ikke ekteparet 
love. Men det er ikke lysten og viljen det står 
på.  

– Helsa bestemmer, men kanskje det blir ti 
til, sier Margrethe. 

Knalltøft jubileumsløp
Ekteparet Margrethe og Ole Peter Bergaust fra Elverum 
tok hvert sitt 20. merke i Birkebeinerløpet, og forteller at 
årets utgave er den tøffeste av dem alle. 

Ken Tony Johansen 
debuterte i Birkebeinerløpet 
etter å ha lagt fotballen på 
hylla for godt. 

TEKST: INGEBORG SCHEVE  
FOTO: SPORTOGRAF

– Du kan ikke forbedre deg skikkelig 
på det ene eller det andre ved å satse 
på begge deler. Jeg bestemte meg 
for å kutte ut fotballen og konsentre-
re meg om løping og se hvor god jeg 
kan bli der, sier Johansen. 

Han debuterte med tida 1:22:07, og 
15. plass i klassen menn 20-29. Det er 
Johansen godt fornøyd med, men ak-
kurat løpsfølelsen falt ikke helt på plass 
denne gangen. 

– Det var tungt og verre enn forven-
tet. Løypa var gjørmete, og jeg fant ikke 
rytmen i dag, så jeg er veldig sliten, for-
teller debutanten fra Hardanger. 

Han har nylig begynt å satse på lø-
ping, og Birkebeinerløpet var ett av de 
første større arrangementene for ham. 

– Jeg har nettopp begynt å satse på 
løping, og det gikk greit. Jeg kommer 
nok tilbake til neste år, sier han. 

Margrethe og Ole Peter Bergaust med hvert sitt 20. merke

TEKST OG FOTO: INGEBORG SCHEVE
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– Det tøffeste var 
kanskje det mentale

B I R K E N  F J E L L M A R A T O N

Gjermund Thorson Nordskar gikk til topps i 
Birken Fjellmaraton, etter to timer, 54 minutter 
og 24 sekunder i regnvær. 

Han klarte ikke stå oppreist etter målgang, 
men smilet var der, og det var en fornøyd herre-
mann på 28 år som stakk av med seieren etter 
42 kilometer i vått terreng. 

– Det var en fysisk prøvelse. For en kontorist 
som meg er det fint å holde seg i form, og da er 
dette et perfekt mål å trene mot, sier Nordskar 
som jobber som gründer i Trondheim til daglig. 

– DET ER ET LANGT LØP 
28-åringen debuterte i år i Birken Fjellmaraton, 
og vant med drøye tre minutter. Nordskar vant 
med 3.40 foran Pål Oraug og 3.42 foran Knut 
Ødegaard. De tre vant hver sin klasse. Nord-
skar M20, Oraug M30 og Ødegård M40.

– Hva var det beste med å delta? 
– Det beste med dette var å vinne. Det hadde 

jeg ikke forventet og det er en utrolig deilig følel-
se å komme først til mål. 

I følge gründeren var selve naturopplevelsen 
noe av det han prøvde å fokusere på underveis 
i løpet. 

– For meg handler det om å prøve og sette 
pris på opplevelsen underveis. Se seg rundt, ta 
inn naturen og kose seg mest mulig i den grad 
det er mulig. Maraton er et langt løp. Det gjelder 
å holde litt igjen og ikke gå på noen smell. Jeg 
prøvde å kontrollere, men du går jo på en smell 
til slutt uansett. 

MYE MENGDE
Nordskar røper at fjellet er noe av oppskriften 
til at formen var så god under Birken Fjellma-
raton. 

– Jeg har trent i fjellet og løpt mye på sti der. 
For meg handler det om å få mye mengde før en 
sånn konkurranse, med rolige langturer i fjellet. 
Deretter slipper jeg opp også kommer formen.

– Hvordan skal seieres feires? 
– Det blir burger og øl, avslutter 28-åringen 

og ler. 

SUVEREN DAMEVINNER
I dameklassen tok Maria Strøm Nakstad en 
suveren seier med tiden 3:27:18. Det var over 
ni minutter foran Hanna Breivold. Nakstads tid 
hadde holdt til en 10. plass totalt i herreklas-
sen.

BIRKEN FJELLMARATON 
MENN TOTALT:
1. Gjermund Thorson Nordskar, 2:54:24
2. Pål Oraug, 2:58:04
3. Knut Ødegaard, 2:58:06

BIRKEN FJELLMARATON 
KVINNER 
TOTALT:
1. Maria Strøm Nakstad, 3:27:18
2. Hanna Breivold, 3:36:55
3. Ina Høiland, 3:29:29

Kontorist og gründer 
overrasket seg selv  
– Det beste med dette var å vinne, sier 
Gjermund Thorson Nordskar.  

Trønderen Bård Olav Moen 
ville utfordre grensene 
sine, deltok i Birken 
Fjellmaraton 
og vant sin 
klasse. 

TEKS OG FOTO:: 
EMMA KRISTINE 
SKJERSTAD    
 

En noe sliten herre-
mann sto henslengt langs 
veggen inne i Håkons Hall etter 42 
kilometer løping. Trønderen hadde all 
grunn til å være sliten etter å ha gjen-
nomført Birken Fjellmaraton på tiden 
3.33.16 og seier i klassen 60-69 år. 

– Jeg har løpt HalvBirken to år tidli-
gere, og tenkte jeg måtte utfordre meg 
litt mer. Det var mye tøffere enn jeg 
trodde, fordi det var veldig bløtt og mye 
stein i løypa. Når man begynner å dra 
på årene blir man mer forsiktig, men 
jeg måtte ned i bakken tre-fire ganger, 
sier 63-åringen. 

– Det var en veldig fin løype, og jeg 
er fornøyd. Målet mitt var 3.20, men jeg 
skjønte at det ikke gikk i dag når det 
var så bløtt. 

BESTE OG VERSTE 
I løpet av 42 kilometer i terrenget, på 
en våt og gjørmete dag, er det både 
oppturer og nedturer og man får ut-
fordret seg selv både fysisk og psy-
kisk. 

Moen trekker frem de ekstra krefte-
ne som noe av det beste med løpet. 

– Jeg prøvde å løpe så jevnt som 
mulig og åpnet forsiktig. Jeg synes jeg 
hadde igjen litt krefter på slutten og 
måtte ikke helt ned i kjelleren. Det var 
vel noe av det beste med turen i dag. 

– Hva var det verste på de 42 kilo-
meterne? 

– Jeg sto nærmest fast i myra noen 
steder i løypa, også begynte jeg å titte 
på klokka og kilometertiden. Jeg var 
plutselig nede på åtte minutter på ki-
lometeren. Det tøffeste med turen var 
kanskje mentalt. Du må følge med hele 
tiden på steinene, det var som å løpe i 
en elv enkelte steder. 

63-åringen legger ikke skjul på at 
Birken Fjellmaraton ga mersmak. 

– Jeg gir meg ikke på dette her, og 
blir nok med neste år også, avslutter 
han. 

Gjermund Thorson Nordskar, Pål Oraug og Knut Ødegård var de tre beste i Birken fjellmaraton.

TEKST: EMMA KRISTINE SKJERSTAD   FOTO: RANDI BOLSTAD
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H A L V B I R K E N

Med tiden 44:18, løp Karoline Skauen inn til 
en suveren seier i dameklassen og var under 
minuttet bak vinneren i herreklassen, Petter 
Skinstad. Tiden var imponerende og den had-
de holdt til en 9. plass i herreklassen.

17-åringen som egentlig er mellom- og 
langdistanseløper på bane viste at hun også 
behersket tolv kilometer i terrenget. 

– Hvorfor er du med i år?
– Det var rett og slett for å gjøre noe annet. 

Bryte litt ut av mønsteret og det man gjør til 
vanlig. Jeg løper egentlig mest på bane, men 
løper litt terrengløp og gateløp ved siden av. Vi 
er en gjeng fra Sarpsborg som har reist hit for 
helgen, så det blir litt sosialt også.

I 2016 ble 17-åringen blant annet Ung-
domsmester på 3000 meter bane. 

– Hva betyr seieren i HalvBirken for deg?
– Det var veldig moro å vinne, jeg hadde et 

håp om å kanskje kunne vinne, sier Skauen 
like etter målgang. 

LØP FRA GUTTENE
Etter målgang utenfor Håkons Hall gikk det 
rykter om at 17-åringen hadde yppet seg mot 
guttene ut fra start. 

Skauen legger ikke skjul på at hun var noe 
ivrig da startskuddet gikk. 

– Jeg hadde egentlig ikke noen taktikk, så 
jeg tenkte bare at jeg skulle løpe det jeg kun-

ne. Jeg begynte nok litt hardt ut fra start, og 
ble tatt igjen av de voksne mennene etter top-
pen av den første bakken. 

– Jeg kjente at jeg neste fikk litt syre og lurte 
på hvordan dette skulle gå, men det gikk bort 
etterhvert. Etter halvveis løp følte jeg meg vel-
dig bra, smiler Skauen. 

Sarpsborg-jenta var ett minutt og tre 
sekunder foran Ingeborg Kristine Lind og 1: 46 
foran Marit Østvang. 

HALVBIRKEN KVINNER TOTALT:
1. Karoline Skauen, 44:18
2. Ingeborg Kristine Lind, 45:21
3. Marit Østvang, 46:04

TEKST: EMMA KRISTINE SKJERSTAD   FOTO: RANDI BOLSTAD

Baneløper debuterte 
i Halvbirken
17-årige Karoline Skauen fra Sarpsborg yppet seg mot guttene 
fra start, og vant dameklassen i HalvBirken suverent. 

Karoline Skauen vant dameklassen i HalvBirken.
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12-åringer løp Halv-
Birken med mødrene
I et folkehav av slitne 
Birkebeinerløpere var det to 
små jenter på 12 år som skilte 
seg ut i mengden, blant eldre 
damer og menn.

TEKS OG FOTO:: EMMA KRISTINE SKJERSTAD    
 

Marie Willumsen Flugstad og Helene Sko-
gen Thursfield løp HalvBirken (uten tid) 
sammen for første gang, og smilte fra øre 
til øre etter å ha gjennomført 12 kilometer i 
gjørmete terreng. Vi fikk lov til å ta en prat 
med de to barna fra Bærum, som begge 
driver med fotball, langrenn og friidrett. 

Svarene kom for det meste i kor, og det 
var tydeligvis to samkjørte venninner som 
konkurrerte sammen og ikke mot hver-
andre. 

– Hvorfor er dere med på HalvBirken? 
– Fordi det virket gøy og for naturen sin 

del. Også pusha mødrene våre oss litt. 
– Var det de som sa dere skulle bli med 

eller ville dere selv? 
– Vi ville litt selv også, ler jentene fra Bæ-

rum. 
– Hva var premien for å bli med?
– Heder, ære, slappe av og is, svarer jen-

tene som løp sammen hele veien. 
– Hva var det beste med å være med?
– Det var nok slutten, da var det mye folk 

også hoppet vi inn i mål sammen. Også var 
det jo veldig gøy å være med. 

– Hva var det verste da?
– Det var nok gjørmen. Vi tråkka veldig 

langt ned i gjørma, avslutter jentene som 
kanskje vil være med på HalvBirken igjen. 

H A L V B I R K E N

Langrennsløperen var første løper som krys-
set mållinjen i årets Birkebeinerløp. Skinstad 
deltok i HalvBirken og vant. 

