
Utfordringer og opplevelser for alle! 



Historien 
Det var borgerkrig i Norge. Under hver sin konge, eller høvding som gjerne ville bli konge, kjempet flokk mot flokk om 

herredømmet i landsdelene og riket. I striden stod stundom far mot sønn og bror mot bror. Ingen kunne føle seg trygge. 

 

Birkebeinerens fører, Kong Sverre, hadde tilkjempet seg makten over det meste av landet da han døde i 1202. Men i 

Viken og over Oplandene var Baglerne sterkest. Under Haakons Sverresøn stilnet kampen av, men da han døde i 1204, 

blusset den opp igjen. 

 

Haakon Haakonsøn ble født på Folkisberg i Østfold et par uker etter farens død. Men kongesønnen ble etterstrebet av 

Baglerne, og like før jul 1205 flyktet noen Birkebeinere med barnet for å føre det til sin høvding kong Inge i Nidaros. 

Julaften kom de til Hamar, og fortsatte til en liten gård ved Lillehammer, hvor de holdt seg skjult i julen. 

 

Da de brøt opp for å dra videre, ut i januar 1206, turde de ikke fare den vanlige vei gjennom Gudbrandsdalen, men dro 

over fjellet til Østerdalen. På denne turen led de meget vondt av styggevær, frost og snø. Under uværet dro de to beste 

av dem, Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka, i forveien med barnet, og nådde velberget ned i Østerdalen, hvor 

bøndene tok vel i mot dem, lånte dem hester og viste dem vei videre nordover. 

 

Bak sagaens knappe beretning om denne Birkebeinerferd ligger en dåd som må tiltale norsk ungdom til alle tider. Vi ser 

for oss to menn, der de kjemper seg frem over fjellet i forrykende uvær uten å tenke på å snu eller gi opp. De følte det 

som det var landets framtid det gjaldt, og satte inn alt de eide av mot, krefter og vilje for å bringe i sikkerhet det barnet 

som de håpet skulle bli Norges konge.  

Haakon Haakonsøn gjorde slutt på borgerkrigene, og under ham hadde landet sin storhetstid i middelalderen. 

Birkebeinerferden skapte Norgeshistorie. 

 

Ideen til Birkebeinerrennet og de øvrige Birkebeinerarrangementene er hentet fra denne historiske Birkebeinerferden.  

 



Reisen 
• 1932 Birkebeinerrennet, 155 deltakere 

 

• 1993 Birkebeinerrittet, 1.300 deltakere 

 

• 1998 Birkebeinerløpet, 1.435 deltakere 

 

• 2001 UngdomsBirken ski 

 

• 2005 UngdomsBirken løp 

 

• 2006 UngdomsBirken sykkel 

 

• 2007 HalvBirken løp 

 

• 2008 FredagsBirken sykkel 

 

• 2009 StafettBirken og HalvBirken ski 

 

• 2010 UltraBirken sykkel og løp 

 

• 2012 FredagsBirken ski og LandeveisBirken 

 

• 2013 HalvBirken landevei og UngdomsBirken Landevei 

 

• 2014 Ingalåmi og LandeveisBirken 134 km 

 

 

 



Birken AS 
• Slagord 

• Utfordringer og opplevelser for alle.  

 

• Visjon og forretningsidé 

• Birkebeinerrennet skal være det mest attraktive, prestisjetunge og beste turrennet i verden. Rennet skal være en skifest av utfordrende art 

som beriker både deltakere og arrangører i form av stolthet, måloppfyllelse og fysisk og mental utvikling. 

 

• Birkebeinerrittet skal tilby sykkelarrangement som er årets treningsmål for alle. 

 

• Verdier 

• K - kvalitet 

• R - relasjonsbygger 

• E - engasjement 

• D - deltakerorientert  

 

• Birken AS 

• Birken AS er et nytt selskap fra 1. januar 2014. Selskapet eies av Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS med 50% hver. Birken AS 

har ansvar for alle Birkenarrangement (inklusiv Ingalåmi) som utgjør 25 arrangement med til sammen ca 65.000 deltakere. 

