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Av Tord Bern Hansen og Tone Kristin Larsen

Med mye regn på sensommeren og noe
nedbør på dagen var det duket for en ekstra
tøff dag for både rytter og utstyr. En rask titt
på resultatlisten viser at 367 av 500
påmeldte kom i mål. Av disse brukte ti
stykker under seks timer og seks stykker
over 11 timer. Gjennomsnittet var drøye åtte
timer. Da den mest tekniske og tøffeste
delen kom etter drøyt halvkjørt ritt, etter at
de fleste allerede hadde fått mørnet beina
og utstyret skikkelig i sugende motbakker
og tung myrjogging, hadde nok mes-
teparten hatt en skikkelig slitsom tur.

Du kan lese hele betrakningen til Tord og
Tone på www.treningsmagasinet.no og
www.bernhansen.com.

Hvordan gikk det med terrenget?
Løypelegger Aksel Selmer var ute i løypa og
plukket ned skilt og søppel dagen etter
rittet. Han melder at det i høyfjellsterrenget
er overraskende lite slitasje og at det er
vanskelig å tro at flere hundre syklister har
passert. Stiene i nærheten av Rena skal
også være i god forfatning. Det lå imid-
lertid skuffende mye søppel igjen etter oss.

En raskt titt på forumet på www.ter-
rengsykkel.no gir et godt inntrykk av hva
rytterne synes. Mange gir honnør til birke-
beineradministrasjonen og løypelegger

Aksel Selmer for å ha tatt utfordringen
med å lage et skikkelig tøft og langt ritt
med mye sti. Skiltingen får også de beste
skussmål – her var det aldri tvil om hvor vi
skulle. Den gode tonen og de «lave
skuldrene» rytterne i mellom er også noe
som fremheves som veldig positivt. 

De som deltok hadde forskjellige forvent-
ninger og forutsetninger, og hva de synes
om løypa varierer. 

Hva med neste år?
Dette er i stor grad avhengig av hva
grunneiere og Birkebeineradminist-
rasjonen ønsker. Grunneierne må gi sin
tillatelse til at terrenget kan brukes. Jeg
håper slitasjen ble lav nok tross
maksimalt dårlig vær. 

Det neste spørsmålet er om Birkebei-
neradministrasjonen greier å få nok
deltagere med i rittet til at det bærer seg
økonomisk. Holder det med 300 stk,
eller må det være 500 eller 1000 stk, og
er antallet ryttere forenlig med grunn-
eiernes krav til begrenset slitasje i
terrenget?

Finnes det nok ryttere i Norge som ønsker
denne utfordringen år etter år? 

For å få nok deltagere trengs sannsyn-
ligvis mange som ønsker å gjøre dette år
etter år. Ryttere med gode stiferdigheter,
sykkel som er egnet til et slikt ritt og

fysikk til å drive på i 6-11 timer er det nok
begrenset av blant landets innbyggere. 

Hva skal til for å få flere med igjen neste år? 
Hva med å få de fine høyfjellsstiene i førs-

te halvdel av rittet? Eller at vi bare sykler i
området med høyfjellsstier ispedd litt
lengre grusstrekk mellom disse enn det var
mellom Lunkefjell, Hitfjell og Nevelfjell?
Kanskje kan vi akseptere at det regnes som
«ultra» også med en snittid på snaut syv
timer, da kan det kanskje appellere mere til
bredden. Litt variasjon av traseen fra år til
år vil sannsynligvis hele tiden skape
nyhetens interesse samtidig som man
slipper rekordpeset som mange opplever i
den vanlige Birken. 

For å få til dette blir det raskt et spørsmål
om rittet må starte på Rena. Kanskje kunne
det gått motsatt vei, eller kanskje det ville
vært akseptabelt å starte og slutte i
Lillehammerområdet? 

Vi håper Birkebeineradministrasjonen tar
utfordringen og er tilbake igjen med et nytt
Ultraritt i 2011. Vi kommer, og håper å se
flest mulig av dere igjen i løypa for å opp-
leve det utfordrende terrenget, den gode
stemningen og det fine landskapet.

Artikkelforfattere Tord Bern Hansen og Tone
Kristin Larsen er ivrige terrengsyklister. Tone
Kristin vant dameklassen i UltraBirken, mens
Tord gjennomførte både UltraBirken og Birke-
beinerrittet i år.
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?Svein Kumle 

(43), Oslo
Det gikk overras-
kende bra. Dette
var en kjempeopp-
levelse! Syklet på
5.17 i fjor, og klarte
å komme under
fem timer i år). Det
er jeg veldig godt
fornøyd med. Slik
det ser ut nå, blir
jeg med neste)
også!

Morten Engen
(35), Elverum
Jeg våknet med
feber i dag, men
jeg var fast bestemt
på å fullføre. Det
var rent prinsipp
som gjorde at jeg
ikke brøt. Dette var
tøft og kaldt – den
første turen min

Marita Rødberg
(35), Alta
Jeg punkterte to
ganger, den siste
skjedde rett før mål.
Så dette var ikke
særlig artig, nei.
Det var kaldt, men
ikke like kaldt som i
Alta. 

Ultrabirken på sykkel
– engangsforeteelse eller starten på en tradisjon?
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