– Jeg åpnet kontrollert de første fem-
hundre meterne. Jenta som vant (Karoline 
Skauen) tok faktisk teten og løp i fra alle 
oppe på Stadion. Når jeg merket at ingen av 
de andre var interesserte i å sette noe fart, 
dro jeg til i en utforbakke der jeg kanskje har 
min styrke sammenlignet med mange andre 
løpere, sier Skinstad om egen gjennomfø-
ring. 

– Jeg fikk en luke, dro avgårde opp den 
første bakken og fikk det jeg trengte derifra. 

SIN TREDJE SEIER
Skinstad deltok i HalvBirken for fjerde gang, 
og tok sin tredje seier i det 12 kilometer lan-
ge løpet. 

– Hvor høyt rangerer du seier i HalvBir-
ken?

– Det er det største løpet jeg gjør hvert år, 
så jeg synes det er moro å vinne. 

Med regn og rundt tolv varmegrader, var 
ikke været av det beste, men Skinstad leg-
ger ikke skjul på at han liker slikt vær. 

– Sånn vær som det er i dag er det været 
jeg presterer best i. Det er ikke for varmt og 
ikke for kaldt, og man får pustet godt hele 
veien, avslutter langrennsløperen. 

Skinstad løp inn på tiden 41:37, åtte 
sekunder foran Eirik Bergane Aabrekk og 56 
sekunder foran tredjemann Kasper Herland. 

HALVBIRKEN HERRER TOTALT:
1. Petter Soleng Skinstad, 41:37
2. Eirik Bergene Aabrekk, 41:45
3. Kasper Herland, 42:33

-Jeg presterer 
best i vær som i dag
Petter Skinstad fikk en luke som holdt helt inn til mål.

Petter Soleng Skinstad vant HalvBirken. Her med Eirik Bergane Aabrekk og Kasper Herland.

TEKST: EMMA KRISTINE SKJERSTAD   FOTO: RANDI BOLSTAD

Marie Willumsen Flugstad (t.v.) og Helene Skogen 
Thursfield løp HalvBirken sammen med mødrene.
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A K T U E L TU N G D O M S B I R K E N

Gjørmete, glatt og gøy
Striregn og søle lot ikke til å legge noen 

demper på innsatsen eller løpegleden blant 
de 774 deltakerne i UngdomsBirken.

TEKST:  INGEBORG SCHEVE  
FOTO: SPORTOGRAF OG INGEBORG SCHEVE

Seier på første forsøk 
– Jeg trodde det var mye lenger, 
sier Esten Hansen-Møllerud Hau-
en etter målgang og seier i Ung-
domsBirken løp. 

Alvdølen fra FIK Ren-Eng debu-
terte i Birken med å vinne klassen 
G14, og seieren var uventet.  

– Jeg tenkte ikke at jeg skul-
le vinne. Planen var å henge med 
Eirik (Dæhli Ryen) fra start. Jeg 
torde ikke se meg bakover, for jeg 
tenkte at da taper jeg sikkert, så 
jeg bare kjørte på, sier Esten, som 
slo klubbkompisen på andreplass 
med 14 sekunder. 

Men det er ikke hundrevis av 
treningstimer som ligger bak pre-
stasjonen, røper han. 

– Jeg trener egentlig ikke så 
himla mye, men jeg er aktiv hele 
tida og driver med masse forskjel-
lig. Jeg er med i kulturskolen og 
spiller i musikkorpset, og er med 
på fotball ved siden av friidrett. 

Om vinteren driver jeg med ski og 
skiskyting.

Den allsidige gutten forklarer at 
nøkkelen til suksess er å ha det 
gøy. 

– Du blir aldri for ung til å leke, 
sier Esten. 

Eirik Dæhli Ryen fra Tolga, lag-
kameraten i Ren-Eng, ble altså 
nummer to. Han løp UngdomsBir-
ken for tredje gang, og kjente løy-
pa bedre enn Esten, men måtte 
likevel se debutanten gå først over 
målstreken. 

– Det var imponerende. Og litt 
irriterende. Men jeg slår ham i fot-
ball, da, sier Eirik. 

TOPP 3 G14
1. Esten Hansen-Møllerud
 Hauen, FIK Ren-Eng, 13:36
2. Eirik Dæhli Ryen, 
 FIK Ren-Eng, 13:52
3. Johannes Galåen, 13:57
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U N G D O M S B I R K E N

Hun lå lenge i søledammen i målområdet, men 
da hun fikk igjen pusten tok det ikke lang tid før 
smilet var på plass. 

Og da løpevenninnene fra klubben SK Vi-
dar kom stormende over til henne, var det 
bare fryd å spore: Hun ble nummer tre i J14, 

og beste løper fra klubben i den klassen. Det 
var andre gang Ingvild deltok i UngdomsBirken 
løp. Det blir ikke siste, sier hun.  

SK Vidar hadde for øvrig en skare løpere 
på pallen i ulike klasser, både i UngdomsBir-
ken og i Birkebeinerløpet. 

- Veldig slitsomt
Slik oppsummerer Ingvild Brennhovd turen i gjørmehavet. 

Det mener Solveig Steen Hofstad 
som ble nummer to i klassen J14. 
Hun deltok i UngdomsBirken løp for andre gang, og 
ser at hun har forbedret seg siden i fjor. Da ble hun num-
mer åtte i klassen sin. 

– Det var veldig overraskende å bli nummer to, og jeg er kjempefornøyd, 
sier Solveig. 

At det var bløtt og klinete i løypa gjorde ingenting. 
– Løping er kjempemoro og jeg liker å løpe i terreng. Gjørme og regn har 

ikke noe å si. Man blir bare møkkete, men det er ikke noe problem, det er 
jo bare å vaske seg etterpå, sier hun.  

Det er moro underveis, men aller best å 
komme i mål. Særlig i dag, sier Helene Eggen. 
Rustad-løperen var tilbake på UngdomsBirken løp etter ett års 
pause, og innrømmer at løpet i år var tyngre enn hun husket. 
– Det var glatt og veldig mye gjørme i løypa, så det var veldig 
deilig å komme i mål. Særlig i dag. Det var lettere sist gang, 
men da var det fint vær også, sier Helene, som løp i klassen 
J14 år. 
Helene driver både med løping og langrenn, og konkurrerer en 
del i begge dele, men hun liker best å gå på ski. 
– Jeg er alltid veldig nervøs før løp, og før skirenn er jeg bare 
spent. Jeg blir veldig nervøs på løp fordi jeg vet det blir hardt. 
Men det er gøy å kjenne litt på det å være nervøs også. 

Deiligst å komme i mål - Løping er kjempemoro!

Dagens raskeste
Pernille Karlsen Antonsen (65022) 
gjorde unna de drøyt 4 glatte og 
gjørmete kilometerne på 14:21. 
 
15-åringen fra SK Vidar hadde dagens ras-
keste tid. Hun slo bestetida i J16 med 50 

sekunder og var over ett minutt foran 
neste løper i sin klasse.  

– Jeg kjente at jeg hadde dagen i 
dag, så jeg startet veldig fort, sier 
Pernille. 

Hun har vært med i Ung-
domsBirken løp hvert eneste år 
siden hun var gammel nok, og 

vet hva hun går til. 
– Det er en tøff løype, og jeg var 

sliten på slutten. Men da så jeg mål og 
tenkte at jeg måtte bare kjøre på helt inn, for-
teller Pernille. 

Hun driver med både løping og langrenn, og 
på denne tida av året går det mye i baneløp. 
Derfor er UngdomsBirken en kjærkommen av-
veksling. 

– Det er gøy at det er litt oppover og variert, 
og jeg liker veldig godt å løpe i terrenget, sier 
hun. 

Lina Eikenes Hvamstad fra SK Vidar vant klassen J16, foran klubbvenninna 
Runa Ulvang, mens Julie Moger fra Lillehammer ble nummer tre. 
– Det var supergøy, men veldig tøft i dag, sier Lina etter målgang. 
Det er de to andre enig i. 
– Det var tøft, men vi liker å ha det vondt, ler Runa. 
Både hun og Julie hadde håpet å ta igjen Lina, og jobbet hardt med målsettingen. 
– Vi merket at Lina fikk ei luke med en gang, forteller Julie, og suppleres av Runa. 
– Vi jaktet på henne hele veien, men forhåpentligvis greier vi å ta henne igjen neste 
gang, sier Julie. 

TOPP 3 J16
1. Lina Eikenes Hvamstad, SK Vidar, 15:07
2. Runa Ulvang, SK Vidar, 15:11
3. Julie Moger, Lillehammer Skiklub, 15:17

Langrennsløperne dominerte i J16 
Tre skiløpere tok pallen i Jenter 16. 

Runa Ulvang, Lina E Hvamstad og Julie Moger i J16.

Ingvild Brennhovd (65006).
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U L T R A B I R K E N

28-åringen fra Bodø BAUTA slo Vegard 
Øie med over ett minutt over de seks mi-
lene, og forteller om både tåke og vind i 
fjellet. 

– Oppe på fjellet var det tungt og gjør-
mete og vanskelig å se, men det var grei 
temperatur og vi hadde for det meste 
medvind, sier Espen Waage Skjeflo. 

Til vanlig satser han mest på maraton 
på asfalt, så dagens seier var en over-
raskelse. 

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vin-
ne. Jeg har aldri vunnet noe i mitt liv, 
sier Skjeflo. 

BRYNTHE OVERLEGEN
I dameklassen tok Henriette Brynthe fra 
Sarpsborg en overlegen seier. Hun løp 
UltaBirken for føste gang og gjennomfør-
te på 5:43:12. Det var hele 26 minutter og 
43 sekunder foran Line Mari Langseth fra 
Oslo. 

Skjeflo vant 
UltraBirken
Espen Waage Skjeflo tok sin første seier i UltraBirken.
TEKST OG FOTO: INGEBORG SCHEVE

TOPP 3 MENN
1.  Espen Waage Skjeflo, 
 Bodø BAUTA, 4:42:39
2.  Vegard Øie, 4:43:54
3. Eirik Johannessen, Olympia 
 Sport CYL Airnergy/TFIK, 4:47:30

TOPP 3 DAMER
1. Henriette Brynthe, 5:43:12
2.  Line Mari Langseth, Royal Sport/ 
 Team Arctic Triathlon, 6:09:56
3. Gro Siljan Hjukse, 6:14:15

Espen Waage Skjeflo (t.v) og Vegard Øie.
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A K T U E L T

31-åringen fra Ingeberg er mor til fire og elsker å 
løpe. I UltraBirken løp hun inn til 7:37:23 som var 
en rekordforbedring med nesten en halv time fra 
2015. 

Hun var lenge usikker på om hun skulle 
legge i vei i det dårlige været, men bestemte 
seg for å prøve. Etter kort tid i løypa traff hun 
Cathrine Haraldsen. 

– Jeg var lei etter en, to og tre mil, men 
Cathrine var positiv hele veien. Vi motiverte 
hverandre, men ved fire mil ville jeg gi opp. 
Cathrine motiverte meg til å fortsette og da 
bestemte jeg meg for at jeg skulle til mål, for-
teller Kristin. 

