
Birkebeinerrennet 2015 

 

Birkebeinerrennet er Norges mest traditionsrige motions-skiløb og går hvert år fra Rena til 

Lillehammer – en tur på 54km med over 1000 højdemeters stigning undervejs. 

Birkebeinerrennet har været løbet siden 1932 til minde om turen som birkebeinerne Torstein 

Skevla og Skjervald Skrukka havde med den lille kronprins, Håkon Håkonsson i 1206 på flugt 

fra hans fjender. Vore dages norske kronprins er nok lidt for stor at have med i en rygsæk. Men 

han klarede det nu også udmærket selv. Så godt faktisk at han kom i mål på mærke tid, dvs han 

har brugt mindre end 25% længere om turen end de bedste i han aldersklasse. I norge er man 

vel og mærke kun 100% godkendt som langrendsløber hvis man kan klare mærkekravet.  



 

Forholdene var perfekte – Høj sol, nogle få gradersfrost og en let side vind gjorde turen til en 

fornøjelse. Men efter sidste års aflysning pga. Storm manglede det da også bare. At forholdene 

var hurtige kan ses af at der blev sat rekord for både mænd og kvinder. Vinderne, der iøvrigt 

begge var både norske og debutanter, var årets vinder af Vasaloppet Petter Eliasen og den 

nykårede verdensmester på 30km Therese Johaug. 

 

Helt så hurtigt løber alle knapt 15000 deltagere naturligvis ikke. Skiklubben Gorm havde i år 4  

løbere med , som i øvrigt også var debutanter. 



Ole Binder   5.10.05 

Rikke Binder  4.46.58  

Peter Føns Knudsen 4.42.26  

Bjarke Wolf   4.13.31 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligningen med Vasa løbet trænger sig jo på og man kan sagtens se Birkebeinerrennet som et 

ligeværdigt alternativ. Det er ganske vist ikke så langt, men i kraft af sine lange diagonalbakker nok lige 

så hårdt – bare på en anden måde. Løbet er også rigtigt godt arrangeret så det skulle ikke undre om der 

også i de kommende år står Gorm skiløbere klar i Rena til at følge i Birkebeinernes skispor.  



 

 

 

 

 

 

 


