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For første gang er det
arrangert en bile-
grimsferd gjennom
Ringsaker. Det åpnet
en ny verden for de
som ikke er så gode til
fots.

JAN RUNE BAKKELUND 908 92 739
jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

– Kjempetrivelig. Dette var en
flott opplevelse. Med en gang jeg
leste om turen i avisa, sa jeg at
dette ville jeg være med på.

Gunn Marit Mykløy stråler av
glede der hun står under Tok-
stadfurua og forteller om hvorfor
hun ble med på bilegrimstur.

Ringsaker Blad tok også en
prat med henne da hele dagstu-
ren fra Hamar til Lillehammer og
tilbake var unnagjort.

– En helt fantastisk dag. Dette
var en suksess. Turen varte tre
timer lenger enn det som var
planlagt. Det er første gang en
slik tur arrangeres og det var ikke
godt å beregne tiden, sier Gunn
Marit. Hun fortalte de andre del-
takerne at hun har en drøm om å
gå pilegrimsleden fra Brumund-
dal til Dombås.

– Det må du forklare?
– Jeg er handilkappet og har

aldri trodd jeg kunne gå pilegrim-
sleden, men etter å ha sett Lars
Monsen og “Ingen grenser” har
jeg fått troen på at det er mulig å
tøye egne grenser, sier Gunn
Marit som hadde med seg handi-
kappede Gunnar Kåsastul som
turkamerat.

15 deltakere var med på den
første bilegrimsferden som
startet ved Hamardomen. Guide
på turen var Kari Kirkeby. Med
på turen var også Jan Arneberg,
daglig leder ved Pilegrimssente-
ret ved Domkirkeodden.

Bilegrimsfølget la i Ringsaker
turen forbi Furnes kirke, Tok-
stadfurua, Prøysenstua, Ringsa-
ker kirke, Tolvsteinsringen og
Johannesgården på Brøttum.

Motivasjon for å delta på turen
var forskjellig fra deltaker til del-
taker, men noen av deltakerne
hadde gått pilegrimsvandring i
Spania, mens andre igjen hadde
tatt turen fra Oslo til Trondheim
flere ganger.

– Jeg er med for å meditere og
nyte stillheten, og å tenke tilbake
for hvert skritt, sa en av delta-
kerne. – Jeg er med for å finne
våre røtter, forklarte en annen.

Bilegrimferden i R

ET FANTASTISK TRE: 500 år gamle Tokstadfurua er et flott skue når man er på bilegrimsferd gjennom Ringsaker. Foto: Jan Rune Bak-
kelund.
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Elverum Sykleklubb har gleden av å
ønske alle velkommen til Terningenrittet.
36 km MTB ritt på raske stier i lettsyklet 
skogsområde ved Terningmoen og i 
Grundsetmarka med start og målgang på
Terningen Arena.

Søndag 13. mai kl. 12.00.

Påmelding: All påmelding via Quick Timing på vår
hjemmeside www.elverumsykleklubb.com eller 
www.ostlendingen.no (linken xtra). Eventuelle
spørsmål sendes pr. e-post til: guheramb@online.no

Påmeldingsavgift tur/trim: kr. 300,-
Påmeldingsavgift barn og unge (Nasjonalt ritt): kr. 100,-
Etteranmelding rittdagen mellom kl. 09.00 - 11.00
Etteranmelding turklasse: kr. 400,-

Betaling: Kontonr. 1822 18 65592

Rittkontor: Henting av startnummer er inne på
Terningen Arena fra kl. 10.00 til 11.30.
Etteranmelding fra kl. 09.00 til 11.00.

Premiering: Merke til alle som fullfører. Premier til
de 3 beste i hver klasse.

Matstasjon: Det er 1 stk. matstasjon underveis.

Garderobe/dusj: Terningen Arena.

Lisenser: Alle som deltar i turklasse må ha lisens.
Engangslisens kan kjøpes ved henting av
startnummer. Løypekart/høydeprofil:
Løypekart/høydeprofil og
beskrivelser ligger på:
www.elverumsykleklubb.com

Overnatting: www.elgstua.no

Rittleder: Gustav Heramb tlf. 90 76 57 38

Samarbeidspartnere:

Terningenrittet 2012Ringsaker

PUST I BAKKEN: Ved Prøysenstua ble det en rolig pause.

PAUSE: Ved Prøysenstua var det tid for å finne fram medbragt mat.

Variert: Deltakerne på arrangementet fikk seg også turer ut i naturen.