Det var gjørmete og dårlige forhold 
hele veien og regnet ga 

seg ikke. Kristin mis-
tet Cathrine tre til 

fire kilometer før 
mål, men har 

hatt kontakt 

med henne i etterkant. Hun synes det er vel-
dig hyggelig å møte på så blide og sporty folk. 

Cathrine Haraldsen fra Skien løp inn til 
7:42:17. Kristin berømmer Birken for meget 
bra matstasjoner, og hun absolutt kommer til 
å delta igjen.

VIKTIG Å VÆRE REALIST
Kristin ble nummer åtte av elleve i K30 og er 
fornøyd med det. 

– Vi må ta hensyn til hvor vi er i livet og være 
realistisk i forhold til det. Hun er stolt over egen 
prestasjon som småbarnsmor. 

– Vi stiller opp 100 prosent for barna til en-
hver tid, men det er også viktig å tenke på seg 
selv for å være frisk og bevare en god helse. 

TRENER VED MULIGHET
Fire små barn og jobb krever sitt, men med 
god planlegging får en tid til trening. Treningen 
går aldri utover barna. Hun kan stikke ut å løpe 

10 – 15 kilometer etter at de har lagt seg om 
kvelden. Eller når de er på turntrening. På søn-
dager har hun fast styrketrening. 

– Jeg elsker å løpe, forteller Kristin til Birken 
og legger til at mottoet er aktive barn og voks-
ne er glade mennesker. 

– Jeg trener for å ha energi til barna. Med 
løping på kvelden, aktiviteter med barna og 
skogsturer i helgene så kommer formen. Det 
er ikke alltid så mye som skal til, sier Kristin 
som er imponerende aktiv.

AKTIV FERIE
– I fjor gikk vi Besseggen med den eldste dat-
teren på 10 år. Det ga ekstra mestringsfølelse 
både for foreldre og barn. I år blir det tur til 
Galdhøpiggen med hele familien, men før det 
er det bryllup. Målet for fremtiden er å trene 
fire ganger i uka for å holde formen til jeg blir 
eldre. Når barna blir store kan jeg sette meg 
nye mål å trene mer, avslutter 31-åringen.

U L T R A B I R K E N 

- Jeg 
elsker 
å løpe

Firebarnsmoren Kristin 
Vardebakken (31) løp UltraBirken. 

Selv med utfordrende forhold er 
hun klar på at hun skal delta igjen.

TEKST:TERJE LUND OLSEN  FOTO: PRIVAT 

Cathrine Haraldsen og Kristin Vardebakken.
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T R E N I N G

Birkebeinerløpet

Årets Birkebeinerløp ble, for første gang på mange år, en gjørmefest. 
Mange måtte nok vurdere både løpsopplegg og skovalg dagene i forkant, 
men Birkebeinerløpet ble igjen en løpeopplevelse av det fine slaget. 
TEKST: MARTHE KATRINE MYHRE   FOTO: MARIUS MOEN AAHJEM

- kan du lære noe av 
forberedelsene?

Temperaturen var perfekt og med oppholds-
vær så å si hele dagen er jeg sikker på at de 
fleste reiste hjem fra Lillehammer denne dagen 
med en følelse av tilfredshet. 

Hvordan løpet utviklet seg for hver enkelt er 
forskjellig. Noen er fornøyd og gjennomførte 
helt etter ønske og målsetning. Andre er kan-
skje ikke like fornøyd og skuffet over seg selv. 

HVA KAN LÆRES AV FORBEREDELSENE? 
• Hvordan la du opp løpet og hvordan 
 opplevde du dagene i forkant av løpet? 
• Har treninga vært god nok? 
• Hvilte du tilstrekkelig? 
• Kosthold? 
• Hva kan eventuelt gjøres annerledes? 
• Hva var bra?

EVALUERING
Etter et løp eller en konkurranse er det alltid 
lurt å sette seg ned og evaluere. Uansett hvor-
dan resultatet ble. Gå gjennom hva som fun-
gerte og hva som ikke fungerte. Alt fra trening, 
hvile, kosthold, det mentale og tankene under-
veis. En grundig evaluering kan være nyttig på 
alle måter og det kan absolutt gjøre deg til en 
bedre utøver eller mosjonist.  

Nådde du prestasjonsmålene du satte? Hva 
har vært bra, og på hvilke områder trenger du 
å forbedre deg for å bli bedre? Kan det være at 
du må heve kapasiteten din, bli sterkere i mot-
bakker eller forbedre teknikken i terrenget?

Dette er eksempel på spørsmål du må stil-
le deg. I en evalueringsprosess er det viktig å 
være ærlig med seg selv, og finne nye områder 
man kan utvikle seg på. 

KLUBB: Vind IL 
JOBB: Lærer, frilansjournalist 
og Torshov Sport Gjøvik
MERITTER: Fire NM-gull i 
maraton, to NM-gull i halvma-
raton, vunnet Birkebeinertrip-
pelen tre ganger, ti klasseseire i 
Birkebeinerløpet og bestetid på 
1:20:16, EM deltakelse i friidrett 
(halvmaraton), VM deltakelse i 
friidrett (halvmaraton)

MARTHE KATRINE 
MYHRE (32)
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T R E N I N G

NÅR MÅLET ER NÅDD
Sett deg ned, og kjenn ekstra godt på følel-
sen du nå har i kroppen. Det er lite som slår 
følelsen av å mestre, overvinne utfordringer og 
oppnå resultater.

Visualiser deg selv i denne situasjonen nes-
te gang motivasjonen skranter og det føles 
tungt å komme seg ut på trening.

For hver gjennomførte treningsøkt er du et 
lite skritt nærmere målet.

Og husk; når målet er nådd, er det på tide å 
lage nye spesifikke, målbare, ambisiøse, rea-
listiske og tidsbestemte mål.

Eliteutøverne har faste rutiner på hvordan 
de evaluerer sesongen som gikk, og hva de 
trekker ut av det setter de viktigste føringene 
for hvordan de legger opp treningen for neste 
sesong.

Oppsummering av trening og konkurranser 
er helt avgjørende for å kunne sette sammen 
en fornuftig plan for periode med trening og 
fram mot neste konkurranse. 

Det er utrolig viktig å være ærlig med seg 
selv i en evalueringsprosess. 

• Har du nådd de målene du satte deg for 
treningsperioden og konkurransen? 

• Hvorfor eller hvorfor ikke? 
• Fikk du gjennomført de øktene og den 

treningen du hadde lagt opp til? 
• Hvorfor eller hvorfor ikke? 
• Har du vært mye sjuk eller skadet? 
• Er det andre grunner som har kommet i 

veien for å få gjennomført sesongen slik du 
ønsket?

• Hva kan du gjøre annerledes for å unngå 
de problemene?

Du må tørre å se på alle sider av arbeidet 
som er lagt ned, og om det arbeidet du la ned 
sto i stil til de målene du satte deg.

Du må se på kvaliteten av det du gjorde. Var 
det godt nok? 

Videre må du gå inn i detaljene av treninga 
og se på hvor mye av treninga som var hard 
og hvor mye som var rolig, 
og om det var slik du hadde 
planlagt det, både opp mot 
mengde og intensitet. 

Basert på evalueringen 
av konkurransen eller tre-
ninga som gikk og hva du 
ønsker å oppnå kommende 
periode, setter du opp en 
plan. 

Da må du først gjøre en analyse av deg selv 
som påvirker prestasjon og framgang, slik 
som teknikk, spenst, hurtighet, utholdenhet 
og kapasitet.

Hva bør du jobbe med for å bli bedre? 

OVERSKUDD
For mange mosjonister og utøvere i alle idret-
ter er hvile og overskudd veien til toppformen. 
Det høres kanskje merkelig ut, men det ligger 
mye sannhet i uttrykket å «hvile seg i form». 

Dersom Birkebeinerløpet er hovedmålet for 
året, er det essensielt å bruke tid på å toppe 
formen mot dette løpet, hvor hvile er en viktig 
del av dagene før.

Fokuset før viktige konkurranser er ofte hvi-
le og korte, hurtige intervaller, slik at du er best 
mulig rustet til konkurransen som venter. 

Hvordan forberede seg til konkurranser?
De mest bevisst utøverne som oftest ligger 

på høyeste nivå, har klare arbeidsoppgaver 
som inngår i konkurranseforberedelsene. Ru-
tiner har mye å si og dette bør absolutt trenes 
på. Desto viktigere en konkurranse er, jo mer 
avgjørende er det at man følger faste rutiner. 

Rutiner skal virke som en trygghet, noe som 
en vet fungerer. Forandring av rutiner i situa-

sjoner hvor stressnivået i 
utgangspunktet er høyt, 
som under viktige konkur-
ranser, vil for mange virke 
som en forstyrrende faktor. 

Rutiner bør være enkle 
og utarbeidet gjennom 
prøving og feiling. 

Utgangspunktet for ut-
arbeidelse av denne type 

planer er først å finne frem til dine beste pre-
stasjoner.

• Når begynte du å tenke på konkurransen? 
• Hva tenkte du på? 
• Hva spiste du i dagene før konkurranse? 
• Hvor lang tid var det fra du stod opp til du 

begynte å varme opp? 
• Hvordan varmet du opp, og hva tenkte du 

på? 
• Hva tenkte du på i den siste fasen før kon-

kurransen startet? 
• Hvor og hva var fokus rettet mot under 

konkurransen? 

Når en gjør samme analyse ut fra en dårlig 
konkurranse, finner man som regel store for-
skjeller. Det gir deg svar på hva som fungerer 
og hva som ikke fungerer, når det teller som 
mest. 

«Du må tørre 
å se på alle sider 
av arbeidet som 

er lagt ned».

SMART målsetning
Når forrige konkurranse er evaluert, er neste punkt på listen å definere målsetninger for den 
kommende konkurransen. En kjent modell for å sette seg mål, er SMART – modellen.

S – SPESIFIKT 
Spesifikt betyr at målet er konkret, detaljert 
og klart definert.

Det er viktig å gjøre prestasjonsmålene så 
konkrete som overhodet mulig. For eksempel 
en gitt tid på ti kilometer gateløp, eller Birke-
beinerrennet på under tre timer.

Jo mer spesifikt målet er, jo lettere vil det 
være å legge en god plan for hvordan du skal 
oppnå det. 

M – MÅLBART
En målsetning skal være målbar, gjerne noe 
som kan testes i en eller annen form. For ek-
sempel øke maksimalt oksygenopptak, løfte 
tyngre i benkpress eller gå en gitt distanse på 
rulleski på en bedre tid. 

Gjennomfør testen, og sett deg et konkret 
mål for neste test. Deretter legger du inn en 

god treningsperiode, før du gjennomfører en 
ny test. Jevnlig testing vil gi deg svar på hvor-
dan du responderer på treningen, og om du 
oppnår ønsket fremgang og resultater. 

A – AMBISIØST 
Målet du setter deg, må ikke blir for lett å 
oppnå. Det skal være noe du må strekke deg 
etter, noe attraktivt.

Målsetningen skal gi deg sommerfugler i 
magen, og trigge deg til å legge ned det tre-
ningsarbeidet som kreves. For lett målset-
ning vil ofte virke mot sin hensikt, og heller 
føre til at lavere grad av motivasjon. 

R – REALISTISK 
Selv om målet skal være attraktivt, må det 
likevel være oppnåelig og realistisk for deg å 
oppnå målet. Sleit du med å løpe under 50 

minutter på 10 kilometer denne våren, er det 
kanskje ikke så lurt å ha mål om 35 minutter 
allerede samme sesong.

