
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Bestemming: 

Noorwegen, Nordseter 

Omgeving Lillehammer Fjell 

In de Provincie Oppland ligt op 850 hoogtemeters het wintersportdorp Nordseter. Het dorp ligt op 

ongeveer 14 kilometer ten oosten van Lillehammer, de finishplaats van de Birkebeiner. Vanwege 

het loipenetwerk van bijna 400 kilometer is het een zeer geliefd dorpje voor langlaufers. Het fijne 

van het dorp is dat je direct het loipenetwerk kan betreden en een schitterende omgeving met bos-

sen, heuvels en meren instapt. 

 

Lillehammer is een gezellig stadje met 20.000 inwoners en is een van de grote sportcentra van 

Noorwegen. In 1994 werden de Olympische Winterspelen hier georganiseerd. Voor velen waren 

het de beste winterspelen ooit met vooral ongelooflijk veel toeschouwers bij de langlaufwedstrij-

den, waar superster Björn Daehlie een hoofdrol vervulde.   

 

Zo’n mooi langlaufgebied vind je eigenlijk nergens 

Het gebied leent zich perfect voor zowel beginnende als gevorderde langlaufers. Vanwege de vele 

heuvels kun je perfect het afdalen leren, oefenen en toepassen. Naar Lillehammer kun je bijvoor-

beeld schitterende afdalingen maken. Ook de route naar Nevelfjell is een mooie route met uitzich-

ten op de natuurgebieden Jotunheimen en Rondane.  

 

De langlaufgebieden van Noorwegen behoren tot de mooiste en grootste van Europa. Het lang-

laufgebied van Sjusjøen en Nordseter is onlangs door een onafhankelijke jury verkozen tot beste 

van de top 10 in Noorwegen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar totaal aantal kilometers, maar 

ook naar het landschap en de kwaliteit van onderhoud van de sporen. 
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De geschiedenis van de Birkebeiner 

In het najaar van 1930 plaatste boswachter Haakon Lie een artikel over zijn idee om een langlauf-

race te organiseren ter ere van de bevrijding van de 18 maanden oude prins Haakon Haakonsson. 

Deze bevrijding vond plaats in 1206. 

 

Na de dood van de Noorse koning Haakon Sverresson vochten twee rivaliserende facties, de Bag-

lers en de Birkebeiners, om de controle over het land te bemachtigen. Om te voorkomen dat de 

zoon van Haakon Sverresson, vermoord zou worden door de Baglers bracht een kleine groep Bir-

kebeiners hem samen met zijn moeder naar het Noorden. Na nieuwjaarsavond brachten de twee 

beste skiërs, Torstein Skevla en Skjervald Skrukka, het kind na een vermoeiende reis door de ber-

gen veilig in Trondheim. Hiermee was de troon veiliggesteld. 
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Langlaufen – de Birkebeiner 

Ga naar de website en boek deze reis 
 
Vragen? Bel ons op 0343 562800 of stuur een e-mail. 

De prins werd koning, verenigde Noorwe-

gen na 1000 jaar burgeroorlog en zorgde 

voor een aantal gouden jaren in de mid-

deleeuwen.  

 

De naam Birkebeiner is bedacht door de 
Baglers en oorspronkelijk beledigend be-
doeld. De Birkebeiners bewezen dat de 
Baglers ongelijk hadden en de naam wordt 
nu geassocieerd met trots, kracht en uit-
houdingsvermogen waar duizenden deel-
nemers tijdens de historische tocht naar 
blijven streven. 

 
De Birkebeiner volgt het parcours van Skevla en Skrukka, die de zoon van de Noorse koning 
Haakon Sverressons uit handen van de vijand wisten te houden. De Birkebeiner vindt altijd in het 
3e weekeinde van maart plaats. De officiële race is op zaterdag, op vrijdag is de FredagsBirken 
over hetzelfde parcours, telt ook voor de Worldloppet, maar is rustiger en je mag zelf je startvak 
kiezen. 
 

Meer informatie vind je op de website van de Birkebeiner.  

 
De heen- en terugreis 
Deze reis is op basis van eigen vervoer, per auto of per vliegtuig, trein en bus. Je dient de vlieg-, 

trein- en busreis zelf te boeken. 

 
Vliegreis 
De meest geschikte heenvluchten zijn: 
KLM vlucht KL 1141 met aankomst Gardermoen 08:45 uur en 
KLM vlucht KL 1143 met aankomst Gardermoen 11:55 uur 
 
Voor de terugreis kun je de voor jou meest gunstige vlucht boeken. Houd hierbij wel rekening met 
de reistijd van je trein- en busreis naar het vliegveld. 
 

Trein 
Vanaf het vliegveld reis je met de trein naar Lillehammer skysstasjon (dit zijn 4 haltes).  
De treinreis kun je boeken via treinreiswinkel.nl. De reistijd van de trein is ca. 2 uur.  
 

Bus 
Vervolgens pak je de  bus, lijn 260 van Lillehammer skysstasjon naar Nordseter. Reistijd ca. 30 
minuten. 
 

Auto 

Deelnemers die met eigen vervoer gaan kunnen meteen doorrijden naar Lillehammer. We ver-
wachte je hier uiterlijk 18:30 uur. 
 
 
In Noorwegen 

De munteenheid in Noorwegen is de Noorse Kroon. Bekijk hier de actuele koers. 

 

Je dient altijd een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee te hebben.  

https://www.vasasport.nl/winter/birkebeiner/langlauf
https://www.vasasport.nl/winter/birkebeiner/langlauf
mailto:reizen@vasasport.nl
http://www.birkebeiner.no/
http://www.treinreiswinkel.nl/
http://www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/05-514.htm#3
https://www.gwktravelex.nl/omrekenen-valuta

