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Leder’n har ordet 

 

Hu og hei, og velkommen om bord på Birken-

bussen med NTNUI-langrenn! Foran oss ligger 

den tradisjonsrike "turen over fjellet" og det 

som for mange er det store målet for vinteren. 

Vi kan se tilbake på en noe kjiip trøndelagsvin-

ter, med lite snø og varierende føre. Oppsiden 

er at vi kan bruke den klassiske unnskyldingen, "det har blitt så lite trening 

i år", mer eller mindre legitimt. 

  

Mange stiller imidlertid i sitt livs form. Oppkjøringen har vært optimal for 

flere og det grønne toget har rystet mang en skiløper i det som har vært en 

historisk bra sesong for NTNUI. I februar inntok en grønn arme på 

20 løpere Tyskland og det prestisjetunge rennet König LL. Einar og Berit 

klinte til med henholdsvis 21. og 9. plass i herre- og dameklassen. De par-

kerte dermed mange av proffene, både fra landslag og ulike team. Martin 

M. gikk i grønt under Tour de Ski, mens Vegard tok sølv i sprinten un-

der VM for funksjonshemmede. 

  

Men nok skryt, nå er det Birken det handler om. Når vi sitter her med blik-

ket i retning Rena, er det forhåpentligvis med en følelse av å være godt 

forbredt. Jevnt fordelt mellom elitepuljen og pulje 27 er 211 NTNUI'ere 

påmeldt og det ser dermed ut til at vi blir den største klubben. Enten målet 

er å vinne hele sulamitten, slå kompisen eller kun å gjennomføre, ser det ut 

til å bli en flott dag på lørdag. Med strålende sol og mye publikum ligger 

alt tilrette for en fin opplevelse på ferden mot Lillehammer. På Sjusjøen er 

det som alltid et folkehav og stor feststemning, det er bare å nyte opplevel-

sen! 
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Det gjenstår bare å ønske alle grønnkledde en god tur over fjellet også hå-

per jeg at vi alle sees på den store Stakefesten, fredag 12. april. Hold deg 

hard og gi jernet! 

  

Bjørn Bergholt ❄ Leder'n 
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Redaktøren tar seg friheter  

Ja, du leste riktig! Som ny sjefsredaktør liker jeg å få sagt noe jeg også, 

selv om jeg er trønder og ”Klæbygg”. Det er så lite sjarmerende når en åp-

ner kjeften og en mørk trønderbass brer seg i rommet, men jeg våger meg 

utpå å si noen ord allikevel. 

 

Ja, så sitt du her da, på bussen ned til Rena, for å gå Birkebeinerrennet. 

Forhåpentligvis er du godt trent og er klar for å bruke alt du har av krefter 

og overskudd på de 54 km over fjellet.  

Jeg har valgt å stille spørsmålet; Hvorfor i all verden velger flere tusen 

nordmenn å gå Birken? Det at vi bruker masse tid av vår fritid og betaler en 

stor slant med penger for å pine seg selv, og ha det jævlig med seg selv i 54 

km, er ganske spesielt. Jeg er av den oppfatning at skirenn alltid er gøy, og 

det å ha fullført Birkebeinerrennet viser at du er knallhard og attraktiv i alle 

sammenhenger!  

 

Det beryktede "grønne toget" har i mange år satt sitt preg på Birkebeiner-

rennet, både de som har som mål å fullføre, og de som går for topplasse-

ringer. Hvis jeg skal komme med noen ”stalltips” så er det å spise og drikke 

alt du får tak i underveis. Hvis du føler at det er like før du går tom, må du 

få hengt deg på en passende jenterumpe som kan dra deg inn til mål. Da har 

du reddet resten av turen og du får i tillegg opplevd vakre ting på turen over 

fjellet. Når du først har kommer deg opp til Sjusjøen er det bare å ”gønne 

på”! 

 

 I fjor vant NTNUI Birkebeinerskjoldet som klubben med flest merker, noe 

som vi skal toppe i årets renn. Så bær NTNUI-trikåen med stolthet og ta 

vare på byens ry. Blø for NTNUI!!! 
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Jeg håper at FB gir dere mot og styrke før Birken, og at dere alle sammen 

vil fyke som bare rakkeren over fjellet. Kos dere og lykke til med Birken! 