 

• Det er 23 ansatte i Birken AS. I tillegg er det ca. 60 sentrale frivillige i organisasjonskomiteene og ca. 7000 frivillige hvert år. Vi omsetter i 

2014 for ca. 100 millioner kroner. 

 

• Internasjonalt er vi medlem i Worldloppet, som organiserer 20 langløp på fire kontinenter, og medeier i Swix Ski Classics som er den 

store cupen for lang løp. 

 

• Ingalåmi er overdratt fra Lillehammer Skiklub til Birken AS, og er integrert i Birken-konseptet. 

 

• Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS 

• Birkebeinerrennet AS har vært arrangør av Birkebeinerrennet og Birkebeinerløpet, og eies av Rena Idrettslag og Lillehammer Skiklub med 

50 % hver. Birkebeinerrittet AS har vært arrangør av Birkebeinerrittet og Landeveisbirken, og eies av Rena Idrettslag og Lillehammer 

Cykleklubb med 50 % hver. 
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  1993 2000 2004 2009 2012 2013 2014 

Birkebeinerrennet 6407 10696 11071 14000 16500 17001 Avlyst 

Birkebeinerrittet 1300 10518 11209 17000 17500 16655 

Birkebeinerløpet   2273 3045 6000 7500 7739 7653 

Omsetning 700’  7,2’’           22,5’’       55’’ 85’’ 90,6’’ 

Statistikk antall 
deltakere/omsetning 



Utvikling funksjonærer og deltakere 

Sponsorpresentasjon 2013 



Arrangementsåret 2014 



Ansatte i Birken 
• En daglig leder.  

• Økonomiavdeling med 3 ansatte 

• Salg- markeds og sponsoravdeling med 3 ansatte 

• Kundeavdeling med 2 ansatte 

• IKT 1 ansatt 

• Informasjon 1 ansatt 

• Sportsavdeling 1 sportssjef, 1 ass. Sportssjef, 3 arrangementskoordinatorer, 2 

lager/logistikk/innkjøp 

• Birken Magasinet/messe 3 ansatte 

• Prosjekt: 
– ”Utlendinger i Birken” 1 ansatt 

Sponsorpresentasjon 2013 



Januar 

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

Oktober 

Desember 

November 

September 

8. Mars  

Ingalåmi 

 

9. mars 

BarneBirken ski Rena og 

Lillehammer 

UngdomsBirken ski  

HalvBirken ski 

 

14. mars 

FredagsBirken ski 

StafettBirken ski 

 

15. mars 

Birkebeinerrennet 

14. juni 

LandeveisBirken 

HalvBirken landevei 

14. juni 

Birkebeinerløpet 

UltraBirken løp 

HalvBirken løp 

UngdomsBirken løp 

BarneBirken løp 

         29. august 

         FredagsBirken sykkel 

         UltraBirken sykkel 

         BarneBirken sykkel Rena 

 

30. august 

Birkebeinerrittet 

 

31. september 

BarneBirken sykkel Lillehammer 

UngdomsBirken sykkel 

 

26. mars 

Kvotepåmelding Birkebeinerrennet 

 

31. Mars 

1500 trippelplasser 

 

23. april 

Ordinær påmelding Birkebeinerrennet 

 

      24. april 

      Påmelding øvrige skiarrangement 

10. september 

Kvotepåmelding  Birkebeinerrittet 

16. septemter 

1500 trippelplasser 

 

26. september 

Påmelding øvrige sykkelarrangement 

 

25. september 

Ordinær påmelding Birkebeinerrittet 

 

25. juni 

Påmelding 

Birkebeinerløpene 

Birken 

hele året 

rundt! 

Oktober-desember 

Strategi- og planleggingsperiode 



Birkebeinerrennet 
Birkebeinerrennet er 54 km, klassisk stil. Start er 

på Rena og mål på Birkebeineren Skistadion, 

Lillehammer. Alle deltakerne må bære sekk som 

skal veie minimum 3,5 kg.  

