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LEDER:

Då var skisesongen over for i år, og våren er omsider kommen. 
Skiforholda har vore varierande her i byen i vinter, men mot slut-
ten av sesongen var det strålande. Det har også starten på våren 
vore med fleire dagar med 20 grader og sol. Våren er også den 
store festtida for oss langrennsløparar, og såleis har ikkje denne 
våren vore noko unntak. Både Sindre Opheim og Stakefesten vart 
vellykka, i tillegg til at øl og grilling har vore meir fristande enn 
eksamenslesing så langt. Litt trening er det også tid til, og dei 
sprekaste stilte opp til Moholt Duathlon i strålande solskinn første 
torsdagen i mai, eit kjempefint arrangement.
Tida framover vil for dei fleste gå med til eksamenslesing før ein 
god sommarferie ventar! Lykke til med eksamen og god sommar!

Jermund
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Nok en gang stod vi der, med ferdig-
preppet ski og strøket skidress, klare 
for årets store manndomsprøve. Noen 
med mål om å klare merkekravet, an-
dre med mål om å imponere o-damene 
i NTNUI. Med hvert vårt mål i sikte 
suste vi nedover mot Rena, militær-
bygda som denne dag er forvandlet 
til et endelaust kaos av stressede 50 
åringer i overgangsalderen og selgere 
som hiver smørning etter deg. Som 
sild i tønne sitter vi der, med hver vår 
vannflaske og fulle blærer. Det vi ikke 
visste var at toalettet kun var til nød-
bruk, og etter tre timer begynte det å 
sprenge hos noen og enhver. Det var 
pause, endelig… Toalettet med Norges 
mest fancy papirtørker ble invadert av 
mer eller mindre desperat pissetreng-
te studenter. Blæra ble tømt, sjåførene 
hadde fått tatt seg en velfortjent blås 
og vi var igjen i bussen. Noen timer se-
nere var vi fremme. Rena var i dag for-
vandlet til et eneste stort marked med 
skismurning og uendelig med gode 
smøretips. Vi lot oss ikke lokke, hentet 
numrene våre og fikk oss en plass på 
hver vår madrass der vi skulle over-

natte. Siste finish på skiene ble gjort 
og sekkene ble nøye pakket og veid. 
2 pils, overtrekksdress og ulltrøye, 
nøyaktig 3,5 kilo som alltid. Fulle av 
mat og drikke sovnet vi i hver vår del 
av gymsalen den ene mer nervøs enn 
den andre.

Alarmen gikk, i allefall for racerne i de 
første puljene. Klokken hadde så vidt 
passert 6 og de første begynte å gjøre 
seg klar. Romsteringen vekket de an-
dre og en time senere var de fleste 
våkne og i gang med å innta føde. En 
etter en begynte skiløpere å bevege 
seg mot startsletten. Småknuffingen i 
bussen tyda allerede på at det skulle bli 
vanskelig å sikre seg godt starspor i år. 
Pang! Startfeltet åpna og 500 desper-
ate skiløpere trengte seg gjennom den 
vel to meter brede inngangen. Som 
ungkalver om våren gikk skiløperne 
løs på sperringer, hverandre og start-
ere. Et titals staver ble knekt og blodet 
rant. Godt fornøyd med å klare første 
utfordring stod vi alle NTNUI student-
er godt plassert i hver våre respektive 
puljer.

08.25, elitestarten går. NTNUI ligger 
ensom i tet, og knuser startfeltet… 
nesten i alle fall. Videre går starten til 
pulje 1 og nedover til pulje 17. NTNUI 
stiller sterkt i nesten alle puljer og bev-
iser med det vår gode bredde i klub-
ben. De vel 120 skiløperne fra NTNUI 
karret seg over fjellet til Lillehammer. 
På toppene hadde fokksnø føyket igjen 
sporene, men som rå skiløpere kjem-
pet vi oss frem mot storm og ville 

I birkebeinernes skispor 2006

På bakerste rad
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ulver. Lars Monsen hadde gravd seg 
ned for lenge siden, men vi fortsatte 
med godt mot. Med livet som innsats 
kom vi alle godt i havn over fjellet. 
Pilsen som hadde vært med på turen 
ble tint over primus og kunne nytes 
over en god skrøne i Håkonshall.