 

Hvem blir beste NTNUIer i årets Birkebeinerrenn? 

Tar meg friheten med å vurdere hvem som stikker av med den prestisje-

tunge tittelen, beste NTNUIer under årets birkebeinerrenn. 

 

I årets Birken skal vi se opp for birkenspesialist familien Eirik og Ingrid 

Hannestad. Eirik ble beste NTNUI`er under fjorårets Birkebeinerrenn, og 

det er derfor knyttet stor spenning til om han klarer å kopiere fjorårets pres-

tasjon. Eirik, som også går under kallenavnet ”Stage” har nemlig skiftet 

sivil status siden fjoråret, noe som har ført til flere ”trenings” timer i senga 

enn ute i skauen. ”Stage” har ikke vært observert på noen NTNUI trening i 

år, men er derimot observert på Sjusjøen i farlig driv sist helg. Han har 

planlagt formtopp til Birken og gjør alt han kan for å ta igjen den tapte tre-

ningen i skisporet. Har han klart å mobilisere i tide spør redaksjonen? 

 

En annen utfordrer er Martin Hallberg, som virker å være i slaget for ti-

den. Generalprøven sist helg stakk han nemlig av med seieren under 

klubbmesterskapet i normaldistanse. Etter fjorårets nederlag under Birken 

har han sett seg nøtt til å bla tilbake i gamle treningsdagbøker. Han har falt 

tilbake på suksessoppskriften fra 2011, som er fulgt til punkt og prikke i 

oppkjøringen til Birken. Lykkes han med planen og vil han holde hele dis-

tansen? 

 

”Stalltips” til utfordrere er de mest rutinerte karene, Thomas Brikselli, Ole 

Ivar Stakvik Eide og Einar Raknes Brekke. De har massevis av rutine, 

gode smøreegenskaper og ikke minst langrennsteknikken i orden. Se opp 

folkens! 

Outsidere: Torbjørn Vala, Carsten Christensen, Sindre Tengesdal, Espen 

Aleksander Sørlie, Andreas Døble og Halvor Weberg for å nevne noen. 
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Et annet spenningsmoment er knyttet til vår kjære leder, Bjørn. Han som 

alltid er seint ute, vil han komme tidsnok i mål eller vil han speide etter 

”tits” langs løypa? 

 

På dame siden skal vi se opp for den rutinerte løperen Berit Gjelten. Berit 

har inn mot denne sesongen lagt ned betydelige mengder trening, og virker 

å være i godt slag om dagen. Hun har vunnet flere prestisjetunge renn i år, 

og seiler derfor opp som en ”het” kandidat til å gjøre det sterkt i årets Bir-

ken. Har lenge lurt på hva Berit har i drikkebelte, er det XL1 eller kan det 

være ”snaps”? 

En annen sterk utfordrer er motbakkespesialist Marit Vala. Hun tok seieren 

i generalprøven under KM normal sist helg, og virker å ha prikket inn for-

men til Birken. Ingen er i nærheten av å klyve diagonalbakker like fort som 

Vala gjør for øyeblikket, noe som jeg dessverre ble vitne til sist helg…  

Sist men ikke minst, se opp for Ingrid Hannestad, som kan å prikke inn 

formen til Birken. Outsidere: Kristin Antonsen og Ingeborg Røe. 

 

Tilslutt en takknemlig skiløper som setter redaktøren høyere enn Allah. 

 
Even Flønes Skare 

Redaktør av Fiskebeineren 
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NTNUI - langrenn har handleavtale hos: 
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SL 2013 

Årets utgave av Studentmesterskapet i langrenn ble en flott helg med 

mange ulike innslag! Strålende vær, gode resultater og uforutsette 

hendelser. Langrennsdelen av Studentlekene gikk over tre distanser.  

Torsdag 21.februar ble det arrangert normaldistanse, hvor jentene gikk 

5km og guttene 10km. Stilarten foregikk i fri stil og individuellstart i kon-

kurranseløypene i Granåsen.  

