INVITASJON
TIL
glitre offroad
birkebeinertour 2008
Årets Birken-komite hadde opprinnelig tenkt å invitere til årets vakreste eventyr. Etter en lengre
diskusjon kom vi frem til at rødsprengte og heseblesende voksne damer og (spesielt) menn ikke er
storslått vakkert, så dette ble forkastet mot en stemme. Den delen av komiteen som fortsatt er på tung
medisinering etter fjorårets tur stemte for. Mot bedre vitende. Uansett:
Årets Birken-komite har gleden av å invitere alle medlemmer til årets desiderte høydepunkt og en høyt
skattet tradisjon: Glitre Offroads Birkebeinertur 2008 (noen vil vel hevde at birkenturen 2008 ikke er
tradisjon, men tar man med alle turene fra 1997 og frem til nå, blir det totalt sett en tradisjon).
Opplegget blir tradisjonsrikt:
• Sykkelturen går som før fra Rema til Lillehammer. Og det er jo ikke så langt, Rema ligger jo
rett borti veien…
• Vi skal ha telt på Stampesletta hvor alle atletene blir hyllet som de helter de er og hvor det i
henhold til alle gode tradisjoner blir servert både mat og drikke
• Premier til alle som fortjener å få premier
• Alle synes det er en god ide å delta. Helt frem til start, da avtar troen. Ved Skramstadsetra er
alle sikker på at det ikke er en god ide å delta, men da er det for sent å snu. (Nye opplysninger
tyder på at det er fra Rena, ikke Rema. Komiteen beklager misforståelsen. Da ble det brått litt
lenger)
• Alle synes det er en god ide og delta til neste år igjen. DA skal jeg trene, da. Denne ideen
kommer som regel et lite stykke ned i øl nr to etter målpassering
• Felles middag fredag kveld
• Overnatting
• Felles festmiddag lørdag kveld
• Transport, se eget punkt

TRANSPORT
Erfaringene fra i fjor viser at det ble så mye bestillinger, avbestillinger, bortbestillinger, endringer og
endring av endringene at opplegget med felles minibuss ble litt mer omfattende enn å arrangere OL.
(Komiteen anbefaler styret å søke OL på Tranby i 2022. Tror helt sikkert Mega blir med som sponsor
på dette, dessuten så har vi jo erfaringen). I år går vi derfor tilbake til ”vanlig opplegg”. Noen kjører, og
noen sitter på. Det er viktig at alle deltakerne spesifiserer i påmeldingen (se eget punkt) om de skal
kjøre selv, og hvor mange som kan sitte på. Transport fra Lillehammer til Rena ordner hver deltaker
selv. Skal man bestille buss fra arrangøren er det fint å være tidlig ute.

TID:
Vi har valgt helgen 29 – 31 august for årets Birkentur. Hvilket tilfeldigvis viste seg å være et heldig
valg, da det faktisk er den lørdagen årets ritt går av stabelen.

Program
(alle tidsangivelser er foreløpige cirka-tider):

FREDAG 29. AUGUST
•
•
•

Kl. 1200-1800 Avreise fra Tranby. Husk å gi beskjed på påmeldingen dersom du
kjører selv, og hvor mange du evt har plass til.
Kl. 1800-2100 Ankomst Birkebeineren Hotell, Lillehammer
Kl. 1900-2000 Teltet settes opp på felles dugnad. Nytt i år er at teltet også skal være
der på lørdagen.

•

Kl. 2000-2130 Pasta-buffét for de som vil. Serveres fra hotellet.