Birken var unnagjort, i allefall for en 
del av oss, og vi var klare for pizza og 
øl på peppes. Stappfulle av både øl og 
hvitløksdressing summet vi oss ned til 
bussene. Meningen var én tidlig og én 
sen bussavgang tilbake til Trondheim, 
dette ble imidlertid til to sene avgang-
er da alle som var tidlig i mål skulle ta 
siste bussavgang som selvfølgelig var 
bankettbussen. Med en noe stressa 
bussjåfør som var redd han ikke skulle 
nå kveldens adult på TV 1000 rulla vi 
omsider av gårde. Ipoden var byttet 
ut med gettoblaster og sjefene (Ull-
ers-o) hadde satt seg godt til rette i 
baksetet. Ove og resterende av ski-
raffenbeboerne fikk nok en gang ikke 
pornoen til å flimre på tv skjermene. 
Skuffet over nok en mislykket bankett-
buss sovnet de stille inn etter et par 

lunkne pils. Vi andre vikinger holdt 
det gående helt frem. De ivrigste tok 
turen til by’n mens andre syns en god 
karsk satte prikken over i’en etter nok 
et vellykket birkenarrangement.         
Ha en fin sommer folkens, så håper 
jeg å se like mange ivrige NTNUI’ere 
neste år.

Resultatene finnes på:
www.birken.no

-Runar”kim eg?”Lien-

Ove og Ole Ivar
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Fredag 31.mars arrangerte lan-
grennsgruppa kostymerennet Sindre 
Opheim. Me var rundt 15stk som 
stilte til start og 5 til kom etter kvart. 
Utkledningane var varierande, alt 
frå skidress med strutteskjørt til 
polfarar og påskekanin. Også skia var 
av varierande slag der nokre hadde 
sjølvsaga plankar og andre dei nest 
beste skia, nokre var også klare for 
skirenn utan ski. (og noen (ole ivar) 
knakk skien undervegs)
Løpet starta på store-p kl 1600 og 
som i dei fleste lange renn vart det 
ein del drikkepausar opp mot Este-
nstadmarka. Humøret blei betre og 
betre etter kvart og alle gledde seg 
til å starta. Trenarane hadde laga ein 
fin arena med tribuneplass og bål for 
grilling og varme utover kvelden. Så 
var det sjølve rennet, jentene starta 
fyrst og sidan mine ski hadde ganske 
god klabb hadde eg ein fordel i fyrste 
bakken.…Det var litt verre i ner bak-
ken igjen, men litt slit kan ein ha før 
stopp på drikkestasjon med herleg 
drikke. Vidare gjekk løypa under eit 

Sindre opheim

tre, opp ein skråning og til slutt ein 

hoppbakke før målgong. Gutane 
hadde fleire puljer og til slutt vart 
det finale med dei beste jentene og 
dei beste gutane i eit heat. Resten 
av kvelden gjekk med til meir drikke 
og pølser før me i de mørke natte-
timer kom oss ner på skiraffen for 
bankett. Her vart det også utdeling 
av premiar. Anstein vart årets Sindre 
Opheim, han hadde skjønt at det var 
om og gjer å bruka lengst mogleg tid 
på drikkestasjon og at mål-tida ikkje 
var det viktigaste. Anders Langseth 
fekk ein pakke surkål utan at nokon 
veit kvifor og alle fekk fine t-skjorter i 
deltakarpremie!

Gleder meg til neste år! 

-Ingvild ”kem eg?” Lien-

En fjortis og et stykk påskemix En av de mange drikkepausene
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Sekunder før start, første heat, Sindre Opheim
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1. Hvor mange klinte Vibeke med på 
Stakefesten?
1. ingen
2. noen
3. alle

2. Hvem ble fullest på bålvorspielet?
1. Noen som ikke var der
2. Vibeke
3. Ove

3. Hvem var fullest under middagen?
1. Ingen (som husker)
2. Vibeke
3. En vitsemaker fra Bodø 
(direkte fra Rorbua)

4. Hvem sang duett etter middagen?
1. Ingen
2. Vibeke og Ove 
3. Ole Ivars

5. Var Vibeke edru når hun kjørte 
hjem?
1. Ja, selvfølgelig
2. Hun fikk skyss med en ukjent 
beundrer
3. Nei, det ligger i familien!

