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Skal pigge HalvBirken
Geir Arne Hageland,
blant annet kjent fra
TV-serien «Ingen
grenser» med Lars
Monsen, har aldri
vært redd for utfordringer. Nå skal han
pigge HalvBirken
kommende søndag.
Av Hans Bjørner Doseth
hbd@gd.no
Mobil 917 55 935

LILLEHAMMER: – Det er flere
grunner til at jeg skal delta i HalvBirken. Først og fremst skal jeg
teste ut en ny kjelke som er konstruert sammen med et par kamerater, sier den 37 år gamle
dovringen.
Mer funksjonell
– Hva skiller den nye kjelken fra de
andre som brukes?
– På denne prototypen sitter
kroppen i en helt annen og mer
funksjonell vinkel. Vi sitter mer på
knærne enn rumpa. Det har sine
klare fordeler, ikke minst i motbakker. Med den nye sittestillingen
avlastes armene mer ettersom
magemusklene brukes i større
grad, sier Hageland.
Han sier at han nå tester den
nye kjelken knallhardt for å se hva
den tåler. Han og et par kompiser
har nemlig planlagt en litt spesiell
oppladning foran Ridderrennet på
Beitostølen.
– Vi skal pigge fra Vestre Gausdal til Beitostølen. Da er det en
fordel at utstyret ikke ryker. I luftlinje er det cirka sju mil, men med
varierende løyper. Vi regner med
at det blir et par overnattinger på
turen. Dette er det 50. Ridderrennet. Derfor fant vi ut at vi måtte
markere det på en spesiell måte,
sier han.
Lett match
I TV-serien «Ingen grenser» var
Lars Monsens deltakere i aksjon i
åtte til ti timer om dagen den
måneden turen varte. Derfor blir
det feil å si at Hageland er stresset
foran HalvBirken.
– Nei, jeg er ikke det, men jeg er
spent. Jeg er vant med å pigge
mellom 10 og 15 kilometer. Nå blir
det 28, så dette blir en ny erfaring.
Det blir det også med sekk. Jeg
tenkte jeg skulle ta med beina
mine, men de veier fem kilo. Det
blir for tungt, sier han og gliser.
Det ligger også an til et prestisjeoppgjør mot Karl Henrik Seemann, en pigger som også har
deltatt i selve Birkebeinerrennet.
– Spennende
– Er du bedre?
– Det aner jeg ikke, men det
skal bli spennende å se, sier Hageland, som regner med å bruke
drøyt to timer på turen.
Det er forresten ingen fare for
at han trekker seg fra rennet.
– Nei, det kan jeg rett og slett

DEBUTANT: Geir Arne Hageland er klar for å pigge HalvBirken på
28 kilometer. 
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ikke. Jeg var så dum at jeg la det ut
på Facebook. Plutselig var det 100
«likes» så det er bare å stille opp.
– Hva med selve Birkebeinerrennet?
– Nei, det blir ikke aktuelt i år.
Vi får se neste år, sier Geir Arne
Hageland.
Fulltegnet
HalvBirken er for øvrig fulltegnet.
Flere av Norges beste langløpere
bruker rennet som en gjennomkjøring foran Birkebeinerrennet 16.
mars. Blant dem som skal gå er

Anders Aukland, Morten Eide
Pedersen, Pål Golberg og Simen
Østensen.
Også UngdomsBirken kommende søndag er fulltegnet. 2.300
ungdommer i alderen 12–16 år skal
i aksjon på de 15 kilometerne.

SPENT: Geir Arne Hageland er
spent på hvordan den nykonstruerte kjelken fungerer.