LØRDAG 30. AUGUST
•
•

•

•

•

•

•

Kl. 0430-1000 Transport av syklister til Rena. Egen transport eller Birkebeinerarrangørens busser.)
Kl. 0800-1000 Ledsagerne (massørene) inntar frokost på hotellet eller hyttene før de
tar stand ved Glitre-teltet (også kalt Base Camp) på Stampesletta. Her vil det serveres
brus, øl, vin og pølser fra grill etter ønske og behov.
De første syklistene nærmer seg mål mellom kl. 10 og 11 og heretter går det slag-islag med underholdende opptredener i løypetrasséen. Vi kan nevne aktiviteter som:
"Sykling på felg uten tydelige tegn til glede over å ha fullført", "Stresset bæring av
tohjulet fremkomstmiddel med grus mellom tenna", "Gledeshyl akkompagnert av
blødende sår på knær, albuer og nese" og ikke minst "Klønete fall over styret i siste
sving før mål, lettere krydret med gloser man neppe finner i Gyldendals
synonymordbok."
Kl. 1630-1730 Når ALLE har kommet i mål (eller på annen måte kommet seg til "base
camp") vil vi ha høytidelig premieutdeling ved teltet. Her skal både seriøse og mindre
seriøse premier fordeles på de som har fortjent det enten det er aktive syklister eller
ledsagere. Vi har bestilt knallvær. Dersom noen surrer med leveransen av været og
mot formodning leverer helt for jævlig vær, vil vi trekke inn for å utføre dette punktet.
Etter premieutdelingen, avspilling av nasjonalsanger med tilhørende tårer i øyekroken,
pressekonferanse eller hva nå som måtte dukke opp, trekker vi oss tilbake for å pusse
tenner, sko, pokaler eller annet som trenger å shines før vi skal "gjøre byen" i
Lillehammer.
Kl. 2100 Middagen inntas trolig på Lundegaarden. Dette vil vi komme tilbake til. Vakre
mennesker i fasjonable omgivelser med god mat. Men det kan jo hende at vi allikevel
kan komme inn. Middagen er inkludert i egenandelen for turen. (Drikke utover ett
glass øl/vin/mineralvann betales imidlertid av den enkelte.)
Kl. 22:30-???? Etter middagen kan man gjøre som man vil, men mange års erfaring
tilsier at Nikkers er Stedet med stor 'S' etter solnedgang.

SØNDAG 31. AUGUST
Har man gjort jobben sin er man stiv og støl etter turen. Lett hodepine etter feiringen er også tillatt.
Etter frokost er det pakking og hjemreise etter samme opplegg som fredag. Bare andre veien.
Generelt:
EGENANDEL
For å dekke inn komiteens utgifter ifm planleggingsseminarer og – møter på fasjonable og dyre steder
ser vi oss nødt til å ta en liten egenandel. Men det er verdt det. Spesielt var planleggingsseminaret på
Bahamas veldig bra.
Ut over det, dekker egenandelen følgende:
•
•
•
•
•
•

Pastabuffet på fredag
Mat og drikke ved teltet på lørdag (pølser, øl, vin, brus)
Premier og eksklusiv T-skjorte
Middag lørdag kveld inkl. en drikke
Stive muskler og sår bak
Utgifter til lege, psykolog etc dekkes ikke

Egenandelen er forresten satt til 550,- for deltaker og 250,- for ledsager.

HOTELL
Vi har endelig kommet ”hjem” og har samlet all overnatting på Birkebeineren Hotell
Hotell betales av den enkelte ved avreise. Prisene er som følger:

•
•
•
•
•

kr 1240,- pr. rom pr. døgn i dobbeltrom de-luxe inkl. frokost
kr 990,- pr. rom pr. døgn i dobbeltrom inkl. frokost
kr 580,- pr. rom pr. døgn i 2-sengsrom (køyesenger) inkl. frokost (uten bad/wc. Bad/wc i felles
gang)
kr 1950,- pr. leilighet pr. døgn ved max 6 personer pr. leilighet
Eventuell ekstraoppredning på Hotell kr 185,* De som bor i leilighetene kan kjøpe frokost på hotellet.

TRANSPORT
Komiteen har besluttet at vederlaget for å sitte på med noen er satt til kr. 250,-. Pr pers tur/retur Lier Lillehammer.
Dersom ”noen” er NSB eller andre offentlige transportselskaper, kan det hende at de har vederlag
som avviker fra vårt. Vi anbefaler at dette følges, men dere kan prøve å vise frem denne invitasjonen
for å få det til vår pris. Skulle dette funke, vil komiteen ha beskjed.
_____________________________________________________________________________
PÅMELDING
Bindende påmelding innen 10/6-2008 med følgende informasjon. Førstemann til mølla når det gjelder
romfordeling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall "aktive" deltakere:_________
Antall ledsagere:_________
Antall pastamiddag fredag
Antall til middag lørdag kveld:_________
Antall hotellovernatting fre-lør:_________
Antall hotellovernatting lør-søn:_________
Overnattingsønske
Ant:_________Dobbelt de luxe rom (mulighet for ekstraseng) (Vi har reservert 9 rom)
Ant:_________Dobbeltrom (Vi har reservert 1 rom)
Ant:_________6-personers leilighet med 3 soverom (Vi har 2 reservert leil)
Ant:_________2. pers køyesengsrom med bad/wc i gang (Vi har reservert 5 rom)
Kjører selv:________
Har plass til antall passasjerer (inkl sykkel):___________
Kjører ca kl.__________
Størrelse på T-skjorte___________

Svar ved å "reply" på denne mailen og husk å skrive inn navn på de påmeldte (aktive/ledsagere).
NAVN:_______________________________
NAVN:_______________________________
Betalingsfrist egenandel er satt til 20/6-2008 til konto 2260 5872 062
______________________________________________________________________________
Birkebeiner-hilsen fra
Birken-komitéen