Fredag 22.februar ble det arrangert langrennssprint i klassisk stil på Mari-

nen i Trondheim Sentrum. Noe som ble en stor suksess!  

 

Bilde: Helt likt i herre finalen om 3.plassen mellom Einar Flaktveit Moxnes 

og Stian Sverdrup Lilleeng. 
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Bilde: Bjørn Bergholt intervjuer seg selv, mens den franske skistjerna   
Nicolas Barthélémy må se på. 

Lørdag 23.februar ble også et høydepunkt, men nå en motsetning til den 

moderne sprinten fredag, nemlig langdistanse 30km for jentene og 50km 

menn i klassisk stil. Her var det mye ”godsaker” ved runding.
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Tomas Alne stjal SL-medaljer for å sjekke damer på SL-

banketten 

 

Årets SL-bankett startet med en bedre middag i et hyggelig selskap. 

Thomas Alne, rennleder for SL-langdistanse, hadde sett frem til denne 

kvelden i lang tid. Da middagen var ferdig, var det tid for underholdning på 

scenen, dans og kanskje litt relasjonsbygging med det motsatte skjønn. 

Men Thomas Alne oppdaget raskt at det var laber interesse blant damene. 

Etter lenger tid betenkiningstid, fant han ut at det kanskje ville hjelpe med 

noen SL-medaljer rundt halsen. Han brukte ca. 30 min med stillferdig 

vandring og manipulering til å knabbe til seg 3 SL-medaljer. Og resultatet 

ser vi helt tydelig i bildet over, populariteten steg drastisk. Alle trodde 

Thomas var 3-dobbelt SL-mester. Hvordan endte resten av kvelden Alne? 
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Intervju med spreke NTNUIere  

MARTIN HALLBERG 

 
 

- Hvor mange gang har du tidligere gått Birkebeinerrennet? 4 

- Beste minne? 2meter høye Sjur Nafstad(også i grønt) langer ut i diagonal 

over Raudfjellet. Plustelig stanser skien hans, og han ryker på trynet. Snak-

kes tenkte jeg. Et bra minne. 

- Verste minne? Generelt bæsjelukta på start :( 

- Hvordan skal du lade opp den siste uken? 

Likt som de to siste ukene før birken 2011. Da gikk det bra! 

- Beskriv drømmeforhold for Birkebeinerrennet? Panserspor! 

- Hva skal du ha i sekken? Småstein innhentet fra et lokalt grustak 

- Tips til de som går rennet for første gang? 

Start vel hardt, man sprekker uansett! 
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TOMAS BRIKSELLI 

 

 
 

Hvor mange gang har du tidligere gått Birkebeinerrennet?  

7 ganger. 

- Beste minne?  

Har mange gode minner fra birken. Men et av høydepunktene må være i 

2010, når bankettbussen nådde uante høyder, og vi endte opp på byggkjel-

lern anført av utvekslingsstudent Karl Hellmig. Posen med sørlandschips 

som man får i målområdet er alltid et høydepunkt etter å ha levd på sports-

drikke og gel hele turen over fjellet. Et annet bra minne var i fjor, når jeg 

kom til mål før selveste Martin Hallberg. 

- Verste minne?  

I 2007. Når plutselig eliteløperne kommer gående i motsatt retning med 

beskjed om at løpet er avbrutt, og vi må gå tilbake til Rena. 

I fjor, da en mann snorket så høyt at jeg og Alne ga opp sovinga, og fant 

frem nattmat i stedet. 
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- Hvordan skal du lade opp den siste uken?  

Det blir hyttekarusell på tirsdag, og kanskje en liten skitur på torsdagen. 

Spise og drikke mye(alkoholfri drikke) de siste dagene. 

- Beskriv drømmeforhold for Birkebeinerrennet?  

Målet er jo å komme raskest mulig over fjellet, så drømmeforholdene er jo 

sterk medvind og isføre. 

- Hva skal du ha i sekken?  

