
Ungdomsbirken 2016 - deltagerinformasjon     

Vi blir hele 116 personer på Fossums klubb-/ familietur til Ungdomsbirken til helgen, og det ligger an 

til en flott helg på Lillehammer til helgen!  

Det er deltagere fra alle årskullene 2000-2004. Her følger litt mer informasjon: 

 

Ankomst 

Vi skal bo på Nordseter Sportell, adresse Nordseterveien 1351, 2618 Lillehammer, 

http://www.nordseter.no/overnatting/hotell. Nordseter Sportell ligger sentralt plassert på Nordseter 

ved Lillehammer.  

For å komme til Nordseter Sportell kjører du E6 til Lillehammer (evt. RV4 via Gjøvik). Fra 

Lillehammer kjører du Nordseterveien til Nordseter (ca. 20 min kjøring), og passerer Håkon Hall og 

Birkebeiner stadion på veien. Ca. 2 km før Nordseter tar du til venstre der Sjusjøveien svinger til 

høyre. Sportellet ligger inn til venstre ca 1 km etter at du har tatt av til Nordseter Fra Sportellet er det 

ca. 10 min med bil opp til Sjusjøen (start rennet), og ca. 10 min ned til Birkebeiner stadion (mål).  

 

Parkering 

Parkering foregår i eget parkeringshus ved Sportellet. P huset er ned til venstre når man kommer inn 

til selve Sportellet. Det er gratis for Sportellets gjester. 

 

Program 

Fredag 13. mars: 

 Alle henter egne startnummer i Håkonshall 

 Ankomst sen ettermiddag/ kveld, innsjekk 

 1930-2130: Middag serveres når man kommer (ikke felles) 

 2230: Ro 

Lørdag 14. mars: 

 0800-1000: Frokost på Sportellet 

 1000: Samling på Sportellet, informasjon om rennet/ praktisk (alle årskull). Deretter deles 

gruppene per årskull for koordinering 

 1130-1230 lunsj på Sportellet 

 1300: Transport til Sjusjøen stadion  

 1330: Rolig gjennomgang av løypa Sjusjøen-Birkebeiner stadion per årskull. 

(konkurranseløypa ned mot stadion er stengt før lunsj pga Ingalåmi)  

 Ettermiddagen: Lek, moro, aktiviteter og skismøring på/ ved Sportellet 

 1500-1700: Bading/ dusj for de som ønsker det.  

 1800: Felles middag  

 2230: Ro 

http://www.nordseter.no/overnatting/hotell
http://www.birkebeiner.no/no/


 

Søndag 15. mars: 

 0630-0830: Felles frokost på Sportellet 

 Transport til Sjusjøen, organiseres av hver enkelt 

 0900-1030: Start Ungdomsbirken, Sjusjøen, gutter 2000 starter først, jenter 2004 sist 

 Ca. 1200: Alle i mål på Birkebeiner stadion 

 Shuttlebuss eller egen transport til Håkons Hall, premieutdeling 

 

Romfordeling 

Se vedlagt romoversikt, inklusiv romansvarlig. Nøkler fås i resepsjonen ved ankomst.  

Dette har vært en kabal for å få til å gå opp, i og med at vi har hatt begrenset med plasser og mange 

flere som ville være med enn det vi har plass til.  

Det har ikke vært en lett kabal, også fordi det er ulike etternavn og ikke alltid like lett å vite hvem 

som tilhører hvem. Noen har heller ikke fylt ut årstall da de meldte seg på. Vi håper dog at det blir ok 

for alle, og at alle har en sporty innstilling. 

Så langt som mulig har vi plassert familier og årskull sammen, men noen må sove sammen i større 

leiligheter for å få det hele til å gå i hop. 

Skulle det være feil, gi beskjed, så skal vi prøve å tilpasse så mye som mulig. 

 

Startnummer og sekk 

Alle må sørge for å hente egne startnummer i Håkons hall på vei opp til Sportellet. Husk å printe ut 

og ta med deltagerkortet, da går det raskere å få ut startnummeret.  

NB! Husk at alle deltagere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg under hele rennet. Den nye 

typen sekk med glidelåsukking i front er også tillatt, men da må startnummeret festes utenpå slik at 

det er synlig under hele rennet. 

 

Starttider rennet søndag 

09.00 G 16  

09.10 G 15 

09.20 J 16 

09.30 G 14 

09.40 J 15 

09.50 G 13 

10.00 J 14 

10.10 J 13 

10.20 G 12 

10.30 J 12 

 

Start foregår på Sjusjøen Langrennsarena. Alle startfelt åpnes for deltakerne fra kl. 07.30. Vi anbefaler 

å være på start minst 1time- 1 time 15 min før start for å teste ski og gjøre siste finpuss, finne plass i 

startfeltet og gå på do.  



 

Det er lov å gå inn og ut av startfeltet, men skiene må tas med. Kun løpere med startnummer slipper 

inn i startfeltet.  