6. Hvem lå i soveposen sammen med 
Vibeke etter festen?
1. Hermann, som i fjor
2. Ukjent
3. Ingen, Vibeke havnet på 
Nachspiel nede i Munkegata

Den Store Stakefest Testen!

7. Er egentlig Vibeke og Lars sam-
men?
1. Tomme spekulasjoner
2. Har vært
3. Ja, men ikke offisielt

8. Hvorfor ble ikke Vibeke sammen 
Vit.assen?
1. Hun kom for sent
2. Han hørte at Vibeke ikke 
kunne klatre
3. Han hadde feil hårfarge

9. Hvor mange ganger fikk Vibeke det 
til i senga til Ole Ivar?
1. 3 ...
2. 3
3.”kun 3”

1-1, 2-3 men svært jevnt med Vibeke, 
3-3, 4-2, 5-1, 6-2, 7-1, 8-1, 9-3 
Vi må desverre innrømme at vi ikke 
fant noen saftige rykter om Vibeke 
denne gangen heller ...

SVAR:
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Det er mars måned, skiteknikken har 
endelig begynt å sitte, joggeskoene 
er fremdeles lengst inne i skapet og 
intervall er noe man fylte tiden med 
i høst en gang. Ja, da er det virkelig 
passende at friidrettsgruppa arranger-
er sitt årlige ”mareritt” opp til Skistua. 
Drøye 8km bakkeløp fra Lerkendalsta-
dion opp til Skistua på Henriksåsen. 

Utrolig nok er det en håndfull men-
nesker som år etter år melder seg på 
dette løpet. Hvorfor? For å teste seg 
selv? For å vise hvor utrolig tøffe de er, 
eller rett og slett for å sjekke om det 
virkelig er så fælt som det var i fjor? 
Jeg må innrømme at jeg selv hører til 
denne kategorien mennesker.  

Fjellseterløpet starter egentlig en uke 
i forveien, når man med et sjokk op-
pdager at, ja, det er faktisk løp neste 
torsdag!!!! Så følger et lett hektisk in-
tervall-skippertak resten av uka, som 
skal veie opp for at man ikke har brukt 
joggeskoene gjennom hele vinteren. 

Så er dagen der. Dagen som friidretts-
folka har forberedt seg til et helt år. 
Som jeg, hadde jeg ikke begynt å gå 
på ski, som jeg allikevel ikke får til, 
hadde vært i kjempe form til. Onsdag 
den 26.april. Som alle andre seriøse 
utøvere går hele dagen frem til kl 
1800 med til å forberede løpet. Man 
må passe på å spise og drikke nok og 
passe på å slutte og spise og drikke i 
riktig tid, grue seg alt for mye og ha 
dårlig mage. (De siste to punktene 
kommer lett av seg selv, og har gjerne 

Fjellseterløpet

noe å gjøre med hverandre og kan-
tinematen på Gløs)

Kl 1700 stod jeg ved start teltet og ble 
registrert! Nervøsiteten hadde enda 
ikke nådd sitt klimaks og jeg lurte 
litt på hva jeg skulle gjøre i de hele 
2700 sekundene til jeg kunne beg-
ynne å varmeopp. Tiden før start er 
som å sitte på et legekontor og vite 
at du snart skal ta den verste BCG-
vaksinen i manns minne, ganger 10. 
Jeg fant heldigvis noen uskyldige ofre 
jeg kunne overfalle med nervøs prat. 
(Tusen takk Fredrik!)

Så var starten bare sekunder unna. 
Klamme, tynne mennesker begynte å 
stille seg umenneskelig tett sammen, 
bak en tenkt startlinje mellom to lyk-
testolper. Jeg kunne stolt konstatere 
at skigruppa var sterkt representert. 
Man får jo alle slags utfordringer un-
der disse svært hektiske sekunder, 
blant kommer ofte kommentaren: ”Du 
slår meg sikkert i år, Ida” fra diverse 
personer. Jeg har av erfaring lært at 
slike, tilsynelatende uskyldige kom-
mentarene skal man passe seg for. Å 
være ydmyk, kan spare en for ganske 
pinlige øyeblikk når samme person 
jogger lett forbi deg etter kun 2km. 