Om målsetningen er for ambisiøs, vil du 
stange hodet i veggen uansett hvor hardt du 
prøver. Ingenting er mer demotiverende enn 
å ikke nå de målene man har satt seg.

Målet skal utfordre deg, men ikke utkon-
kurrere deg! 

T – TIDSBESTEMT
Ved at du setter en deadline for når du skal 
nå målet, gjør du målsetningen mer levende.

Et eksempel kan være 30 sekunders for-
bedring innen tre måneder på en løpetest, 
eller 80 kilo i benkpress innen 1. oktober.

Et tidsbestemt mål bidrar ofte til bedre 
fremdrift og kontinuitet i treningen, samt økt 
motivasjon. 
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Høsten er perfekt for løpere
Det kommer alltid en tid etter sommer og ferie. Mørket kommer raskere, temperaturen 
synker og hverdagen innhenter oss. Høsten kommer, enten vi vil eller ikke.  
TEKST: MARTHE KATRINE MYHRE    FOTO: TRIMTEX
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T R E N I N G

 Høsten er en fin årstid og det er nå en kan 
høste av mye god trening og aktivitet gjennom 
sommeren. Årstiden byr ofte på de flotteste 
naturopplevelsene, de klareste morgenene og 
de beste konkurransene. 

Høsten er til for å gi gode opplevelser i na-
turen, på trening og ikke minst – kanskje klare 
målet i en konkurranse du har satt deg. Det 
er på tide at treninga skal gi resultater og de 
kommer nå. 

BESTEM DEG!
Dørstokkmila er det mange som opplever som 
enda lengre når kveldene blir kortere, regnet 
skyller ned og temperaturen faller. Sofaen er 
ofte enda mer fristende og det er mange som 
tenker at det er greit å roe ned på treninga før 
vinteren. 

Bestem deg og si til deg selv at det er nå det 
starter. Opplevelsene ligger ute og venter. Det 
er bare å hoppe i det!

Det viktigste valget tar du selv. Alt er mulig 
og det er gode grunner til å bestemme seg for 
å trene ute gjennom hele høsten og vinteren – 
helt fram til våren dukker opp igjen. Det hand-
ler om å endre tankegangen, kle seg riktig og 
komme seg ut. Du vil aldri angre etter at turen 
ute i frisk luft er over. Ikke la høst- og vintervær 

stoppe deg fra å mosjonere eller skape gode 
opplevelser ute. 

PERFEKT TEMPERATUR OG FORHOLD
Temperaturen er perfekt, stiene har godt med 
plass, og formen som du har bygget opp helt 
siden i sommer, er sannsynligvis på topp. 
Dessuten løper du nok fortere nå enn det du 
gjorde i sommer da temperaturen var på sitt 
høyeste. Siden forholdene er tilnærmet per-
fekte, er det ingen grunn til ikke å tilbringe 
enda mer tid utendørs. Forleng langturene ved 
å løpe en til to kilometer lenger på hver langtur. 
Løp litt lengre intervaller og ta sjansen på å 
melde deg på en konkurranse. 

Det finnes utrolig mange fine konkurranser 
i Norge, men også i utlandet. Disse konkur-
ransene kan være med på å gi deg enda mer 
blod på tann og en god motivasjon til å stikke 
ut på trening når det er mye annet som frister. 
Samtidig kan et godt grunnlag holdes veldig 
godt vedlike gjennom høsten slik at neste vår, 
virkelig kan bli en ny høydare. 

KLE DEG ETTER VÆR OG VIND, 
MEN IKKE FOR MYE
Løpeopplevelsen blir bedre med riktig tøy og 
gode sko. Kle deg etter vær og vind. 

Det kan være lurt og ikke ha på seg for mye 
tøy. Det er bedre å fryse litt de første minutte-
ne. Varmen får du etter hvert som du kommer 
i gang. 

Ull innerst er en sikker vinner. Beskytt hode, 
hals og hender. 

Husk at det er luften mellom plaggene som 
gjelder, og den luften skal være tørr, da isolerer 
den best. Færrest mulig plagg er å anbefale. 

Refleks er viktig. Kle deg synlig når mørket 
kommer. Det kan godt tenkes at du ser bilene, 
men det er absolutt ingen garanti for at biliste-
ne ser deg og alle andre som ferdes i trafikken.  

En hodelykt kan være en morsom investe-
ring. Løping ute i skog og mark på fine høst-
kvelder kan være magisk. Samtidig er det ofte 
godt for kropp og sjel å komme unna vei, tra-
fikk og støy. 

Intervaller på fine grusveier og stier med 
hodelykt kan gjøre underverker med formen 
og det kan ofte føles som å fly gjennom hvert 
minutt, meter og kilometer. 

Kanskje det aller 
viktigste når det gjelder all trening. 

Ikke lag avtaler med deg selv 
som du ikke kan holde. 
Det er ingen vits i å lure 

seg selv kveld 
etter kveld.

Sjekk gradestokken før 
du løper ut. Det går fint å 
fryse litt. Du skal jo holde 

deg i bevegelse.

Ingen bør være ute i høstmørket 
uten refleks, ei heller når 

det trenes. 

Hodelykt hever 
treningsopplevelsen og helt sikkert 

treningskvaliteten 
flere hakk. Det er alltid 

fint å se hvor du 
løper.

Enten det er et mål om å gjennomføre 
en konkurranse på en gitt tid eller rett 

og slett bare komme i bedre form. 
Skriv ned målet og se på det de 

dagene motivasjonen ikke 
er helt på topp. Det 
er ingen grunn til å 
sitte stille i høst!

1.

Bestem deg

2.

Klær etter temperatur

3.

Bruk refleks

4.

Hodelykt

5.

Sett deg et mål

til trening utendørs 
i høstmørket:
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TEAM SPORT 1 SKINSTAD er et langrennslag bestående av brødrene Mårten og 
Petter Soleng Skinstad, som jobber målbevisst mot norgestoppen i henholdvis junior- 
og seniorklassen. I ryggen har de Sport 1 og en rekke andre støttespillere, familie og 
venner, inkludert far og tidligere langrennssjef Åge Skinstad.

T E A M  S P O R T  1  S K I N S T A D

rulleskiene    

Rulleski blir en stadig mer populær trening for 
store og små langrennselskere. I samarbeid 
med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Nor-
ges Skiskytterforbund, har Norges Skiforbund 
derfor utarbeidet noen rulleskivettregler, som 
alle anbefales å sjekke ut før de legger ut på 
rulleskitrening. 

  I denne artikkelen kommer vi til å ha mest 
fokus på hvordan du kan få best mulig trenings-
utbytte og hvilke tekniske arbeidsoppgaver folk 
skal tenke på når de er ute på rulleski. Sikkerhet 
og hensyn til andre trafikanter veier naturligvis 
tyngre enn treningsutbyttet, men der lar vi rul-
leskivettreglene tale for seg selv. 

  Rulleskiløypene har, i våre 
øyne, en lei tendens til å bli byg-
get for å imøtekomme behove-
ne til satsende utøvere alene, til 
tross for at det er nettopp disse 
som behersker å trene langs landeveien. Til-
bake står barn og mosjonsløpere, som tvinges 
ut på gangveier, parkeringsplasser og, i altfor 
mange tilfeller, trafikkerte veier. Ute i trafikken 
har øktene lett for å bli nettopp det - lette, og 
det er stort sett overkroppen som får kjørt seg.  

Staketrening er vel og bra, men mange øn-
sker likevel å bruke hele kroppen når de er ute 
på (rulle)ski. Samtidig ønsker de ikke å kjøre 

ned igjen samme vei som de gikk opp. Vår an-
befalte løsning på denne utfordringen, er å gå 
sammen med en eller flere venner og kjøre to 
biler til toppen av bakken, og én ned til bunnen 
igjen, der økta starter. Har du ikke tid eller mu-
lighet til dette, anbefales det å bruke veier der 
det går buss, og «time» økta slik at du kan ta 
bussen ned igjen.  

STØRRE SKIGLEDE
Det er mange meninger om rulleskihjul, og 
det virker som at tyngst mulig er best mulig. 
I våre øyne er det mange som velger for trege 

hjul. Ja, rulleski går fort når de beste legger av 
gårde i full fart, men i lav fart opplever vi imid-
lertid at rulleski går forholdsvis tungt. Vårt tips 
til mosjonsløpere og yngre utøvere, er å holde 
seg til 1er-hjul i skøyting og 2er-hjul i klassisk. 
Da får du jobbet bra med teknikken og du får 
større skiglede.  

Når det gjelder det tekniske, ser vi i Team 
Sport 1 Skinstad én stor utfordring og én stor 

fordel med å trene på rulleski. Den store utfor-
dringen er at man på rulleski får feste uansett, 
selvom frasparket er sent og tyngdeoverførin-
gen aldri så dårlig. Her har mange lett for å gå 
i fella. Nøkkelen til god tyngdeoverføring er å 
tørre å stå på ett bein om gangen i frasparkt-
eknikkene, samtidig som man må passe på at 
bakhjulet får god klaring til underlaget når man 
sparker fra.  

Den store fordelen med rulleski og teknik-
kjobbing, er at man er avhengig av å løfte 
piggene fra underlaget i begynnelsen av stav-
taket. Dette er den eneste måten å få feste 

med stavene på, da det ikke 
nytter å «draaa» seg fremover, 
som mange gjør på vinterstid. 
Å løfte piggene fra asfalten kan 
sammenlignes med å løfte en 
hammer opp fra en spiker. Du 

dytter ikke spikeren ned i planken, og du drar 
deg heller ikke fremover på stavene. Her er 
hard asfalt den beste teknikktreneren du kan 
få. Mens du må legge igjen dårlig tyngdeover-
føring i boden sammen med rulleskiene, kan 
du trygt ta med deg denne gode vanen over 
å vinterføre.

  Finn frem rulleskiene og, viktigst av alt, kos 
dere!

Frem med 

 «I våre øyne er det mange som 
velger for trege hjul.»

Mens de ivrigste skiløperne ble sett rullende på asfalten så fort snøen var borte på fjellet, 
er det nå i august de fleste mosjonsløperne begynner å tenke på rulleski og trening mot 
vinteren. Da er tiden inne for Team Sport 1 Skinstads rulleskitips! 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+ 47 40 00 50 77
Fjellbovegen 6, 2016 Frogner
www.hallgruppen.no

Meget rask montering og demontering

Tar liten plass og enkelt å lagre

Logo trykk / printdesign på  
tak og vegger etter ønske

Ansatte har høy kompetanse og meget  
lang bransje erfaring

Rask levering

Rå kvalitet og konkurransedyktig priser

Leveres i: 3x3 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x8 m

Ta kontakt med Hallgruppen i dag for bestilling av
telt til din forening eller sportsklubb,   

med eller uten logo.

Kampanje priser fra kr. 4500,- + mva. (3x3 m)

Nyhet i Norge! 3x6m sekskantede 5,20 x 5,20 m

SPORT, IDRETT OG FORENINGSTELT

1. For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder 
særlig bremsing og vending.

2. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.
3. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier.
4. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien.
5. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, 

farlige utforkjøringer, svinger og veikryss.
6. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i 

trafikken.
7. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i 

dagslys.
8. Bruk alltid sykkelhjelm. Glem heller ikke briller som beskytter 

øynene.
9. Unngå musikk på ørene for å ha fullt fokus i trafikken.