Det er to puljer per start – pulje 1 og pulje 2. De som er seedet i pulje 1 starter i eget startfelt først (68 

nummererte plasser, 4 rader a 18 spor). Seeding fremgår av startlisten, og baserer seg på resultater fra 

KM 2016 og Ungdomsbirken 2015. 

 

Smøring 

Det er en egen smørebod i kjelleren på Sportellet. Det er dog mange som skal smøre ski, så forvent at 

det kan bli trangt om plassen. Anbefaler derfor at de som har eget utstyr (smørebukk, smørejern etc) å 

ta med det. Ved plassmangel må noen også stå ute.  

 

Fra tidligere vil det være hektisk aktivitet og mange kyndige skismørere i smøreområdet. Vi råder 

uansett alle til å gjøre mest mulig før man kommer opp til Sportellet ift glid og grunnpreparering 

feste etc. 

 

Alle ski skal plasseres i smørebod eller i biler, ski på rommene er ikke tillatt.  

 

Transport til fra start/ mål 

Vi legger opp til at hver og en ordner transport i de biler de kom opp. Til start søndag kan det være 

lurt å kjøre opp og parkere der løypa krysser Sjusjøvegen (dvs. ca. 2 km før Sjusjøen) og så gå opp til 

start. Etter at starten har gått kan man så gå tilbake til bilen, kjøre ned til Birkebeiner stadion og 

(kanskje) rekke målgang. Sannsynligvis ender du med å få tiden på din håpefulle på sms før du 

rekker ned til mål.  

  

Etter løpet er det shuttlebusser som går løpende fra mål på Birkebeiner stadion og ned til Håkons 

Hall.  Det er ingen returtransport av bagasje fra start. 

 

Mat 

Det blir servert middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, og frokost søndag på Sportellet. God 

kaffe har de også. Nistepakke til lunsj søndag smøres til frokost søndag.  

 

Spisetider er: 

 Middag fredag; rullerende og i tidsrommet 1930-2130 

 Frokost lørdag: 0800-1000 

 Lunsj lørdag: 1130-1230 

 Middag lørdag: 1800 felles 

 Frokost søndag 0630-0830 

Spis og drikk godt før rennet, også dagen før (lørdag). Husk at Ungdomsbirken et lengre renn enn 

vanlig (15 km). 

 

Utsjekk 

Utsjekk fra rommene skjer søndag morgen før løpet. Ved utsjekk skal følgende gjøres:  



 Sengetøy som ble utlevert ved innsjekk tas av og leveres tilbake i resepsjonen 

 Sette oppvaskmaskin på 

 Kaste all søppel i container på Sportellplassen 

 

Aktiviteter 

 Det er et eget basseng i kjelleren på Nordseter Sportell, åpent 8-22. Aktuell badetid kan for 

eksempel være lørdag ettermiddag etter gjennomgang av løypa. Bading er gratis for hotellets 

gjester. Husk å ta med badetøy 

 Ellers er det biljardbord i kjelleren for de som ønsker det 

 På Nordseter Sportell er det fri trådløs wifi, spør i resepsjonen etter login-detaljer 

 

Annet 

 NB! Prisen for helgen er 1600 for barn (2-11 år) og 1800 for voksne (fylt 12 år). For de som har 

betalt 1600 for barn som har fylt 12 år per ankomst ber vi om at det betales in 200kr i resepsjonen 

ved innsjekk 

 Merk ski/staver og alt tøy med navn, vi blir mange på Nordseter Sportellet 

 Det er ikke lov å ha med hund på Sportellet! 

 Ellers henstiller vi til alle foreldre (og ungdommer/ barn) å hjelpe til og sørge for at vi oppfører 

oss pent og som gode representanter for Fossum på Sportellet. Og leggetider skal overholdes 

 

Ved spørsmål – kontakt: 

Nordseter Sportell, 99 43 7000, Nordseterveien 1351, 2618 Lillehammer  

Birken-kontoret, 41 77 29 00 (åpent mandag, onsdag, fredag 9-15) 

Fossum IF (ift betaling): Tor Hengebøl, 928 29676, tor@fossumif.no, konto 1203 34 11527 

 

Kontaktpersoner ved spørsmål per årskull: 

2000: Jon Warset, 9760 2166, Jon.Warset@bonaventurasales.no 

2001: Bjørg Teigen, 46 44 40 11, bkris-te@online.no 

2002-03: Morten Edvardsen, 92 02 06 11, Morten.Edvardsen@paretosec.com 

2004: Marius Bretteville, 900 89 063, mabr38@handelsbanken.no 

Christian Jomaas, mobil 90 19 84 06, christian.jomaas@paretosec.com 

 

Vi gleder oss til en flott skihelg på Lillehammer! 

 

Med vennlig hilsen Fossum IF langrenn 

Christian Jomaas 

mailto:tor@fossumif.no
mailto:Jon.Warset@bonaventurasales.no