Starten er gått! Fjellseterløpet starter, 
merkelig nok, med en spurt på 1km 
over Elgseterbru! Det gjelder på en 
måte å være første mann til første 
motbakke og helst være litt stiv da 
også! Dette har jeg fått med meg et-
ter mine 2 tidligere løp. 
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Så starter motbakkene. Fjellseterløpet 
er et vanskelig psykisk løp, man har 
nemlig ingenting å motivere seg med. 
Man kan for eksempel ikke tenke at: 
”jeg er snart på toppen”… for det er 
man absolutt ikke! Heller ikke at: ”å 
der kommer butikksenteret, da må jeg 
være minst halvveis”… for det er man 
heller ikke! 

Jeg må innrømme at det er en del 
svarte hull i hukommelsen min med 
hensyn til resten av løpet. Jeg kan 
huske at jeg mange ganger tenkte på 
hvilke blomster jeg ville ha i begrav-
elsen min. 

…

Endelig kom Storsvingen! Fra start til 
Storsvingen tar ca. en halv evighet. 
Greit å vite for deg som har tenkt å 
løpe Fjellseterløpet til neste år og ikke 
har løpt det før. Ved Storsvingen kan 
du vanligvis begynne å glede deg til 
å komme i mål. I år blåste det opp til 
snøstorm i stedet. Jeg fikk nok med å 
holde øynene frie fra frost og sendte 
mang en varm tanke til bla. Ove og Jo-
hannes som valgte å løpe i shorts i år. 

Så åpenbarer målområdet seg bak 
en sving! Man kan begynne å tro på 
mirakler og et liv etter Fjellseterløpet!  
Et sett med humpende, stive steg på, 
svært uvant, flat vei så er det hele 
overstått! Jeg var i lykkerus over at 
jeg for tredje gang hadde klart dette, 
vårens eventyr. Og kunne igjen kon-
statere at det var noe av det verste 

jeg noen gang hadde vært med på!

NB! 

Husk til neste år: 

• Ikke legg vegg joggeskoa i vinter 
06/07! 
• Løp intervall hele vinteren! 
• Finne på et godt svar til neste gang 
Johannes spør om jeg sprakk allerede 
ved Byåsenbutikksenter.
• Sjekk når Fjellseterløpet skal være 
allerede høsten året før!

-Ida Hauge-



FISKEBEINER’N

- 12 -- 12 -

Portrettet: 
Arr.kom. Sverre Sørensen

Kjønn: mann
Alder: 23 (bursdag 14.feb.)
Sivilstatus: søkende
Linje: maskin

Hvor lenge har du vært student i 
byen?
- Er plutselig ferdig med andre året

Hvorfor ble du med i skigruppa?
- Nye jaktmarker, kjekke trenere og 
bra trening

Hvordan er formen?
- Formen er fallende, toppet den på 
birken

Hvilke sjekketriks faller du for?
- Ei dame som er god til å ”skru”

Hva er din fanesak i vervet som arr.
kom.?
- NTNUI høres ut som en bra sak

Er du interessert i fotball?
- Er det fotballstyret jeg er med i?

Hvor lange var skia da du ble født?
- 205, stive og litt tråe, sa mora mi.

Hva er ditt forhold til nandrolon?
- Nandrolon?? Inngår det i pensum?

Er du for leddbusser i Finnmark?
- Finnmark?

Bredden i NTNUI?
- Den er stor og sterk, som meg…

Er du lett på tråden?
- Ja, jeg er faktisk trådløs

Hva ser du på deg selv som?
-Ekstremt god til å toppe formen

Og tilslutt, noen spørsmål fra birken:

Når satte du inn støtet på birken?
-Gikk litt rolig ut fra start, fra Skrams-
tad gikk jeg fortere og fortere. Det er 
moro å gå når formen er så bra.

Satt løpet lenge i beina i etterkant?
-Nei, sannheten er at jeg aldri har 
vært i så god form, da bruker heller 
ikke kroppen lang tid på å ta seg inn 
igjen.

Er du fornøyd med tida og resultatet?
-Må vel si jeg er rimelig fornøyd ja, det 
var ikke få i skigruppa jeg slo, hvertfall 
en del jenter

Hvor mange jenter da?
- Tjaaa, vet ikke helt, antall jenter 
klarer jeg aldri å holde styr på.