Alt det obligatoriske, ellers minst mulig. Muligens et par pils for å få nok 

vekt. 

- Tips til de som går rennet for første gang? 

Stol på det du har gjort med skiene, ikke hør på stressede menn i 50-60-

årene som sier at du må gjøre både det ene og det andre, de har som regel 

ikke peiling uansett. Spør heller NTNUI-legender som Ole Ivar Stakvik 

Eide, eller Einar Raknes Brekke hvis du trenger tips. Få tak i ørepropper til 

overnattinga. Husk at løpet er langt, hvem som kommer først til Skramstad 

har ingen betydning. Få i deg nok drikke under løpet. Bli med på bankett-

bussen tilbake til Trondheim. Bankettbussen er den bussen Anders Gullhav 

sitter på. 
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SVEND ERIK HORG 

 

 
 

- Hvor mange gang har du tidligere gått Birkebeinerrennet? 2 ganger.  

- Beste minne? Første gangen jeg gikk i 2010. Suverent vær og føre! I til-

legg hadde jeg gode ski til tross for at det måtte  

hastesmøres litt før start etter at jeg kvelden før hadde gamblet på å bruke 

rubbeskia..  

- Verste minne? De første bakkene opp fra start i fjor uten feste.  

- Hvordan skal du lade opp den siste uken?  

Den siste uka blir det hyttekarusell og et par små rolige turer i tillegg. Vik-

tig å samle overskudd til løpsdagen.  

- Beskriv drømmeforhold for Birkebeinerrennet? 

Minusgrader hele veien, masse folk rundt løypa, sol og trikkeskinner! 

- Hva skal du ha i sekken?  

Ekstra mat og drikke, litt klær og mest sannsynlig et par kalde til bankett-

bussen hjem. 

- Tips til de som går rennet for første gang? 

Pass på å få i deg nok mat og drikke underveis. I tillegg er det viktig å sør-

ge for godt feste, spesielt i starten. 
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MARIT VALA 

 
-Hvor mange gang har du tidligere gått Birkebeinerrennet?  

Har tidligere gått Birken to ganger. I 2011 og 2012. 

- Beste minne?  

Hver gang jeg krysser målstreken i Lillehammer og møter alle de andre 

Ntnui'erne og prate om ferden over fjellet. #denfølelsen 

-Verste minne?  

Da Mai Watson slo meg på målstreken.. Men heldigvis var det en drøm! ;D 

-Hvordan skal du lade opp den siste uken?  

Den siste uken går til å lade opp batteriene med eksamenslesing og med 

hjemmebakte boller. 

- Beskriv drømmeforhold for Birkebeinerrennet?  

Å smøre med isklister og blåekstra, selve suksessoppskriften til spikerfeste 

og god glid. Alltid positivt med sol og få farge i ansiktet også. 

- Hva skal du ha i sekken?  

Appelsiner og New Energy 

-Tips til de som går rennet for første gang?  

Start hardt og avslutt hardere. I midten går dere skitur i noe komfortabelt 

tempo  
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INGEBORG RØE 

 

- Hvor mange gang har du tidligere gått Birkebeinerrennet? 1 gang 

- Beste minne? Kom til Sjusjøen og oppdaget at jeg hadde sett feil på klok-

ka. Plutselig hadde jeg en time raskere tid enn jeg trodde. 

- Verste minne? Bakken opp fra Kvarstad. Da hadde jeg ikke feste, og så 

som sagt feil på klokka, så jeg trodde jeg hadde gått kjempesakte 

- Hvordan skal du lade opp den siste uken? Samle overskudd og ikke stres-

se med i siste liten-trening. Sier som Kojonkoski: "normal is enough" 

- Beskriv drømmeforhold for Birkebeinerrennet? Minus 5-7 grader, trikke-

skinner og blåextra-føre 

- Hva skal du ha i sekken? Litt mat og drikke, pluss overtrekkstøy. 