Rulleskivettreglene er utarbeidet av Statens vegvesen, Norges Ski-
forbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk. 

Rulleskivettreglene 

55

http://www.hallgruppen.no/


Treningsweekend i Trysil
Radisson Blu Resort, Trysil  

31. august–3. september 2017

Har du en drøm om å stille til start i Vasaloppet eller kjemper om 
merket i Birken, Aukland Coaching kan hjelpe deg å nå dine mål.

Instruksjoner, videoanalyse, foredrag med mer.
Programmet ser du på 

www.trysilweekend.wordpress.com
Spørsmål om samlingen kan rettes til Hallo Trysil ved 

Svein Skarpmo, tlf  92 88 30 45 eller svein@hallotrysil.no
Påmelding innen15. august.
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Flotte, attraktive 
fritidsboliger for  
aktive mennesker!  
Velg mellom 
4- og 5-roms fra 
76 til 103 kvm.

www.sjusjøentheview.no

the view
S J U S J Ø E N

the view
S J U S J Ø E N

the view
S J U S J Ø E N

Akersgata 73 B, 0180 Oslo
Prosjektansvarlig: Ulf Johansson
Mobil: 936 67 333 • Tlf: 21 06 33 65 (60)
E-mail: ulf@eiendomsnokkelen.no

27 solgt!

ABONNEMENT PÅ MAGASINET

Magasinet Birken har seks utgivelser i året og inneholder alt 
om arrangementene i tillegg til trening, utstyr og kosthold. 

Bestill seks utgaver av 
magasinet til kr 350,-

Send e-post til 
abonnement@birkebeiner.no 

Birkebeinerløpet – kan du lære noe av forberedelsene?

Returuke:  41

IN
TERPRESS 1043-04

Slik blir du  en bedre 
langrennsløper

FREM MED 
RULLESKIENE

Romsdalen 
– et sykkeleldorado

Riktige klær 
gir behagelige 

sykkelturer

Årets Birkebeinerløp: 
Vilt, vakkert og vått

Birkebeinerrennet 
– legg grunnlaget nå 

Klar, ferdig: 

SNART 
RITTSTART

TRENING -  REPORTASJER -  KOSTHOLD -  PRODUKTER -  TESTER 

UTGAVE: 04-2017
 04. ÅRGANG • KR 75,-

 SYKKELEKSPERTEN: 

Schwalbe med 
nye raske dekk

VI HAR TESTET:

Osprey 
Exos 58

Regnshorts bedre
enn regnbukse

25 år med
Birkebeinerrittet  

TIPS TIL 
LØPERNE 
I HØST

Birken_0417_s1_37 .indd   1 31.07.2017   10.22

http://www.trysilweekend.wordpress.com/
mailto:svein@hallotrysil.no
http://www.sjusj�entheview.no/
mailto:ulf@eiendomsnokkelen.no
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Teknikktrening, bedre utholdenhet, søvn og sunn mat er gode 
ingredienser hvis du vil bli en bedre langrennsløper.

TEKST: IRENE MÅRDALEN   FOTO: PRIVAT

 I tillegg bør du sørge for sosialt samvær, vilje til 
å prestere ditt beste på jobb og sist men ikke 
minst; senke skuldrene og ha det moro.

– Det høres kanskje voldsomt ut, men det 
er mer enn tøffe intervalløkter som kreves, hvis 
du ønsker å bli bedre på ski. Hvis du vil løfte 
deg noen hakk som skiløper, bør du tenke på 
flere ting samtidig.

Det sier Krister Sørgård. Tidligere langrenn-
sløper og landslagstrener for det norske her-
relandslaget i langrenn.

Nå er han daglig leder for Bilia i Hønefoss 
og trener blant annet sønnen Emil Sørgård og 
stortalentet Eirik Augdahl.

TREN TEKNIKK
Sørgård anbefaler på det sterkeste at du prio-
riterer å trene langrennsteknikk, hvis målet er 
å bli en bedre langrennsløper.

– Det handler om å finne flyten på skiene. Ha 
god balanse og bruke kroppen på best mulig 
måte. Med bedre teknikk, opplever du at du 

får mer igjen for innsatsen din. Du klarer å gå 
fortere, uten å bli like sliten. Mange opplever 
imidlertid at de må igjennom en fase hvor det 
motsatte skjer. Det vil si at du synes du bruker 
mer krefter. Når vi gjør endringer, tar det tid før 
de blir en vane. I den perioden kan det hende 
du blir mer sliten, sier Krister Sørgård.

Han mener du lærer best teknikk av at an-
dre observerer deg, og gir deg tilbakemeldin-
ger. I tillegg bør du selvsagt trene på tilbake-
meldingene når du går alene.

 langrennsløper
 Bli en bedre 

Krister Sørgård og 
Eirik Augdahl.
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I L S E T E R L I A  S Ø R

Leilighetsprosjektet Ilseterlia, bestående av 40 leiligheter, 
ble ferdigstilt i fjor og har høstet mange lovord for sitt solide 
uttrykk og gode løsninger. Nå viderefører vi dette uttrykket, 
stilen og løsningene i søsterprosjektet Ilseterlia Sør, men 
denne gangen løfter vi kvaliteten ytterligere et nivå. 

Drømmer du om å sette fra deg sykkelen i egen sportsbod, 
slå deg ned på egen balkong eller gå deg en tur i et fantastisk 
turterreng, finnes det ikke bedre beliggenhet enn Hafjelltoppen. 
Ilseterlia Sør representerer den aller siste muligheten på mange 
år til å sikre seg en ny fritidsleilighet helt øverst på Hafjell. 

Fritidsleiligheter for oss som
ELSKER TERRENGSYKLING

•  24 nye fritidsleiligheter

•  Hafjelltoppens sydside

•  Nær Ilsetra og Gaiastova

•  Fra 71 m2 til 105 m2 BRA

•  Leiligheter i 2. etasje 
har hems

•  Utgang til egen balkong 
eller terrasse

•  Garasje og bod til hver 
leilighet

ANSVARLIG MEGLER

Merete Fjeldavlie 

Megler

Mobil: 928 06 303

Elin M. Tofthagen

Eiendomsmegler

Mobil: 414 97 888

DNB Eiendom Lillehammer

Kirkegata 72, 2609 Lillehammer 

Telefon: 48 26 70 00

Ilseterlia Sør: 
24 nye fritidsleiligheter for salg på Hafjelltoppen!

Ilseterlia.no

Tips til 
intervalløkter
1. Varm opp i 10 - 20 minutter 

med lav intensitet.  
Jobb i 4X8 minutter med to 
minutter aktiv pause mellom 
hvert intervall i moderat  
intensitet. Hvert intervall er  
8 minutter langt og du tar  
fire slike intervaller.  
Trapp ned i 10-20 minutter 
med lav intensitet....................... 
..................

2. Varm opp i 10 - 20 minutter 
med lav intensitet.  
Jobb i 2X10 minutter med  
to minutter aktiv pause mellom 
hvert intervall i moderat  
intensitet. Hvert intervall er  
10 minutter langt og du tar  
to slike intervaller.  
Trapp ned i 10 - 20 minut-
ter med lav intensitet........... 
......................

3. Varm opp i 10 - 20 minutter 
med lav intensitet.  
Jobb i 2-4-6-8-6-4-2 minutter 
med to minutter aktiv pause 
mellom hvert intervall i  
moderat intensitet.  
Trapp ned i 10 - 20 minutter 
med lav intensitet

Tips til måltider med sakte 
karbohydrater
1. Grovbrødskiver med skinke og agurk
2. Havregrøt med honning, blåbær og jordbær
3. Fullkornspasta med karbonadedeig og salat 

Tips til mat  
med sunt fett
• Avocado
• Oljer

Tips til mat med proteiner
• Egg
• Fileter av kylling, fisk, storfé og gris
• Fiskepålegg

– Du trenger ikke ha egne økter hvor du 
kun trener teknikk. Teknikk kan du fokusere 
på under alle treningsturene dine. Du kan for 
eksempel legge ekstra vekt på det i en opp-
varming- eller nedtrappingsfase, sier Sørgård.

GODE TEKNIKK-RÅD
Det viktigste rådet for å gå bedre teknisk, er å 
sørge for god balanse. Konsentrer deg om å 
gjøre frasparkene gode. Trå godt ned og bak. 
Hvis du går uten staver, er det lettere å få god 
balanse. Husk også å være avslappet i skul-
derpartiet.

– Sørg også for å få albuene godt opp, slik 
at du får bra heng på stavene. Du bør ha god 
knekk i albueleddet, sier Sørgård.

SØVN OG MAT
Nok søvn og sunn mat er også avgjørende 
for å bli bedre. Hvor mange timer du bør sove 
hver natt, er individuelt. Generelt anbefales 
syv til åtte timer. Enkelte trenger mer.

Sunn mat har også stor betydning. Enkel-
te fortrekker mat med få karbohydrater, men 
de fleste som trener mye erfarer at du trenger 
karbohydrater både før og etter trening. På 
treningsturer som varer over 60 minutter, tren-
ger du i tillegg å fylle på med karbohydrater for 
eksempel i form av sportsdrikke.

Velg primært mat med såkalte sakte karbo-
hydrater, som havregrøt, grovt brød og müsli. 
Sørg samtidig for at du spiser både før og rett 
etter øktene, spesielt hvis du trener flere enn 
fire til fem ganger per uke.

50 - 60 prosent av det du spiser i løpet av en 
dag, bør være mat med sakte karbohydrater. 
Cirka 30 prosent av maten bør inneholde fett, 
og da primært det sunne fettet. 10-15 prosent 
bør være mat med proteiner.

Spis gjerne et hovedmåltid to til tre timer før 
økten og et mindre måltid cirka 30 minutter før 
du trener. I tillegg anbefales et lite måltid rett 
etter økten og et nytt hovedmåltid noe senere.

INTERVALL OG LANGTURER
Teknikk-trening er ikke nok for å bli bedre i 
langrennssporet. Utholdenheten er selvsagt 
minst like viktig. For å få bedre utholdenhet, vi-
ser all erfaring og studier at en kombinasjon av 
lange, rolige turer og intervalløkter gjør susen.

– Hvor mange og lange intervalløkter du bør 
trene sammenlignet med langturer, avhenger 
selvsagt av utgangspunktet ditt, hvor ofte du 
trener og hva som er ambisjonsnivået ditt. 
Med andre ord; treningen bør tilpasses deg, 
sier Sørgård.

Han kan likevel gi noen generelle råd:
– Hvis du trener tre ganger i uken, kan to av 

øktene være rolige langturer og en av øktene 
være intervalløkter den ene uken. Uken etter 
kan du bytte, slik at to av øktene er interval-
løkter og en rolig langtur. Trener du fire til seks 
ganger i uken, kan to til tre av øktene være 
intervalløkter, mens de andre er rolige.

SENK SKULDRENE
Husk også at langrenn bør være moro. Hvis 
du har som mål å ta merket i din klasse i Birke-
beinerrennet, krever det en god dose trening, 
søvn og mat. Samtidig er sjansen stor for at du 
vil klare det, hvis du også er sosial og senker 
skuldrene.

