
Ultrabirken 2010 var
sesongens tøffeste endags
terrengsykkelritt med sine
drøye 110 km, mye sti og over
2500 høydemeter. I tid er rittet
omtrent dobbelt så langvarig
som de andre lange
maratonrittene. I 2011 får vi
servert en ny løype i en god
blanding mellom fjorårets
løype og nye stier/veier. 

Av Tord Bern Hansen
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Byens eneste FRITTSTÅENDE sportsbutikk Siden 1930

26” 1,5 - 1 1/8
26” 1 1/8
29” 1,5 - 1 1/8

Everest Rocky Carbon
Perfekt for de som ønsker en lett og rask 

terrengsykkel til trening og ritt.
Nyutviklet karbonramme med svært gode kjøree-

genskaper. Den nye rammen har innvendige 
wireføringer som gir et rent og lekkert utseende. 

Komplett SRAM XO girutstyr med 
10-delt kassett.

Hjulsett: NoTubes ZTR Alpine/Racelite nav
Dempegaffel: Manitou 

R7 Pro/100 mm vandring
Str: S, M, L og XL

17 999

STORT UTVALG
Sykkelbekledning fra: Craft, Skins, 
Gore BikeWear og PearliZumi

Skins Cycle Pro 
Compression Bib Short 
Sykkelshorts med seler, perfekt for 
deg som sykler lange turer. God og 
komfortabel pad som beskytter og 
gir bevegelsesfrihet. 
Suveren fukttransport.

1899 Giro Phase
Lett, kompakt, kul og meget 
solid terrengsykkelhjelm 
til en svært fornuftig pris. 
God lufting og behagelig 
passform. 3 str. kun 342 g.

999

Diadora X-trail 2 Carbon 
Superstiv såle og meget gode strammings-
muligheter gir maksimalt med energi i 
tråkket. X-trail 2 Carbon passer for både den 
aktive sykkelisten og den ambisiøse mosjonisten.

1540

599

Vi fører sykkelsko fra:
Northwave, Diadora og Bont

Seniorhjelmer fra 399,-

SJEKK PRISEN!

KARBONRAMME

Craft Performance Light Jacket
Superlett vindtett, vannavisende og kompakt 
sykkeljakke. Lufting under armer og i rygg. 
Lomme på ryggen som fungerer som 
pakkpose. Refleksdetaljer.
Vekt kun 110 g (M)

KARBON

HERRE

DAME

2499

Everest Racelite 
stiv karbongaffel
Perfekt oppgradering 
mot årets marathonritt!
Lav vekt (560 g) og 
perfekt balanse mellom 
høy stivhet og 
vibrasjonsdemping/
komfort.

DEKKPAKKER 
2 DEKK OG 2 SLANGER

VÅRT EGET SYKKELMERKE SIDEN 1988

599

Geax Raske grus-/
terrengdekk
Barro race  26 x 2,0

Raske grusdekk 
med godt grep

2 x dekk
2 x slanger

Sykkelbrille 
SONIC
Photchronic
Glasset forandrer farge 
etter hvert som lyset 
endrer seg.

699

299
Genuine 
Innovations
Mountain Pipe 
Co2 adapter og håndpumpe 
i ett. Twist-To-Inflate 
teknologi sikrer rask og 
presis Co2 fylling. 
For både presta og bilventil.

High5 sportsernæring

199

Maxim  
Energipakke
450g pulver, 
2x barer, 
5 pack gel.

2200

UltraBirken på sykkel 

– Enda tøffere 
enn i 2010
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UltraBirken går fredag 26. august, og
skiller seg radikalt fra den vanlige
Birken. Antallet deltagere er begrenset til
500 og det er allerede fulltegnet. 
Store deler av rittet går i sårbar natur
og områder som brukes av turgåere.
Flere grunneiere har satt som forutset-
ning at løypa holdes hemmelig frem til
rittstart for å hindre at trening i løypa
fører til unødvendig slitasje i terrenget og
konflikter med turgåere. Årets trase blir
offentlig mandag før rittet.  
Aksel Selmer er stifinner også for årets
Ultrabirk, slik han var i fjor. Han lover
en løype som er litt lengre, vel så tøff,
men som også blir bedre da vi slipper
fjorårets mye omtalte myrjogging, samt
vil oppleve mer flyt på fjellet. I tillegg
kommer de tøffeste stipartiene litt tid-
ligere i rittet slik at rytterne muligens har
litt mer kraft i beina (eller mindre
kramper).

Rena (start) – Skramstadsætra
Det første strekket er i stor grad likt som i
fjor. Starten følger den ordinære birkebei-
nertraseen et lite stykke på asfalt før du
blir ledet ut på det du har ventet på – sti.
På vei oppover mot Skramstad veksler det
mellom fine og enkle stier som slynger
seg gjennom skogen, noen få stier hvor
de med finslepen teknikk vil ha fordeler
(selv de beste må nok av sykkelen snaue
30 meter), enkle gruspartier, og noen
sugende grusbakker. Alt ligger til rette for
å få brent kruttet tidlig ved å prøve å
henge på ryggen til en som sykler litt for
raskt. Like før Skramstad kobler vi oss på
den ordinære traseen, og de fleste vil nok
ankomme matstasjonen med et smil om
munnen og krefter i beina.

Skramstadsætra – Bringbusætra
Fra Skramstad følger vi den ordinære

traseen til Bringbusætra. Mange tror
toppen er nådd på Skramstad, men det
er den ikke. Grusveien bølger seg sakte
men sikkert enda litt oppover, før den
flater ut og deretter stuper bratt nedover.
Deretter slynger veien seg på grus ned-
over mot Djuposet hvor vi kommer inn
på en bratt sti/kjerrevei. Er låra friske og
været tørt, er dette partiet sykkelbart. De-
retter er det grus frem til matstasjonen.
Du har nå akkurat gjennomført rittets
enkleste strekk.