- Tips til de som går rennet for første gang? Finn rytmen, og gå i et jevnt 

tempo. Ikke la deg stresse av at det er mange rundt,, men konsentrer deg 

om deg selv. Og ikke minst, nyt turen! 
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Marka Rundt  av rennleder Odd Eirik Farestveit 

Etter ei dagesvis med fint vær i forkant, kom endeleg søndag 17.februar 

med snø- og regnbyger om kvarandre, med tilhøyrande vanskelege 

smøreforhold. Med andre ord var det duka for eit Marka Rundt av godt 

gammalt merke. 

 

Bilde: Kristian Just, Jon Brede Dieseth, Tor Risan og Odd Eirik Farestveit. 

Me i arrangementskomiteen var som vanleg godt førebudd til renndagen og 

rennet gjekk uten nevneverdige problemer. Ein stor takk skal samtidig 

rettast til dei som stilte opp som frivillige gjennom helga. Uten hjelp der i 

frå hadde vi ikkje vore i stand til å gjennomføre arrangementet på så god 

måte som vi gjorde. 

Når det gjeld det sportslege var me også i år heldige og fekk ein viss 

kjendisfaktor over rennet, då løparar som Niklas Dyrhaug, Johan Kjølstad, 

Hans Petter Lykkja m.fl stilte til start. Sistnemnde stakk av med seieren 

etter ein langspurt mot landslagsmann Dyrhaug. Etter løpet kunne vinnaren 

fortelja at han i dei vanskelige forholdene hadde satsa på rubbski, mens 

mange andre gjekk på voks, som for anledningen viste seg å vere eit dårlig 

val. Borghild Løvset frå Orkla CK drog i land seieren blant damene. 
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Bilde: Start Elite   Bilde: Skistjerna Niklas Dyrhaug 

 

Beste NTNUIere blei den gamle sluggeren Lars Engseth i herreklassen og 

unge lovande Ingrid Berge blant damene. Eg reknar med med at både dei 

og andre håpefulle sitt spent på birkenbussen nedover Østerdalen når dette 

leses og ynskjer alle lykke til, med eller uten seeding frå Marka Rundt! 

 

 

Odd Eirik Farestveit 

Rennleiar 

Marka Rundt. 
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Vasaloppet 2-3.mars av Eirik Martinsen 

Rundt 25 mann og 3 damer hadde møtt opp lørdag morgen for å reise til 

Sverige og banke svenskene på deres egen hjemmebane. Litt over 

halvparten var NTNUI-løpere mens resten var ivrige skiløpere fra 

Trondheim og Tromsø/Danmark(!) som ville være med oss på tur. Flere var 

rutinerte og hadde gått Vasaloppet flere ganger før, mens noen, slik som 

undertegnede, skulle gå for første gang. Bjørn var kyndig bussjef og sørget 

for at alle var på plass før bussen kunne kjøre av gårde. 

Det store samtaleemne på turen ned var hva man skulle smøre med og vi 

var ikke kommet til Melhus før Bjørn kom med de første tipsene. 

Spørsmålet var om man skulle ha grunnvoks, klister eller gurublanding i 

bunn. Det var meldt om mye vind i løypa og mye fokksnø. Bjørn kom med 

nye vær og førerapporter et par ganger i timen hele veien ned. Mange ble 

nok nervøse når NTNUI-venn Knut Anders Hatlen kom med fleipete 

spådommer om 30 cm nysnø i løpet av natten.  

Vel fremme i Sälen var det henting av startnummer, omregistrering og 

oppseeding for de som følte de fortjente det. Tilbake i bussen var det 

mange som fikk store øyne når elite-gutta, Einar, Torbjørn og Øyvind 

kunne vise frem sine eksklusive startnummer. Etter det gikk turen til skolen 

hvor vi skulle tilbringe natten.  

Kvelden gikk med til å smøre ski og spise seg opp. Noen sto fortvilet å 

skrapte bort grunnsmurning, mens andre var kald og la bare noen lag VR40 

og VR45 på toppen. De fleste gikk tidlig til sengs.  

Klokken kvart på fem søndag morgen ringte de første vekkerklokkene. 