Hvis du merker at du blir trøtt – eller irritert – 
kan det skyldes at totalbelastningen din er for 
stor. Kanskje trener du mer enn hverdagen din 
tilsier? Husk at du skal prestere på flere are-
naer enn en gjennomsnittlig toppidrettsutøver.
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I L S E T E R L I A  S Ø R

Leilighetsprosjektet Ilseterlia, bestående av 40 leiligheter, 
ble ferdigstilt i fjor og har høstet mange lovord for sitt solide 
uttrykk og gode løsninger. Nå viderefører vi dette uttrykket, 
stilen og løsningene i søsterprosjektet Ilseterlia Sør, men 
denne gangen løfter vi kvaliteten ytterligere et nivå. 

Drømmer du om å sette fra deg sykkelen i egen sportsbod, 
slå deg ned på egen balkong eller gå deg en tur i et fantastisk 
turterreng, finnes det ikke bedre beliggenhet enn Hafjelltoppen. 
Ilseterlia Sør representerer den aller siste muligheten på mange 
år til å sikre seg en ny fritidsleilighet helt øverst på Hafjell. 

Fritidsleiligheter for oss som
ELSKER TERRENGSYKLING

•  24 nye fritidsleiligheter

•  Hafjelltoppens sydside

•  Nær Ilsetra og Gaiastova

•  Fra 71 m2 til 105 m2 BRA

•  Leiligheter i 2. etasje 
har hems

•  Utgang til egen balkong 
eller terrasse

•  Garasje og bod til hver 
leilighet

ANSVARLIG MEGLER

Merete Fjeldavlie 

Megler

Mobil: 928 06 303

Elin M. Tofthagen

Eiendomsmegler

Mobil: 414 97 888

DNB Eiendom Lillehammer

Kirkegata 72, 2609 Lillehammer 

Telefon: 48 26 70 00

Ilseterlia Sør: 
24 nye fritidsleiligheter for salg på Hafjelltoppen!

Ilseterlia.no



F Ø L G  O S S  P Å  I N S T A G R A M :
@ B I R K E N M A G A S I N E T

Målet er å bli Nordens ledende leverandør 
av treningsutstyr! To av de mest lønnsom-
me aktørene i bransjen, Fitness Brands 
Nordic og Sportsmaster, går sammen for 
å bygge Nordens største og beste tilbud 
av treningsutstyr og helhetsløsninger innen 
helse og trening. Fitness Brands har byg-
get en solid posisjon i treningssenter- og 
hotellsegmentene i Sverige og Norge, blant 
annet gjennom konseptsalg og merkevarer 
som Life Fitness, Hammer Strength og TRX. 
Sportsmaster på sin side er ledende innen 
netthandel og annet direktesalg av kvalitets-
utstyr til hjemmetrening og til treningsrom i 

bedrifter og idrettslag i Norge. Sammen vil 
de to dekke hele spekteret av bruksområder 
og kundegrupper innen treningsutstyr.
Etterspørselen etter treningsutstyr og gode 
løsninger vil fortsette å vokse, og kravene til 
leverandørene utvikler seg i takt med dette. 

– Den nye gruppen vil vi ha et enda bedre 
produkttilbud og Norges sterkeste service-
apparat i ryggen, noe som gir kundene en 
ekstra trygghet når de investerer i trenings-
utstyr, enten det er til trimrommet hjemme, til 
bedriften eller til treningssenteret, sier Paul 
Einar Borgen, deleier og en av gründerne 
bak Sportsmaster.

Fitness Brands og Sportsmaster slår seg sammen 

Lazer introduserte sin nye Bullet hjelm under Tour 
de France. Hjelmen ble blant annet brukt av Andre 
Greipel og de to Lotto lagene. Hjelmen er svært aero-
dynamisk og vekten er på 315 gram (s). Hjelmen finnes 
i fire størrelser og Lazer distribueres i Norge av Shimano 
Nordic.

Birkens samarbeidspartner Swix 
har fått ny administrerende direk-
tør. Det er 36-årige Tomas Holme-
stad.

Holmestad ble konstituert i stil-
lingen den 2. mai da Ulf Bjerknes 
sluttet. Han var administrerende di-
rektør for Ungdoms-OL som ble ar-
rangert på Lillehammer i 2016. Tid-
ligere har han erfaring fra McKinsey 
og Statoil Fuel&Retail. Han er ut-
dannet sivilingeniør innen industri-
ell økonomi ved NTNU.
Styreleder Olav Fjell forteller at sty-
ret er svært tilfreds med at Tomas 
takket ja til jobben. 
– Vi mener Tomas besitter de stra-
tegiske og samlende egenskape-
ne Swix Sport trenger i fremtiden. 
Swix Sport As er en viktig samar-
beidspartner til Birken innen smø-
ring, staver og Birken kolleksjonen.

Bullet fra Lazer

Ny direktør I Swix

Jeg kjempet i Birkebeinerløpet med 
startnummer 8037. 

Etter løpet spiste jeg ertesuppe 
og tok et stykke som satte seg i 
halsen. Jeg fikk ikke puste og jeg 
beveget meg rundt for å få noen til 
slå meg i ryggen, men mange så 
bare rart på meg. Jeg hadde ingen 
sjanse på egenhånd og de begynte 
å ringe Røde Kors. 

Det var da Hege Nordlie (6162) 
hoppet over gjerdet og hjalp meg. 
Hun reddet situasjonen og dagen 
fra å bli mørk. Det var englevakter 
på løpet i dag. Jeg klarte merket og 
det ble en bra dag. 

Takk til Hilde!! 
Mick Jenner

Takk til Hege Nordli 

Paul Einar Borgen er 
deleier og gründer av 
Sportsmaster.
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T R E N I N G

Legg grunnlaget for 
rennet i høst
Planer om å gå Birkebeinerrennet i vinter? 
Legg grunnlaget for en god opplevelse i høst.

Du har kanskje hørt våre beste langrennsløpe-
re snakke om ressurstreningsperiode?  Perio-
den fra mai og ut oktober, hvor de legger inn 
opptil 90 timer trening hver måned – eller et 
snitt på hele tre timer hver dag!

Det er selvsagt ikke nødvendig for mosjo-
nister å trene så mange timer, uansett hvilke 
mål du har for vinteren. Men skal du gå Birke-
beinerrennet, lønner det seg å bruke somme-
ren og høsten godt.

Uansett hvilke mål du har, anbefaler vi at du 
trener godt og mye på rulleski i august, sep-
tember og oktober. For hvis du klarer det, vil 
du gå en langt lettere Birken i møte, når den 
tid kommer.

FORUTSETTER MENGDETRENING
Forutsetningen er imidlertid at du har brukt 
sommeren vel. Det vil si trent jevnt og trutt. 
Det betyr ikke nødvendigvis at du har trent 
mye hardt, som for eksempel i form av tøffe 
intervalløkter. Men det forutsetter at du har et 
godt grunnlag – og foretatt såkalt mengdetre-
ning. Du kan bruke ulike aktivitetsformer som 
padling, sykkel, løp eller rulleski.

Det betyr for eksempel at du har løpt rolige 
turer tre til fire ganger i uken – og at turene har 
vært 45 - 90 minutter lange. Du kan selvsagt 
også ha gått på rulleski, padlet, gått turer med 

sekk, syklet eller andre former for utholden-
hetstrening.

– Utover i ressursperioden bør du ha en 
gradvis økning av spesifikk trening. Det betyr 
blant annet mange økter på rulleski. I denne 
perioden anbefaler vi at du øker mengden tre-
ning, samtidig som du trener flere harde økter, 
sier Sigmund Apold-Aasen.

Han jobber som lektor ved Høyskolen 
Kristiania og har tidligere vært ansvarlig for 
utholdenhetsavdelingen på Olympiatoppen. 
Apold-Aasen har også vært redaktør for bo-
ken «Utholdenhetstrening som virker».

ØK GRADVIS
I ressurstreningsperioden anbefaler Apold-Aa-
sen at du øker mengden og intensiteten grad-
vis. Start for eksempel med noen få lengre 
intervalløkter i moderat intensitet.

En god økt i moderat intensitet med lange 
intervalløkter, er 4 x 8 minutter. Start økten 
med å varme opp i 10 - 20 minutter med lav 
intensitet slik at kroppen blir god og varm og 
klar til å gjøre en solid arbeidsinnsats.

Løp deretter et åtte minutter langt drag i 
moderat intensitet. Start noe roligere enn du 
tenker og bruk gjerne 2 - 4 minutter på å løpe 
deg inn i intensitetssonen. Hold en jevn fart 
gjennom hele draget.

TEKST: IRENE MÅRDALEN  FOTO: TRIMTEX

VARIER BEVEGELSESFORM

HVORVIDT du velger å løpe, gå med staver, sykle, gå med sekk eller velge andre 
utholdenhetsformer for trening, er opp til deg.

HVIS målet er Birkebeinerrennet, anbefales det  at flere av øktene foregår på rulleski. 
Har du mulighet til å oppsøke snø, anbefales også det. Det slik at du blir best mulig 
rustet til å gå på ski fra Rena til Lillehammer.

LØPING er også en særdeles fin måte å komme i god langrennsform på. I tillegg er det 
viktig å variere. Det blant annet fordi du da har mindre risiko for skader samt mindre 
risiko for at du blir lei.
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R E P O R T A S J E

Slik forbereder 
du deg til 
Birkebeinerrennet
• I august, september og oktober bør  

du øke treningsmengden totalt sett
• Øk mengden gradvis
• Ha stor variasjon av aktivitetsformer 

tidlig i grunntreningsperioden
• Øk gradvis med spesifikk trening
• Tren flere intervalløkter med moderat 

intensitet
• Legg også inn økter med høy intensitet
• Husk å trene mengde i tillegg – det vil 

si lange, rolige turer med lav intensitet
• Tilpass treningen til livet for øvrig

FAKTA OM
BIRKEBEINERENNET
• I 2018 arrangeres Birkebeinerrennet  

for 80. gang
• Rennet arrangeres lørdag 17. mars
• Rennet er 54 kilometer langt og  

går i klassisk stil
• Alle som fyller 16 år i 2018 – eller  

er eldre – kan delta
• Du må bære en sekk på minst  

3.5 kilo gjennom hele rennet
• Birkebeinerrennet er en del av trippelen
• Vi arrangerer også Ingalåmi for  

kvinner, HalvBirken, StafettBirken, 
FredagsBirken, UngdomsBirken og 
BarneBirken
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T R E N I N G

Velg også terreng i forhold til hvilket delmål 
du har for treningen. Staking bør for eksempel 
skje i lett terreng og diagonalgang i motbakke.

AKTIV PAUSE
Ha aktiv pause i to minutter og sørg for at pul-
sen går ned igjen. Kjør samme drag tre ganger 
til. Start alle dragene litt roligere enn du vil og 
sørg for at du kjører det siste draget raskere 
enn det første. Da har du hatt en vellykket økt.

Moderat intensitet tilsvarer en så høy puls 
at du kan si en setning, trekke pusten å si en 
ny. Hvis du bruker pulsklokke, er det fra 82-87 
prosent av makspuls.

EN ØKT TIL
En annen fin økt i moderat intensitet er pyrami-
deintervall som følger:

Start med oppvarming i 10 - 20 minutter 
med lav intensitet. Løp 2-4-6-8-6-4-2 lange 

drag med to minutters aktiv pause mellom 
hvert drag.