 

I tillegg til det historiske rennet arrangeres også 

HalvBirken (28 km), FredagsBirken ski (54 km), 

StafettBirken ski (54 km delt på fire etapper), 

UngdomsBirken ski (15 km) og BarneBirken ski 

både på Rena og Lillehammer (1-3,5 km). 

 

Birkebeinerrennet 2009 2010 2011 2012 2013 

Birkebeinerrennet 14.774 16.131 15.976 16.645 17.001 

FredagsBirken - - - 1.425 1731 

HalvBirken - 556 664 813 1.196 

StafettBirken - 92 190 243 263 

UngdomsBirken 1.495 1.680 1.864 2.226 2.341 

Sum 16.269 18.459 18.694 21.352 23.319 



LandeveisBirken 
LandeveisBirken arrangeres for tredje gang lørdag 

14. juni 2014. Start er i Rena sentrum og målgang i 

Sigrid Undsetsveg på Lillehammer.  

Distanser: 171 km (Rena-Lillehammer), 134 km 

(Rena  - Lillehammer) og 74 km (Brumunddal – 

Lillehammer).  

LandeveisBirken sykles uten sekk, og man har 

mulighet til å ta merke som i våre andre 

hovedarrangement.. 

LandeveisBirken 2012 2013 

LandeveisBirken 1.500 1109 

HalvBirken 

 

UngdomsBirken 

- 

 

 

231 

 

62 

 

Sum 1.500 1402 



Birkebeinerløpet 
Birkebeinerløpet starter på Birkebeineren 

Skistadion og målgang er ved Håkons Hall, 

Lillehammer. Løypa er 21 km.  

 

I tillegg til det tradisjonelle løpet arrangeres også 

HalvBirken løp (11 km), UltraBirken løp (55 km), 

UngdomsBirken løp (4,7 km) og BarneBirken løp 

(0,6-1,4 km). 

 

Birkebeinerløpet 2009 2010 2011 2012 2013 

Birkebeinerløpet 6.571 7.848 8.111 7.527 7.739 

HalvBirken 366 666 870 805 924 

UltraBirken - 147 Avlyst 98 131 

UngdomsBirken 682 808 780 883 926 

Sum 7.619 9.469 9.761 9.313 9720 



Birkebeinerrittet 
Birkebeinerrittet er 94,6 km og er verdens største 

terrengritt. Start er på Rena og mål ved Håkons 

Hall, Lillehammer. Alle deltakerne må bære sekk 

på minimum 3,5 kg. 

 

I tillegg til Birkebeinerrittet arrangeres også 

FredagsBirken sykkel (94,6 km), UltraBirken 

sykkel (ca. 110 km), UngdomsBirken sykkel (16,4 

km) og BarneBirken sykkel på Rena og 

Lillehammer (0,5-8 km). 

 

Birkebeinerrittet 2009 2010 2011 2012 2013 

Birkebeinerrittet 17.161 17.758 17.630 17.046 16.655 

FredagsBirken 4.765 5.795 6.961 6.491 4744 

UltraBirken - 526 474 511 576 

UngdomsBirken  681 740 761 824 935 

Sum 22.607 24.819 25.826 24.872 22910 



Funksjonær i Birken 

 Vurdering/oppsummering etter frivilligundersøkelse 2011/2012:  

 

• Veldig positivt at idrettslag/korps/kor får anledning til å være med på dugnaden 

fordi det kommer penger i «klubbkassa».  

• Mange opplever dugnaden som positiv og morsom å være med på.  

• Noen mener at timebetalingen kan økes slik at klubber/korps kan få enda mer 

penger for den jobben de gjør.  

• Flere nevner «overbelastning» med tanke på antall dugnader i lokalsamfunnet – 

det har blitt mange arrangement mtp. Birken, der dugnad tas som en selvfølge. 
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Sponsorer 2014 



Sponsorer 2014 



Sponsorer 2014 



Sponsorer 2014 