Bussen til start skulle gå halv seks, så man skulle kunne få seg en best 

mulig startposisjon. Vel fremme på stadion var det bare å stille seg i kø for 

å komme inn i rett led og få lagt ut skiene sine. Deretter kunne man sette 

seg i bussen og få presset innpå litt mer frokost før man gikk til start.  
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Min opplevelse fra startled 5 

Urutinert som jeg var hadde jeg tatt litt for lett på å finne meg en god 

startposisjon. Men her er et kort referat fra min startposisjon bakerst i led 5.  

 

Bilde: Eirik Marthinsen setter inn et rykk. 

Start: Jeg ser det er bevegelse i feltet langt der fremme. 7000 står foran 

meg i køen det går sikkert 20-30 sekunder før jeg begynner å bevege meg.  

Enden av startsletta: Står bom stille i bunnen av den første bakken, ser på 

klokka at jeg har brukt 8 minutter på mindre enn en km. Dette lover ikke 

bra.  

200 m opp i bakken: Det er bratt og så tett med folk at jeg må nærmest dra 

meg frem på armene, begynner allerede å bli sliten. Sender noen stygge 

tanker til arrangørene for latterlig startordning. 

87 km igjen: Er på toppen av bakken etter 40 minutter og farten har 

endelig tatt seg opp litt. 
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79 km igjen: Under 8 mil igjen. Jeg har kjempeski og suser forbi masse 

løpere. 

65 km igjen: Dette er jo lett. 

54 km igjen: Bare Birken igjen. Tar en energibar for ikke å gå på en smell. 

42 km igjen: Bare et Marka Rundt igjen og jeg er i kjempeform, selv om 

festet begyner å svikte.  

36 km igjen: Pang! Der sprakk jeg. Er fullstendig næringstom. Labber opp 

bakkene med dårlig feste og ser generelt mørkt på tilværelsen. Får høre at 

Aukland har vunnet uten at det hjelper på humøret.  

29 km igjen: Endelig på drikkestasjonen på Oxberg. Hiver innpå på det jeg 

finner at blåbærsoppa, sportsdrikk og boller. 

20 km igjen: Jeg tror de har glemt å sette opp kilometersmerker. Det føles 

som en evighet mellom hver. Var det noen som sa at Vasaloppet var flatt? 

Man skal jo over høye fjellpass! 

15 km igjen: Blir passert av en masse løpere i en motbakke og får en 

kommentar om at jeg ser litt sliten ut. Finner ut at nå er det ingenting å 

spare på og setter inn et stakerykk på toppen av bakken.  

 

Bilde: Torbjørn, ensam i tät 

10 km igjen: Dette går jo lekende lett.  

3 km igjen: Begynner å kjenne meg igjen fra tidligere års TV-sendinger. 

Setter inn en liten sluttspurt.  

2.5 km igjen: Hva faen! Det er jo store fjell å forsere her og jo! Angrer på 

at jeg startet spurten så tidlig.  
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1.8 km igjen: Hvor er 1 km merket? Lengste km jeg har gått noen gang.  

200 m igjen: Ser endelig målstreken og tar ut det siste jeg har av krefter. 

Mål: En fantastisk deilig følelse å endelig være i mål og ha fullført 

Vasaloppet for første gang.  

 

Bilde: Øyvind og Torbjørn klar til start i elitepulja. Hvem skulle tro at dette 

bildet var manipulert. 

Etter målgang, dusjing og foring er det bare å finne igjen bussen og vente 

på at alle skal komme i mål. De fleste faller fort til ro. På Idre ble det stopp 

på Pizzarestaurant hvor Bjørn tok lederansvar og sørget for å bestille mat 

på en restaurant, for så gå å spise på en annen. Slik sikret han at det ble 

dobbelt opp med pizza, så ingen skulle gå til sengs sulten.  

Bussen svingte inn på store-P litt over klokken 3. Jeg vil til slutt takke alle 

som var med for en fin tur, og spesielt til bussjef Bjørn som loset oss alle 

trygt gjennom årets Vasalopp.  
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Da er det bare å minne om påmelding til neste års Vasalopp som åpner 

søndag 17. mars kl 8:00. Omtrent når Birken-nachet på SKIraffen går mot 

slutten. Bjørn har lovet et like bra opplegg til neste år og vi håper på enda 

flere NTNUI-ere og spesielt flere jenter.  