Hvis du er godt trent – og for eksempel tre-
ner fem til syv økter i uken – kan du fint kjøre 
pyramiden lenger. Du kan for eksempel løpe 
2-4-6-8-10-8-6-4-2 minutters lange drag med 
to minutters aktiv pause mellom hvert drag.

START FORSIKTIG
Husk at det er viktig å holde igjen i starten, slik 
at du klarer å løpe siste draget helst litt raskere 
enn det første, uten at du får for mye melkesy-
re eller at du kommer opp høyere i intensitet.

Etter hvert som du har kjørt noen lange in-
tervalløkter, kan du øke antallet økter per uke. 
to til tre  intervalløkter med moderat intensitet, 
er meget bra.

ØKTER MED HØY INTENSITET
Du kan i tillegg variere med å trene noen økter 

med høy intensitet (se egen faktaboks).
Da kjører du kortere drag – for eksempel 

fem minutter lange – og tar noe lengre pause 
for eksempel tre minutter lange.

Når du har høy intensitet, klarer du kun å si 
en kort setning, trekke pusten å si en ny. For 
deg som bruker pulsklokke, er høy intensitet 
87 - 97 prosent av makspuls.

TREN FORTSATT ROLIGE TURER
Husk å opprettholde mengdetreningen din i 
ressursperioden. Det betyr at du fortsatt bør 
løpe rolige, lange turer med lav intensitet.

I denne perioden er det særdeles viktig at 
de rolige turene er rolige. Hvis ikke er det lett 
å brenne for mye krutt, slik at du ikke klarer å 
restituere deg godt nok mellom hver økt. Da 
kan formen faktisk bli dårligere enn bedre.

Ved å trene rolig nok, er det også lettere å 
ha god kvalitet på intervalløktene.

ØKT MED HØY INTENSITET
En fin økt med høy intensitet er 6 x 3 minutter. 
Den kan gjennomføres som følger:

• Varm opp i 10 - 20 minutter med lav intensitet

• Kjør et progressivt drag fra moderat til høy 
intensitet

• Løp deretter tre minutters lange drag med 
høy intensitet. Start hvert drag litt roligere enn 
du har lyst til. Sørg for at det siste av de seks 
dragene går raskere enn det første

• Ha to minutters aktiv pause mellom hvert 
drag

• Trapp ned i 10 - 20 minutter med  
lav intensitet

LYTT TIL KROPPEN

HUSK også at det er særdeles viktig at du lytter til kroppen, spesielt i 
perioder hvor du øker treningsmengden.

HVOR mye du tåler av trening, henger sammen med en rekke faktorer 
som hvor godt trent du er fra før, hvor mye du jobber, hvordan familiesi-
tuasjonen din er, hvor godt du sover/ikke sover, hvordan du spiser og om 
du drikker alkohol.

LEGG ikke ut på tøffe intervalløkter dagen etter en fuktig tur på byen 
eller en våkenatt med minstemann. Tilpass treningen ditt liv for øvrig – og 
husk: Ha de moro!

HUSK også å ta hensyn til alderen din. Etter fylte 35 år, adapterer ikke 
sener og bånd seg like raskt som muskulaturen ellers. Det er derfor høy 
risiko for belastningsskader, hvis du øker treningsbelastningen for raskt 
samt har for lite variasjon i treningen din. Det gjelder spesielt for deg som 
gjenopptar treningen etter noen friår og kanskje også veier ti kilo mer 
enn i dine glansdager.
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Bestill på nett!

alt av 
byggevarer
til hytta.

tlf. 61 22 00 00
www.gaus.no    

Bestill på nett!

alt av 
byggevarer
til hytta.

http://www.gaus.no/
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Sveriges sydligste Birkendeltaker 
blant blomstrende raps.

Foto: Lennart Svensson

Gratulerer! du har 
vunnet Polar V800 

til en verdi av 
kr. 4 400,-.

BLINKSKUDD

VINN!
Send oss ditt 

«Blinkskudd» og vinn en 
Shimano Enduro 4 liters sekk 
med drikkepose til en verdi av 

kr. 1299,-

Send det til 
terje@birkebeiner.no
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OSPREY EXOS 58  
PRIS: 1900,-    
www.ospreyeurope.com

Superlett tursekk
VI HAR TESTET

Mange birkebeinere går turer i fjell og mark. Vi har 
testet Osprey Exos 58 med en vekt på kun 1.09 kilo. 

Sekken fungerer meget godt og er en 
svært behagelig sekk til dagsturer og fra 
hytte til hytte. Til en fire – fem dagers 
tur i fjellet uten telt er sekken mer enn 
stor nok. 

Osprey Exos 58 har et ventilerende 
AirSpeed ryggpanel som gir meget god 
ventilasjon. Med flere timer på tur i god 
varme ble man ikke klam på ryggen, kun 
ved hoftebelte og antydning på skuldre. 

Sekken har mange små mesh-lom-
mer lett tilgjengelig både på hoftebelte 
og skulderremmer. I tillegg er det front-
lomme, sidelommer og topplokk til det 
som skal være lett tilgjengelig. Sekken 
har et flytende topplokk med to lommer 
som justeres som en todelt stige. Den 
kan gjøres større og mindre avhengig 
av oppakning. Det kan også tas helt av 
ved behov på mindre turer. Sekken har 

mange remmer og den kan strammes 
godt alle veier slik at den blir maksimalt 
kompakt og behagelig. 

Osprey Exos er en meget god og be-
hagelig tursekk både for dagsturer og 
lengre turer. Regntrekk må kjøpes som 
tillegg.

NØKKELEGENSKAPER:
• AirSpeed trampoline mesh bære-

system
• EXoForm mesh hoftebelte og bære-

system
• Flapjacket topplokk som kan brukes 

uten lokk
• Maksdimensjoner (cm): 76 (l) x 35 (w) 

x 35 (d)
• 7 mm kompresjonsremmer
• Avtagbart feste til liggeunderlag
• Vekt: 1.09 kg (M)

T E S T

Ski Classics 
2017/18
Langdistansecupen Ski Classics 
fortsetter med elleve renn i sesongen 
2017/18. Det betyr at cupen er redusert 
med to renn hvor blant annet det 
Kinesiske Vasaloppet er borte.

Sesongen starter med prolog i Pontresina i Sveits 26. 
november. 2. desember arrangeres La Sgambeda 
mens 2018 starter med Kaiser Maximillian Lauf 13. 
januar. Da er det renn fire helger på rad som inklude-
rer Marcialonga 28. januar. Vasaloppet og Birkebei-
nerrennet er renn åtte og ni og arrangeres henholds-
vis 4. og 17. mars.

Nytt kommende sesonger er den sorte og røde 
klatretrøyen. Åtte topper er inkludert og i Birkebei-
nerrennet er det Raudfjellet som gjelder. Anders 
Aukland og Seraina Boner er plukket ut til å bære 
klatretrøyen til de første poengene er delt ut.

KLATREPUNKTER:
La Sgambeda, 20 km Grassi Degli Agnelli
Kaiser Maximilian Lauf, 8 km Wildmoosalm
Marcialonga, 70 km Cavalese
Jizerska Padesatka 50, 11 km Na Knejpe
Birkebeinerrennet, 19 km Raudfjellet
Reistadløpet, 18 km Orta og 36 km Overlitjønna
Ylläs-Levi, 22 km Kukastunturi

VISMA SKI CLASSICS 2017/2018:
26. november, Prologue, Pontresina, Sveits 10 km
02. desember, La Sgambeda, Livigno, Italia 35 km
13. januar, Kaiser Maximilian Lauf, Seefeld, Øst-
errike 60 km
20. januar, La Diagonela, St Moritz, Sveits 65 km
28. januar, Marcialonga, Trentino, Italia 70 km
03. februar, Toblach-Cortina, Italia 50 km
18. februar, Jizerska Padesatka, Tsjekkia 50 km
04. mars, Vasaloppet, Sverige 90 km
17. mars, Birkebeinerrennet, Norge 54 km
07. april, Reistadløpet, Bardufoss, Norge 50 km

Anders Aukland går på en ny sesong og skal bære 
klatretrøya frem til de første poengene deles ut.
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Karoline Kristiansen Vei 8, 
Helsfyr, Oslo

Tlf. 22 19 20 60
www.sorensensykler.no

TILBUDET GJELDER ALLE LAGERFØRTE MODELLER FREM TIL 20. AUGUST 2017

-20% PÅ ALLE HARDTAIL 
TERRENGSYKLER
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Hjelp kroppen 
å prestere!

Med ENERVIT Energipakke hjelper du kroppen å prestere optimalt gjennom tilførsel 
av rett energi, mineraler, vitaminer og aminosyrer.

Kvelden før: 1 stk PreSport 
ved to tilfeller med tre timers 
mellomrom  + 1 stk to timer før start

Rett før start 1 stk Sport Gel koffein 

ENERVIT ENERGIPAKKE

ENERVIT PRESPORT
Karbohydratopplading.
Sørger for at du har maksimalt 
med energi lagret i kroppen 
når du står på start.

LIQUID COMPETITION
Flytende energibombe.
Rask energi som varer.
Koffein.

R2 RECOVERY DRIKK
En komplett recoverydrikk 
som hjelper  kroppen å 
restituere seg etter den 
store påkjenningen.

SPORT GEL
Gir energi.
Fortrenger mental tretthet.
 

 

MÅL
Lillehammer

Skramstadsætra 13 km
1 stk Liquid Competition
 

Bringbusætra 28 km
1/2 Chruncy Bar

START
Rena

 

1 stk R2 Recovery

Storåsen 71 km 
1 stk Liquid Competition 

 Rosinbakken 62 km
1/2 Chruncy Bar

Kvarstad 50 km
1 stk Liquid Competition 

E N E R G I V Æ S K E R E S T I T U S J O N K R A F T

CHRUNCHY BAR
Gir energi og metthet, 
samt tilförer  proteiner, 
vitaminer og mineraler.

WWW.ENERVIT.SEPAKKEN KJØPES PÅ SPORT-1 MARKEDET I LILLEHAMMER OG I VELSORTERTE SPORTBUTIKKER I HELE NORGE

+ 3 stk PreSport + 1 stk Chrunchy Bar +1 stk Sport Gel + 3 stk Liquid Competition + 1 stk R2 Recovery

 299.-
ORD. PRIS 350:-

http://www.enervit.se/


N Y T T  F R A  A R R A N G Ø R E N

randi@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 :

FRAKTE BILEN 
DIN FRA RENA – 
LILLEHAMMER? 
Auto Transport Service frakter 
bilen din trygt frem til Lillehammer, 
mens du og dine venner sykler 
over fjellet. 

Du leverer bilen på Rena og 
henter bilen rett nedenfor Håkons 
Hall etter målgang. Du finner mer 
informasjon om frakting av biler på 
birkebeiner.no.

RETROPULJE
I anledning Birkebeinerrittets 25 års-jubileum 
innfører vi retropulje og oppfordringen til våre 
deltagere er: 

– Ta frem ditt gamle, kule sykkelantrekk, din 
gamle sykkel og gjennomfør rittet som retrosy-
klist! I år blir egen retropulje hvor alle retrosy-
klistene starter sammen - du velger retropulje 
på Min Side.

Vi premierer årets mest gjennomførte re-
trodeltager - tar du utfordringen? Delta på ju-
bileumsrittet som retrosyklist!

