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Av Tord Bern Hansen

Reglementet angir at sekken bør innehol-
de ekstra klær, mat, drikke, verktøy,
slange og lappesaker. I løpet av mine 16
Birkebeinerritt har min liste blitt som føl-
ger:

Verktøy:
• 2 slanger, hvorav en litt oppblåst for

raskt bytte
• Lappesaker
• 2 trykkluftspatroner på 25 gram, og en

adapter
• Pumpe
• Dekkspak(er)
• Multiverktøy med viktigste unbracoer

og kjedekutter
• Strips
Det er såpass kort mellom servicestasjo-
nene at det ikke er nødvendig med ekstra

deler eller girwire. Med litt verktøy, strips
og kreativ MacGyver-mekking kommer
du vanligvis til nærmeste servicestasjon.

Klær:
• Vindvest/-jakke
• Løse knær/bein
• Løse ermer
Oppvarmingstøyet kan brukes som reser-
veklær i sekken. Er det veldig kaldt eller
nedbør, og du regner med å bruke lang
tid, kan fjærlett vind-/regntøy fra f.eks
Montane og en supertrøye være en god

I Birkebeinerrittet må alle deltagere bære
sekk som skal veie minst 3,5 kg under hele
rittet. 

I sekken over fjellet



forsikring. Jeg bruker også løse bein og
ermer med microfleece for å få litt ekstra
varme. Ved duskregn før start fungerer
en stor avfallssekk som en midlertidig
poncho mens man venter på starten. 

I tillegg har jeg med mobiltelefon, en
100-lapp og kredittkort. For å få jevn til-
førsel av energi bruker jeg en drikkeblæ-
re i sekken med omkring en liter drikke,
en flaske på ramma og noen energibarer
på baklomma. Jeg er da selvforsynt og
trenger ikke være redd for å miste feltet
da jeg slipper å stoppe på matstasjonene.
Husk at mat og drikke forbrukes under-

veis, og må komme i tillegg til de påkrev-
de 3,5 kg. Ønsker du å ta en rolig tur, nyt
drikken og maten på stasjonene. 

Kanskje uansvarlig, men med såpass tett
med ryttere og løypevakter har jeg ikke
med førstehjelpsutstyr. Ved lange etappe-
ritt i terrenget er det imidlertid alltid med. 

Selv med oppakningen over må jeg spe
på med et par lodd/stålplater for å nå opp
til grensen på 3,5 kg. 

Lurer du på hva slags sekk du bør velge,
les testen i Birkebeinermagasinets utgave
8 fra 2007. Har du den ikke på papir,
finner du den på www.bernhansen.com. 
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Sykkelsjekken
Mange har Birkebeinerrittet som sesongens mål. Sannsyn-
ligvis har du brukt våren og sommeren på god trening og
kanskje noen seedingsritt. Da er det jo fornuftig å kaste et
litt kritisk blikk på sykkelen så du slipper en punktering i
startfeltet, eller at setet brekker i første stiparti. Nedenfor
følger sjekklisten jeg bruker før ritt. Jeg forutsetter at sykke-
len er i noenlunde god stand i utgangspunktet. Anbefaler
også å gjennomføre sjekken tidligere enn siste kvelden da
f.eks nye wirer eller mye høyere dekktrykk kan medføre
både bomgiringer og punkteringer i startfeltet.

God forberedelse gir litt mindre uflaks  
• Rammen er hel og uten sprekker
• Setepinne, styre, holker og stem sitter godt fast.
• Setet har hele rails og har riktig posisjon.
• Tilstrekkelig igjen med belegg på bremseklosser, og brem-

ser lett uten mye motstand i wire og uten svampete
følelse i hendelen om du har hydraulisk skivebrems. 

• Rette hjul uten slark i eiker og lagre, og hele felger. Pass
på at felgveggene ikke er for mye slitt om du har felg-
bremser

• Dekk, felgbånd og slanger er hele og uten sprekker.
• Girer lett og presist uten mye motstand i wirene, og

wirene hele uten frynser.
• Kjedet er smurt og tannhjul/klinger er hele og sitter fast. 
• Krank, pedaler og styret går greit rundt uten motstand og

slark i lageret
• Demperen glir greitt uten mye motstand og har riktig

trykk.
• Flaskestativet sitter godt fast og er helt.
• Magneten til speedometeret sitter fast på eiken.
Lykke til over fjellet!