Resultater for NTNUI og resten av bussen 

Beste NTNUI-er ble Espen Sørlie som karret seg opp fra led 1. Han perset 

med intet mindre enn halvannen time. Bak ham var det tett mellom Ole 

Ivar, Einar, Torbjørn og Øyvind. Dessverre måtte alle gutta se seg slått av 

beste dame, Laila Kveli som ryktes å ha hatt noe over gjennomsnittlig god 

glid. Beste og eneste jente som går for NTNUI var Emma Mathilda 

Johanson.  

 

Bilde: Espen er første NTNUI-er i mål 

Om du lurer på hvorfor Øyvind ble våt i buksa når han passerte Sandra 

Hansson, hvorfor Gullhav skremte vettet av damene på drikkestasjonen 

eller hvordan det var for Torbjørn å nok en gang bli spurtslått får du nesten 
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spørre de.  

1 1 Jørgen Aukland 03:50:48 

137 1 Laila Kveli 04:22:22 

143 144 Sørlie, Espen Aleksander 04:23:37 

159 161 Eide, Ole Ivar Stakvik 04:25:32 

170 172 Brekke, Einar Raknes 04:26:35 

171 173 Vala, Torbjørn 04:26:35 

192 194 Hanssen Bauer, Øyvind Waage 04:28:46 

298 303 Engseth, Lars 04:38:32 

330 336 Tyldum, Vegard Nymo 04:41:40 

430 437 Bergholt, Bjørn 04:47:44 

551 562 Rognstad, Asgeir Bakken 04:53:35 

639 651 Gullhav, Anders Nordby 04:58:15 

689 701 Sagmyr, Jan Tommy 05:00:50 

930 946 Skare, Even Flønes 05:09:30 

1455 1481 Balstad, Bjørn 05:26:48 

1571 1599 Wollen Steen, Kristian 05:29:01 

1610 1640 Haugen, Geir Olav 05:30:12 

1993 2033 Myhrvold, Halvor 05:39:36 

2460 2521 Michler, Ralf-Peter 05:50:52 

2785 2860 Gustafsson, Erik 05:59:04 

93 3211 Börjesson, Louise 06:08:59 

3365 3480 Stene, Vetle Kolberg 06:16:01 

3455 3573 Aas, Henrik Svaland 06:18:14 

4008 4168 Waage, Anders 06:33:44 

4609 4811 Goldmann, Maximilian 06:50:03 

4660 4866 Marthinsen, Eirik 06:51:07 

5377 5659 Karlsrud, Espen 07:10:15 

6152 6521 Klev, Thomas 07:32:23 

483 7541 Johansson, Emma Matilda 07:56:15 

7492 8046 Fossli, Martin 08:07:36 
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Birken QUIZ 

1) Hvor  mange påmeldte er det fra NTNUI? Og hvor mange av disse 

er førstegangsdeltakere? 

2) Hvor mange deltakere fra NTNUI var det i 2012? 16 av disse gikk 

på under 3 timer, og 21 gikk på over 5 timer.  De fleste brukte a) 

mellom 3:00 og 3:29 b) mellom 3:30 og 3:59 c) mellom 4:00 og 

4:29 d) mellom 4:30 og 4:59.  

3) I fjor ble NTNUI tildelt Birkebeinerskjoldet for klubben med flest 

merker. Hvor mange merker ble det, og hvem klarte merkekravet 

med minst margin? 

4) Hvem ble topp 3 fra NTNUI i herreklassen i fjor, og hvem ble topp 

3 i dameklassen? Hvor mange av NTNUI-gutta var det som ikke 

fikk tjejdeng av damevinner Seraina Boner, og hvor mange av jen-

tene klarte merkekravet i alle herreklassene? 

5) Hvor mange startpuljer er det i år? Når starter første pulje, og når 

starter siste? 