GODE TILBAKEMELDINGER PÅ NY TRASÈ 
Justeringen av løypa i fjor ble veldig godt 
mottatt av våre deltagere. Du vil som deltager 
oppleve noe mer terreng og få en større en 
naturopplevelse i de nye partiene.

EKSTRASERVERING 
OG KOS PÅ KVARSTAD
I år blir det ekstra kos på Kvarstad med un-
derholdning, grilling og trivelig stemning. Ta 
ei pause, ha det sosialt på tur og kos deg på 
matstasjonen.

Birkebeinerrittet for 25. gang

SYKKELVERTER MED VIMPLER

SYKKELVERTER stiller på startstreken for de som ønsker en motivator over fjellet 
fra Rena til Lillehammer. Vertens oppgave er å gjøre turen hyggelig, bidra med sin ek-
spertise som kjentmann i løypa, bistå med teknisk hjelp ved behov og være en trivelig 
turvenn for de som sykler i nærheten.

VI TILBYR SYKKELVERTER I DE BAKERSTE PULJENE. 

SEND EN E-POST til seeding@birkebeiner.no hvis du ønsker å følge en sykkelvert. 
Møt din sykkelvert i startfeltet i god tid før starten går. 

SYKKELVERTENE har sykkelvimpel bak på sykkelen og egen vest slik at de er synlige 
for deltagerne.

Velkommen til jubileumsfest og

Vi ønsker 
alle Birkebeinere  

velkommen til årets 
jubileumsritt!

Visste du at 

48
deltagere har syklet 
Birkebeinerrittet alle 

ganger?
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BLI KJENT MED 
MENNESKENE BAK BIRKEN:

JO-BJØRNER 
HAUGEN 
(55 ÅR)

FRA: Lillehammer
BOR: Lillehammer
FAMILIE: Gift og to barn
JOBBER MED I BIRKEN: Styreleder og assisterende 
arenaleder
ANTALL ÅR SOM FRIVILLIG I BIRKEN? 24

 

Hvorfor jobber du som frivillig for Birken? 
Fordi vi er en stor gjeng med flinke folk som sammen 
har det moro med Birken. Birken er viktig for byen og 
regionen.  
 
Hva betyr frivillighet for deg? 
Frivillighet = samarbeid, nettverk, prosjekter
 
Hvorfor er Birken blitt så populær? 
På grunn av den historiske forankringen, at det er et 
treningsmål og at vi leverer gode arrangementer. 
 
Hva ønsker du at Birken skal oppnå framover? 
At Birken fortsetter å levere fantastiske opplevelser til 
mange tusen Birkebeinere hvert år. 
 
Hvorfor skal man melde seg på Birken? 
Fordi Birken er stor opplevelse og et godt treningsmål. 
 
Har du en spesiell Birkenopplevelse? 

Det er blitt mange opplevelser etter hvert, men noe 
som går igjen er alle deltakernes glede over egen 
prestasjon. 
 

BIRKENSTEMNING I RENA SENTRUM
Få Birkenstemningen i Rena sentrum med Birkenshow, sykkelshow, 
konkurranser og mattilbud fredag kveld. 

Kl. 19.00 får du Birkentips med bl.a av rittets første vinner Ole Kristian 
Silseth som også skal sykle for 25. gang. 

Er du rittdeltager, sjåfør eller publikum? Bli med på festen og få          
Birkenstemningen i Rena sentrum.

NY STARTARENA OG LØYPE FOR 
UNGDOMSBIRKEN SYKKEL

BIRKENUNG-STIPEND
Er du 12-16 år og en av de som sprer ekstra treningsglede 
rundt deg? Oppmuntrer du andre og har fokus på 
treningsglede? Da bør du søke på BirkenUng-stipendet. 

BirkenUng-stipendet går til enkeltpersoner mellom 12 og 16 år som er aktive ild-
sjeler som bidrar til idrett og aktivitet blant ungdom, og til et idrettslag som bidrar 
til å holde idrettsgleden ved like og fremmer langsiktige treningsmiljøer.

Dagens Næringsliv vil sammen med Birken og Sport 1, samt 
flere samarbeidspartnere, hvert år dele ut seks Birken-
Ung-stipend til en samlet verdi av 20 000 kr. per sti-
pend. Vinnerne mottar relevant og godt sportsutstyr fra 
samarbeidspartnerne.  

En gutt og en jente vil bli kåret som vinner i for-
bindelse med hvert Birken-arrangement (ski, løp og 
sykkel). 

Neste stipend deles ut under UngdomsBirken syk-
kel 27. august.

UngdomsBirken sykkel har i 2017 start- og målgang 
ved Håkons Hall. 
Alt er nå på ett sted - startnummerutdeling, premier, diplomer, bespisning, 
Sport 1-marked, sportsmesse, dusjer og arena blir rundt Håkons Hall og 
lik den som er på lørdagen.

Vi unngår fasiliteter på to arenaer og det vil skape mer liv og røre i 
målområdet. 

Vi håper at totalopplevelsen rundt arrangementene vil heves og at lo-
gistikken blir enklere for deltagere og foreldre. 

Løypa for 12 - 14 år er 7,5 km og løypa for 15 - 16 år er 9,5 km. 
Se løypebeskrivelse, løypekart og løypeprofiler på birkebeiner.no. 

GIR NED I BY`N. 

I år blir det ekstra liv og røre i Lillehammer sentrum med underhold-
ning, musikk og konkurranser i Gågata. Storskjerm med direkteoverført 
TV-sending fra NRK, After Bike  og premiese-
remonien for eliteklassene skjer i Elvegata – 
her blir det god stemning. 

Butikkene har langåpent og byens re-
stauranter er pyntet til fest. 

Velkommen!

N Y T T  F R A  A R R A N G Ø R E N
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JO-BJØRNER 
HAUGEN 
(55 ÅR)

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

KOMPLETT STARTPAKKE
SeaBird padlevest
SeaBird Sprayshirt
Sealight padleåre

NÅ 1.090,-
Før 2.270,-

NÅ 59,-
Før 130,-

VÅR BESTSELGER OG 71° NORD KAJAKK

Expedition HV/LV
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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!
Internasjonal pris 12.600,-

Kr 6.900,-
Outletpris

SeaBird Åresnor
Med Hook- and loop fester du den ene 
enden til åren og den andre til armen.

Expedition Åfjord

Prisvinner i Australia for årets "Kayak Inovation 2014"

Havkajakkens svar på Mini Morris. Perfekt for hobbypadlere som 
ønsker en kort og lett håndterlig havkajakk til dags- og kortere 
weekendturer! Internasjonal pris 7.200,-

Kr 4.750,-
Outletpris

VESTBY OUTLET
Vestbyveien 155 
(v/ Norwegian Outlet)

STAVANGER OUTLET
Ålgård 
Sandnesveien 38

ÅPNINGSTIDER:
Man-fre 10-20
Lørdag 10-18

Les om våre kajakkker 
i vår nettbutikk 
www.kajakk.net 

Kontakt oss 
info@seabirddesigns.no 
Telefon: 93 40 67 27

Expedition Åfjord kommer også 
i Club-versjon til Kr 2.950,-

Discovery
Havkajakk med unik stabilitet i forhold 
til hvor rask/lettpadlet den er. Produsert 
i en høyteknologisk 3-lags sandwich-
konstruksjon. Internasjonal pris 9.200,-Odin club

Super førstegangskajakk for barn 
og ungdom. Nedskalert versjon av 
vår bestselger Expedition LV til en 
fantastisk pris. Internasjonal pris kr 5.400,-

Kr 5.900,-
Outletpris

Kr 2.950,-
Outletpris

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


BIRKEBEINERRITTET 2017 

• EN UKES KOSTPLAN FOR 

DEG SOM TRENER • GODE ØKTER 

PÅ MØLLA • SYKKELNYHETER • 

STYRKEØVELSER FOR HELE KROPPEN • 

UTSTYR OG BEKLEDNING FOR HØSTSYKLING • 

SYKKELEKSPERTEN • VI HAR TESTET  

• SETT DEG ET MÅL • SESONGENS  

SKINYHETER • SKØYTING   

• TEAM SKINSTAD

NESTE
UTGAVE
I SALG:  13. OKTOBER
I POSTKASSEN: 
6. OKTOBER

FOTO: LARS KROGSVEEN



Velkommen til visning under og etter “Lygna opp”!
Lygnalia Grunneierlag v/ Aksel Grinaker - Tlf: 95 07 08 19 - aksel@lygnalia.no - www.lygnalia.no

Den komplette sportshytta FH 60 SPORT 

fra 1.799.000,-
inkl. tomt og grunnarbeider

 Flott utsikt mot Gaustatoppen, Norefjell, Vikerfjell og Randsfjorden
  Alle fasiliteter tilrettelagt – Vei, vann, avløp, strøm og  bredbånd
   Meget snøsikkert, 600–700 m.o.h.
  210 km med flotte, maskinpreparerte skiløyper
  Ny vei – kun én time fra Oslo
   Kort vei til alpinsenter og badestrand
  Eventyrlig sykkelterreng – gode sykkelveier
   Meget barnevennlig – aking, lavvo, gapahuk og barneskiløyper

   Skisenter med snøproduksjonsanlegg for langrenn –  
arrangerte NM 2017

   «Lygnasæter» med hotell, restaurant og bensinstasjon 
 ved i nnkjøring til hytteområdet
  Kanopadling i området 
  Gode jakt- og fiskemuligheter

95 tomter solgt! Les mer på www.lygnalia.no

Hyttedrømmen en time fra Oslo

LYGNA OPP
16. sept. 2017

Hadeland CK ønsker velkommen til
bakkerittet “Lygna Opp” i terreng
lørdag 16. september 2017.

Løypa er 16km lang med totalt 680m stigning i variert 
terreng, litt asfalt, grusvei, kjerrevei og sti, i natur skjønne 
omgivelser fra Røykenvik ved Randsfjorden og til mål på 
kjente Lygnasæter. Aktiv/tur klasser fra 15 år og oppover. 
Start: Båthavna Røykenvik, mål: Lygna.

www.hck.no
Påmelding via hck.no
Rittleder: Roar Moen, mob. 90 52 25 52 
e-post: roar@hck.no

Hyttedrømmen – en time fra Oslo!
Solrike utsiktstomter fra kun 400.000,- 

mailto:aksel@lygnalia.no
http://www.lygnalia.no/
http://www.lygnalia.no/
http://www.hck.no/
http://hck.no/
mailto:roar@hck.no


SWENOR ROLLERSKIS 
- OFFICIAL SUPPLIER OF ROLLER SKIS TO

                NORWEGIAN NATIONAL TEAM

SPAREBANK 1 ER 
HOVEDSPONSOR TIL 
NSF LANGRENN

SKATE ELITE

FIBREGLASS

FINSTEP

SKATE JUNIOR

SKATE

SKATE LONG

ALUTECH

ALUTECH JUNIOR

CARBONFIBRE

WWW.SWENOR.COM

Det norske landslaget har valgt å bruke Swenor 
rulleski for å forbrede seg til vinteren. Swenor 
brukes også av det Svenske Skiskytterlandslaget, 
Canadiske landslaget, Tjekkiske landslaget + 
mange mange av verdens beste skiløpere.

http://www.swenor.com/
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