Bringbusætra – Kuåsen
Du står nå foran rittets lengste strekk
mellom to matstasjoner, og de fleste vil
sannsynligvis bruk mer enn 2,5 timer før
de ankommer neste matstasjon. Sørg for
å forlate Bringebu med nok drikke og
mat. De som var med i fjor kan se frem
til å slippe myrjogging. 
Deler av det vi nå gyver løs på vil for
mange fremstå som en transportstrekke
før vi kan fortsette å nyte stier. Vi for-
tsetter å følge den ordinære traseen frem
til Bjønnåsbrua, der vi tar av mot Ham-
arsætra. Det blir noen kneiker på grusen
før det flater ut og det vil være smart å ha
en rygg å ligge bak et stykke før de bratte
bakkene mot Ljøsheim. Her får vi litt
snillere terreng et stykke før det drar seg
til med seige motbakker opp mot
Gjestbodsåsen og Kuåsen. Der ruller vi
inn på Fredagsbirkløypa og følger denne
mot Storåsen. Du er nå drøyt halvveis og
er klar til å ta fatt på indrefileten av rittets
stier. Det er greit å ha igjen litt krefter. 

Kuåsen – Pellestova – Lillehammer  
Etter Kuåsen bærer det til fjells på lekne
og livlige stier, som byr på et og annet
crux som favoriserer de som har krefter
igjen, teknikken på sin side og blikket
langt frem. 

Det lille som er av grusveier er en
nødvendighet for å binde stiene
sammen, og ikke mer enn du trenger for
å drikke og spise mellom slagene. Mat-
stasjonen på Pellestova kommer til å bli
et kjært syn etter å ha passert rittets
høyeste punkt. Etter påfyll av mat og
drikke bærer det ut på nye stier og over
herlige topper før vi suser ut på grus-
veien forbi Nordseter og så følger asfalt-
veien ned mot Lillehammer. Like før
Birkebeiner skistadion kobler vi oss på
raske og fine stier før vi igjen glir inn på
den ordinære traseen og følger med fre-
dagsbirkerne inn mot mål ved Håkons
hall. 

Valg av sykkel og dekk
Den første halvdelen av rittet går mye på
grus og forholdsvis enkle stier hvor dekk
og sykkelvalg ikke vil gjøre de store for-
skjellene. Fra Kuåsen/Sjusjøen drar det
seg til, og fulldemper eller eventuelt en
fjærende setepinne vil være en stor
fordel. Stiene snor seg forbi lyng og
kjerr, og det er noen steiner i ny og ne.
Med en 29” vil du trille lettere over hind-
ringer som kommer brått på. I fjor ble
imidlertid rittet vunnet av Ola Kjøren på
en 26” hardtail.
Den siste halvdelen stiller større krav til
dekkvalget enn vanlige maratonritt. Stort
volum gir bedre komfort og fremkom-
melighet på røft og/eller mykt underlag.
Grusracerdekk på dette rittet blir ingen
fornøyelse.  Eksempler på dekk som kan
egne seg er Maxxis Crossmark 2,1” eller
Ikon 2,2”, Schwalbe Racing Ralph 2,25”
eller Continental RaceKing 2,2” eller X-
King 2,2”. For alle dekkene kan det være
en fordel å velge en variant med litt
sterkere dekksider eller ha nye dekk. �
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Aksel Selmer er stifinner også for årets Ultrabirk.
Han lover en løype som er litt lengre, vel så tøff,
men som også blir bedre

Store deler av rittet går i sårbar natur. Flere
grunneiere har satt som forutsetning at løypa
holdes hemmelig frem til rittstart for å hindre
trening og slitasje  i løypa .

De tøffeste stipartiene kommer litt tidligere i rittet
i år.

Tall og
fakta
Vi har ikke vært
gjennom hele
løypa med gps,
så oppgitte tall
kan avvike litt fra
endelig løype.
Følg med på
www.birke-
beiner.no for
oppdateringer
uken før rittet. 
Tidsestimater
mellom mat-
stasjonene er
grove, og gjelder
for estimert
sluttid på 7 timer.
Vi antar at en
syklist som
bruker 3,5 timer
på Birken og er
god teknisk, vil
greie det på
denne tiden.
Distanse: 
Ca 113 km
Høydemeter: 
Ca 2700 m
Asfalt: 10 km,
grus: 62 km og
sti/kjerrevei: 39
km
Matstasjoner:
Skramstadsætra,
Bringbusætra,
Storåsen, Pelles-
tova og i mål.

Rena - Skramstad
Distanse: 15 km
Asfalt: 2 km
Grus: 6,5 km
Sti/kjerrevei: 6,5 km
Høydemeter: 530 m (jevnt fordelt
på sti og grus)
Tid: 1 time

Skramstad -
Bringbu
Distanse: 14 km
Asfalt: 0 km
Grus: 11,5 km
Sti/kjerrevei: 2,5 km
Høydemeter: 260 m (mest grus og
litt sti)
Tid: 0,5 timer

Bringbu – Storåsen 
Distanse: 37 km
Asfalt: 0 km
Grus: 33 km
Sti/kjerrevei: 4 km
Høydemeter: 1000 m (mest grus og
noe sti)
Tid: 2,5 timer

Kuåsen –
Lillehammer 
Distanse: 50 km
Asfalt: 7 km
Grus: 17 km
Sti/kjerrevei: 26 km
Høydemeter: 1000 m 
(hovedsaklig sti)
Tid: 3 timer