6) Lag en mulig kombinasjon av følgende objekter til å ha med over 

fjellet i Birkensekken (anta at denne veier 500 g)! Det er lov å ta 

med flere objekter av samme type. Maks 20 objekter totalt! Over-

trekksjakke (300 g), overtrekksbukse (300 g), ullgenser (700 g), 

dunjakke (200 g), hvit skjorte (200 g), superundertøy (200 g), vot-

ter (200 g), lue (100 g), sminke (100 g), solkrem (200 g), brødskive 
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med honning (70 g), banan (150 g), rosiner (50 g), sjokolade (100 

g), kvikklunsj (30 g), sportsbar (30 g), gel (30 g), bamsemums (200 

g), grillpølser, lomper, løk og ketchup (1000 g), appelsin (150 g), 

drikkeblære med 1l vann (1000 g), pils (500 g), sjokomelk (300 g), 

universalklister (70 g), klisterskrape (20 g), blå ekstra (50 g), VR45 

(50 g), kork (20 g), løypekart (20 g), fotoapparat (200 g), ipod (50 

g), ghettoblaster (1000 g), mobiltelefon (70 g), lommebok (50 g), 

vedkubbe (1000 g), fyrstikker (20 g). 

7) Birkebeinerrennet er årets første konkurranse i Birkebeinertrippe-

len. Hva er de andre to konkurransene, og når arrangeres de? 

8) Hva er løyperekorden i dame- og herreklassen, og hvem er det som 

har satt rekorden? 

9) Det har i mange år vært et stort problem på Birken at mange kaster 

fra seg tomme geltuber o.l. i sporet som senere forårsaker fall, ska-

der og tilgrisete ski hos andre deltakere. Hvor mye tillegg i tid får 

du i år hvis du kaster fra deg søppel i løypa utenfor de oppsatte 

droppsonene? 

10) Du starter i pulje 4. Du har tatt med vedkubbe, fyrstikker og grill-

pølser i sekken og drakk opp pilsen kvelden før mens du smurte 

skia. Etter noen få meter sitter du bom fast fordi du la isklister oppå 

blå ekstra istedenfor blå ekstra oppå isklister. Du finner fram klis-

terskrapen, og idet startskuddet går for pulje 6 er du klar til å ta opp 

jakten på Anders Aukland. 1 km før Midtfjellet sprekker du, og fy-

rer opp bål ved siden av løypa. Grillpølsene smaker godt, og etter 

et kvarter med Rammstein på ghettoblasteren er du tilstrekkelig 
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psyket opp til å spenne på deg skiene igjen. Du staker deg opp til 

Midtfjellet i rekordfart, og 50 m før mål tar du igjen Anders Auk-

land til tidenes spurtduell. Hva var netto snittfarta di hvis Aukland 

gikk på 2:30? 

 

Aller siste spørsmål i Birken quizen: Hva innholder denne 

eksklusive Fischer posen? 

Vinneren av Birken quizen stikker av med innholdet  
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Siste ”stalltips” fra en matingeniør!  

Legg en plan før start hva du bør innta av drikke på de ulike 

drikke- og matstasjonene underveis for og ikke gå tom! 

Drikk heller to glass for mye! Hvis det går tungt, skal du ha i 

bakhodet at det står det et par ”øller” og venter på deg i mål. 

Birken har følgende varierende sortiment av kalde og varme 

drikker/retter: 

Sted  Km Servering 

Start   Enervit sportsdrikk og vann    

Rostadsetra 6,5  Enervit sportsdrikk og vann 

Skramstadsetra   9 Enervit sportsdrikk, saft og vann 

Dambua  17 Enervit sportsdrikk, saft, vann og kjeks  

Kvarstad  27 Enervit sportsdrikk, saft, vann,kjeks, 

bananer, Toro buljong (kun lørdag) 

Midtfjellet  33 Enervit sportsdrikk, saft, vann og kjeks     

Sjusjøen  41 Enervit sportsdrikk, saft, vann, kaffe, Cola, 

kjeks og bananer 

Mål  54 Saft, vann, YT restitusjonsdrikk, epler 

og varm suppe 
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Egne notater: 
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Svar til birken quiz: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

11) 
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