Fikk du merke?
- Skal dette intervjuet vare lenge? Jeg 
skal hjem å flytte noe pukkstein på 
gårdsplassen.

Takk for intervjuet og ha en fortsatt 
fin dag! God trening! Ja, du skal ut og 
trene til birken sier du? Er det noe du 
vil revansjere?
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Sverre fornøyd med innsatsen på birken
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Torsdag 4. mai arrangerte vi en du-
athlon. Duathlon, det er lille broren til 
triathlon, man bare sparer å svømme 
i et av de kalde norske vann. Og det 
var KM i langrenn sprint på Moholt stu-
dentby, når ideen ble født å arrangere 
en slik event mitt i studentbyen her.

Været var helt konge, ikke en sky, 
flere deltok kledd kun med startnum-
mer. Med andre ord, dagen kunne ikke 
ha vært bedre!

Løpingen forgikk hele tiden på Moholt, 
mens sykkelrunden gikk forbi Dragvoll, 
opp til Jonsvannet, videre til Bratsberg 
og tilbake forbi Steinan.

Favorittene var enkel å bestemme: 

Blant jentene gjaldt det å slå Vibeke 
Nørstebø, som vant de fleste NTNUI 
vinterkonkurransene og har mest tri-
athlon erfaringer. Men det var to store 
konkurrenter, Hilde Larsen og Eva 
Mühl, som også var i god form. Hilde 
har flere gode resultater på birke-
beinerrittet mens Eva, som for tiden 
forberederer seg til Stockholm mara-

tonen, var sikkert den største favorit-
ten for løpingen, men stilte opp uten 
racer sykkel. Bente Konst forresten var 
også tøff og syklet hele veien med ter-
rengsykkel.

Med guttene var det litt vanskeligere, 
siden det var flere spreke, ukjente folk 
som stilte opp. Blant langrennsløperne 
var det Jørgen Nordskar, som hadde 
mest forventningspress. Etter flere 
gode resultater i vintertriathlon og 
med en god start i løpesesongen (bl.a. 
en tredje plass på Mariadalen duath-
lon) var han veldig fornøyd med sin 
egen form.

Men med Bjørn Bergheim og Runar 
Lien var også de to sprekeste lan-
grennsløpere fra NTNUI miljøet med 
i konkurransen. Undertegnende selv 
telte heldigvis ikke til favorittene, uten 
å ha løpt i sju uker, kunne han delta 
helt uten forventningspress.

På stafettsiden var det også et sterk 
lag fra langrennsgruppa, Ole Ivar Eide 
som løper og Bård Pettersen som 
syklist, som regnet meg å ha gode 

Moholt Duathlon

Steffen leder an
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sjanser å vinne. I tillegg var det som 
sagt mange gode ukjente med.

Konkurransen begynte kl.1700 med 
tre løperunder à 1,3 km. Start, mål, 
passering og vekselsonen befant seg 
på Grounden, selvsagt med publikum 
og god musikk utefra Ullers-O.

Første menn til vekselsonen var stafet-
tløperne Ole Ivar og Bjarne Nes, men 
en gruppe av fem individuelle del-
takere kom kun 20 sekunder bak, og 
alle favorittene var med. 

I jentekonkurranse ledet som forven-
tet Eva, men like bak kom Vibeke og 
Hilde. Første kvinnelige stafettløper og 
dermed beste kvinnelige løpetid hadde 
Kristin Degnes, som viste at hun var 
også i bra form.

Syklingen (en runde à 27 km) ble pre-
get av Bjørn og undertegnede, som 
klarte et forsprang mellom ett og to 
minutt til de andre favorittene. Det 
var det spennende å se om det skulle 
holde. Men også for Vibeke og Hilde, 

som var fortsatt sammen, ble det siste 
løping som skulle avgjøre seieren. 
Ikke mindre spennende var det blant 
stafettdeltakerne, ledet nå av Vidar 
Bjørnstad p.g.a. et imponerende syk-
kelritt av Richard Dybdahl. Men kun ett 
minutt bak var det Ole Ivar og Bjarne 
som ville også prøve å vinne stafett-
konkurransen.

Da ble det siste løpingen, igjen fem 
runder på samme trasé, som skulle 
bestemme vinneren i alle tre kategori-
ene. 

