
 
 
 

Ungdomsbirken søndag 13. mars 2011 
Informasjon om overnatting 

 
 
Velkommen til Ungdomsbirken 2011 med Lyn ski! Ungdomsbirken er et renn på 
15 km i klassisk stil fra Sjusjøen til Lillehammer for utøvere fra 12 til 16 år (alder 
regnet pr. 31.12.2011). Alle utøvere må gå med sekk som skal veie minst 1,5 kg. 
Betaling av rennet gjøres av den enkelte når man melder seg på. 
 
Informasjon om rennet: http://www.birkebeiner.no/Ungdom/Renn/ 
Påmelding til rennet: http://www.birkebeiner.no/Min-Side/Pamelding/ 
 
Samme helg arrangeres også Inga-låmi (lørdag 12. mars) for damer og 
Halvbirken ski (søndag 13. mars), se informasjon her: 
 
Inga-låmi: http://www.inga-laami.no/page.php?id=1 
Halvbirken ski: http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrennet/HalvBirken-ski/ 
 
 
Overnatting  
Lyn ski har i år bestilt overnatting for våre løpere med støtteapparat på 
Vandrehjemmet på Sjusjøen Fjellheimen for helgen 11.-13. mars 2011. Sjusjøen 
Fjellheimen ligger sentralt på Sjusjøen, med kort avstand til Sjusjøen 
langrennsarena. Vi har bestilt hele Vandrehjemmet med totalt 51 sengeplasser. 
Dere kan velge om dere vil ha overnatting en natt (12.-13. mars) eller to netter 
(11.-13. mars).  
 
Sjusjøen Fjellheimen har 2-, 3- og 4-sengsrom. Noen rom har eget bad, mens 
det for noen rom er det bad og WC på gangen. Det er enkel standard. 
 
Pris kr 550,- per person per natt, inkludert frokost og middag. Velg en eller to 
netter ved påmelding. Lunsj og kveldsmat kan kjøpes på stedet og betales av 
den enkelte. 
 
Det er bindende påmelding, og siste frist for å trekke seg er 25. januar 2011. 
Etter dette blir alle påmeldte fakturert for overnattingen uansett om de blir med 
eller ikke, dersom vi ikke klarer å selge plassen videre. 
 



Påmelding til overnattingen: http://www.lynski.no/pamelding/påmelding-trening 
 
 
Veibeskrivelse:  
Transport blir med privatbiler fra Oslo. Fra Oslo er det ca 175 km til Sjusjøen. 
Følg E6 eller Rv. 4 nordover fra Oslo til Moelv. Ta Rv. 216 fra Moelv og følg 
skilting mot Sjusjøen. Sjusjøen Fjellheimen og Vandrehjemmet ligger til høyre, 
rett etter avkjøringen til Nordseter, se her: http://kart.gulesider.no/m/I17P7 
Det er skiltet. Samme avkjøring som til Rustad Hotell og Fjellstue. 
 
 
Ta med:  
Sengetøy og håndkle. Dette kan eventuelt leies på Fjellheimen, hver enkelt leier 
da dette selv og betaler kontant ved ankomst (kr 100,- per sett). 
 
 
Betaling:  
Samtidig med påmeldingen og senest innen 25. januar 2011 må betaling for 
overnattingen innbetales til:  
 
Lyn ski c/o Data Regnskapstjenester 
Prof. Birkelandsvei 24B  
1081 OSLO 
 
kontonummer: 1607 56 50373 
Merk betalingen: U-birken, overnatting, <navn på utøver> 
 
Skriv navnet på utøveren på betalingen, da er det lettere for oss å se hvem som 
har betalt. 
 
 
Obs! 
• Påmeldingen er ikke gyldig før betaling er foretatt.  
• Påmeldinger sendt på e-post godtas ikke.  
• Send e-post til line@hoydal.net i tillegg til påmeldingen hvis følgende gjelder 

(merk e-posten med UNGDOMSBIRKEN):  
o Løperen eller søsken har forskjellig etternavn fra foresatt, slik at vi som 

skal fordele på rom forstår hvem som hører sammen.  
o Løperen skal være med en annen voksen og bo sammen med denne.  

• Ved eventuelle spørsmål om oppholdet kan Line Telje Høydal kontaktes på 
ovenstående e-postadresse.  

 
 

VELKOMMEN! 
 
 