Fire av fem disse runder ble konkur-
ransen ledet av undertegnende, følgt 

Kristin første runde Ole Ivar og Bjarne 

Jørgen
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like bak av Bjørn, men det var Jørgen 
som hadde beste løpebein denne 

dagen. Med en bra veksling og stor 
fart løp han forbi Runar, Bjørn og un-
dertegnende, uten at noen hadde en 
sjanse å henge på.

Beste løpetid blant jentene klarte Eva, 
men seks minutter bak etter sykling 
hjalp det lite. Og så var det Vibeke, 
som skulle lede konkurransen fram til 
mål, etter en bra veksling og med an-
dre beste løpetid. Fornøyd med dagen 
lurte Vibeke kun på hvorfor Hilde er 
utstyrt med sponset sykkelmateriell, 
mens hun selv må betale for alt.

Mens individueltkonkurransene ble en-
tydig vunnet, var det umulig for tidtak-
eren Jermund å bestemme vinneren 
blant stafettdeltakerne. Så ble det to 
første plasser for Ole Ivar & Bård og 
Bjarne & Hallgeir.

Konkurransen ble avsluttet av deltak-
erne og mange andre med grilling, 
bankett og for enkelte med kanskje en 
øl for mye.

- av Steffen Haak -
Bildene av Thomas Karlsen

Vibeke til veksling Hard konkurranse i jenteklassa
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•Runketiden på Ullers-O blir berre kor-
tare og kortare. Jørgen har rekorden 
på 9.17

•Tomas og Ragnhild

•Tomas og Ragnhild er aldri pålogget 
på MSN samtidig.

•Kjersti pendlar til Oslo. Ivar Gilså bur 
der.

•Etter russefest var det 3 overnat-
tingsgjester på skiraffen. Bård og Ove 
hadde med seg kvar si jente, Ole Ivar 
ein gut.

•Erik er blitt tvillingfar. Gratulerar! 

•Steinar skal også bli far.

•Karoline synes det er teit at Ingvild 
og Jermund matcher.

•Per Erlend og Vibeke har vært på 
sykkeltur.

Sett & Høyrt

Hvorfor har ikke Fredrik dama med 
seg på fest?

Caroline hadde med seg 2 gutar på 
stakefesten. 
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•Anstein og Asgeir fekk spesi-
altips etter å ha plukka opp Kristen 
Skjeldal på veg til Flyktningrennet.

•Ove tek det på gamlemåten: Ringjer 
mor Urdahl og spør om å få ta med 
dottera ut.

•Ove vedda ein kasse øl med Bjørn om 
kven som går best på 5-mila i NM til 
vinteren.

•Ove syns det er heilt greit at 5-mila 
går på Nybygda. To tvillingjenter frå 
plassen har tiltrekningskraft på nor-
dtrøndaren.

•Anders R. vart utkasta frå skiraffen.

•Russedame: Valgte Ove foran pump-
ing

•Bård er heldig som er god på sykkel. 
Bil og alkohol høyrer nemleg ikkje sa-
man.

•Ida som skjønte vitsen til Hagbart 
først nå

 

•Fredrik er oppriktig bekymret for at 
Anstein ikke får seg sommerjobb

•Tomas har ikke hatt på sengetøy på 
senga siden Sindre Opheim

•Ragnhild har ikke vært på Skiraffen 
siden Sindre Opheim

•Ida: Er det rumpa hans? (Ida ser bil-
det av hodet til en i skigruppa)

•Bjørn er skuffet over at så få damer i 
skigruppa er single – Kristin har prob-
lemer med at de samme damene har 
samboere

•Steffen: Tysk sex er best, 
Christoph: Er enig med Steffen

Ellen-Marie til Anstein: Ikke sprut!

Ante vi romanse i luften ...
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Steffen svært fornøyd med årets innsats på Stakefesten -06



FISKEBEINER’N

- 20 -- 20 -

Er du ikkje litt misunneleg på dei 3 
andre på kjøkkenet som klarar å få 
med seg jente heim?
Ole Ivar: ”Nei…I syns de e godt med 
litt variasjon I…og så e det jo så få 
jenter i skigruppa.”

Korleis klarte du å få Ragnhild inter-
essert i deg på O-dag?
Tomas: ” Va vel strutteskjørt og ski-
dræss det…, åsså va æ væl næger…”
Korleis klarte du omsider å få 
Ragnhild etter ½ års jakt?
Tomas: ”Hmm…va vel på Sindre 
Opheim det…Strutteskjørt og ski-
dræss, ikke næger…”

Kor mykje trenar du for å vinna 
runkekonkurransen på Ullers-O?
Jørgen: ”Blir vel en 10-15 timer per 
uke. Satser på å forbedre persen på 
9.17 snart!”

Når fekk du hjernerystelse sist?
Sigbjørn: ”Va det når e sklei ne rek-
kverket i trappa på samfunnet eller va 
det når e hoppa på ski? Husker ikke 
helt e..”

Sex i Løypa

Skal du på bankettfesten etter 
St.Olavsloppet i år?
Ellen Marie: ”Ka e vitsen med det? Nå 
e æ jo samboer!”

Korleis har du tenkt å leggja opp for-
men for å å slå Ove på 5-mila i NM 
neste år, og dermed vinna 1 kasse 
med øl?
Bjørn: ”Sove godt, spise sunt og 
sende Ove regelmessig på fylla.

Anstein mens han fremdeles var med 
i Vasaloppet
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Jørgen svært fornøyd med årets innsats i den interne konkurransen 
på Ullers-o, -06
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Pingleslista

•Alle som trakk seg frå Tio: Ove, 
Steffen, Per Erlend, Ida m.fl

•Sigurd Fjeldbo gjekk ikkje Birken 
av grunnar ingen forstår. Det gjorde 
heller ikkje Ida

•Anstein braut vasaloppet

•Jørgen var ikkje på stakefesten. 
Trenar hardt til internkonkurransen 
på kjøkkenet

•Bård var ikkje på stakefesten. Måtte 
lada opp til russefest. Slitsomt å ha 
med seg jente heim 2 kveldar på rad. 
Særleg når dei har type

•Fredrik, Kristin og Hagbart droppa 
vorspielet til stakefesten og tok taxi 
opp

•Anstein og Tomas sovna på bankett-
bussen heim frå tio, etter først å ha 
vekt opp Runar og Jørgen som sovna 
først

•Skiraffen og Ullers-O

•O-løpera som drakk vann på TIO-
bussen (det var hvertfall blankt)

•Jørgen, den eneste skiløperen som 
ble disket på TIO

Sannhetens time

•Ørjan som ikke stilte opp for å motta 
prisen for årets sjukeste. Prisen gikk 
derfor ufortjent til Ole Ivar.

Ole Ivar ble kåret som sesongens 
sykeste og årets sprekk på Stakef-
esten
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Anti-pinglelista

•Alle på ”andre sida” av vegen.

•Alle som var med på Tio.

•Fredrik som nekter dama å bli med 
på stakefesten.

•Thomas Karlsen: Gjekk alle hytteka-
rusellar, begge klubbmesterskapa, 
Birken og Marka Rundt i tillegg til å 
vera støtteapparat på Vasaloppet.

•Tio-løperne fra langrennsgruppa 
som ledet på 1.laget til orienterings-
gruppa og ble nest beste lag fra 
NTNUI med 5 løpere

•Langrennsgruppas nye råkaller: 
Fredrik, Ove, Per Erlend og Ole Ivar

Kåringen er utarbeidet av Borteboer 
Kollonien (BK)

Ole Ivar mottok gullskien og prisen for 
beste, mannlige student i Birkebeiner 
rennet på årets Stakefest
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Bildene verden ikke må gå glipp av:

Lars “kim eg?” Monsen Vitsemakeren fra Bodø

Ekteparet “kim eg?” Lien, stiller 
sterkt som sesongens beste 
match

Slik vi aldri har sett hr. 
Antvord før ...

Slik Vibeke egentlig ønsker 
å være!
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Hagbart og Ole Ivar sloss om Oves 
gunst. -Han æ min! -Nei, I så en’ 
først.

Å sånn holdt de på hele 
kvelden

Habart: Kristin, æ e full av kræfta! 
Du æ så svak, la mæ ordne det 
dær!

1., 2., 3. og 4. plass i den prestisje tunge “Årets bredeste smil”- 
kåringen



NTNUI langrenn blir spon-
set av:


