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I denne NM-utgaven av Fiskebeiner’n vil vi presentere noen av vinterens 
høydepunkter, nemlig hyttekarusellen, VM i Holmenkollen og selvfølgelig 
NM på Steinkjer. Marka Rundt-sjefen Anders Gullhav forteller om Marka 
Rundt, og i tillegg vil det som seg hør og bør være noe om ditt og datt. God 
lesning! 
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Leder’n har ordet 
 
Nå nærmer det seg NM og VM, og da er det 
på tide med en ny utgave av vårt eminente 
blad, Fiskebeinern! Takk til redaksjonen, med 
Katrine i spissen, som gjør at vi får masse 
godt lesestoff i disse vintertider! 
Fiskebeinerredaksjonen har også plass til 
flere folk, så har du en journalistspire i magen 
er det bare å sende en mail til Katrine. 
 
Den trønderske vinteren har så lang vært 
tilnærmet perfekt, med bare minimalt 
trøndevær. Dette har gjort at mange 
NTNUIere er i storform! NM på ski er i år på 
Steinkjer og NTNUI-langrenn har planer om 
å stille rekordmange lag. Målet er masse TV-tid og å lage god stemning i 
NM-løypene. Håper alle som ikke skal gå kommer for å heie! 
 
Neste store mål er VM i Holmenkollen, selv om vi sannsynligvis ikke får 
stille til start. VM på ski i Norge kommer til å bli en stor fest, og alle 
anbefales å dra nedover til Oslo for å farge VM-løypene grønne! 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle godt nytt skiår, og å ønske det nye styret 
lykke til med jobben i 2011! 
 
Hilsen Berit – avtroppende leder 
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Hyttekarusellen 2011 
 
Hyttekarusellen er ukas høydepunkt. En begivenhet der det grønne toget er 
på sitt lengste, der NTNUI – langrenns håpefulle måler krefter mot 
hverandre, og der det samles poeng som ved Stakefesten i april fører til 
kåringen av vinterens sprekeste NTNUI-ere. Her deles det ut poeng både 
etter plassering og etter antall deltakelser, så kontinuitet er lik så viktig som 
forbigående formtopper. 
 
I skrivende stund er hyttekarusellen akkurat kommet i gang. De to første 
rennene hadde hhv. 51 og 52 deltakere, og man kan ikke si annet enn at det 
er jææækla bra!  
 
Bildene under viser fjorårets sammenlagtvinnere Martin Hallberg og 
Solveig Tveter Brattlie. Oppkjøringen til vinterens hyttekarusell har de 
gjort henholdsvis ved å gå på ski på vannet og ved besøk i blåbærskogen. 
Hvem kan tukte disse i årets konkurranse? 
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Oppsett for sesongens hyttekarusell: 
 
Dato Distanse Stilart Sted Arrangører 
11. jan 5/10 km Skøyting, 

enkeltstart 
Bymarka, 
middag på hytta 

Bjørn Bergholt 
Amund S. 
Øverjordet 

18. jan 
 
 

10/15 km 
 

Klassisk, 
fellesstart 

Bratsberg Katharina Kahrs 
Martin Moxenes 

25. jan 
 
 

5/10 km Skøyting, 
enkeltstart 

Bymarka Ingunn Sandbakk 
Marit Vala 

1 feb 5/10 km Klassisk 
enkeltstart 

Bymarka, 
middag på hytta 

Karl Erik Overn 
Erik Hallberg 

8. feb 5+5/8+8 
km 

Duathlon, K+S Bratsberg Mai Watson 
Siri Bente Haugen 

15. feb 1 runde/ 
1 ½ 
runde 

Klassisk 
enkeltstart 

Estenstadmarka Mats Håpnes 
Ida Olivia M. 
Dahlen 

22. feb 10/15 km Klassisk, 
fellesstart 

Bymarka Ole Thomas 
Helgesen 
Heidi Holm 

1. mars 5/10 km 
 

Skøyting, 
fellesstart 

Bymarka, 
middag på hytta 

Øyvind W H-
Bauer 
Frode Hallberg 

8. mars 5+3/5+5 
km 

Duathlon, K+S Bratsberg Oda Weberg 
Elisabeth Sponås 

15. 
mars 

10/13 km Klassisk, 
enkeltstart 

Bymarka Solenne Roudot 
Vibeke Brandvold 
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NM på Steinkjer 27.-30. januar 
 
Årets Norgesmesterskap på ski arrangeres på Steinkjer skistadion i slutten 
av januar. Edle metaller skal deles ut, og det er klart for mange store 
prestasjoner både i topp og bredde. Like viktig som prestasjonene til de ute 
i sporet er miljøet rundt arrangementet, som tilskuerne er en viktig del av. 
FB-redaksjonen og styret i langrennsgruppa håper at så mange grønnkledde 
som mulig tar turen til Steinkjer for å heie, spesielt på stafetten! 
 
Så vidt FB-redaksjonen er bekjent setter NTNUI i år rekord i antall 
stafettlag. Fire damelag og hele TI herrelag! Hvis Åge Skinstad og NRK 
har litt vett i behold gir de oss en stor takk for at vi viser fram langrenn som 
den folkeidretten det er og skal være! Uten bredde er det heller ingen topp! 
 
Torsdag 27. januar braker det hele løs 
med 10/15km klassisk individuell start. 
I dameklassen er det Berit og Ida 
Olivia som representerer de grønne 
fargene. Berits prestasjoner er godt 
kjent i langrennsgruppa, men Ida 
Olivia sine resultater i den grønne 
dressen er enda ikke så mange. 
Fjorårets NM-resultater viser at Berit 
og Ida Olivia er ganske jevne, så det 
skal bli spennende å se hvem som 
vinner denne duellen i år.  

    Ida Olivia og Berit under NM på Stokke. 
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I herreklassen er det flere NTNUI-ere som 
stiller til start, blant annet har Gullhav, 
HallbergMartin, Sindre, Einar og Ole Ivar 
meldt sin deltakelse. Dessuten er det duket 
for et Alta-oppgjør mellom Tomas-toget og 
Mats Håpnes. FB-redaksjonen holder en 
knapp på at Tomas er den som vil rage 
høyest på resultatlista av NTNUI-erne i 
denne konkurransen. Spørsmålet er om det 
straffer seg for Tomas å droppe 
høydetreningen i forkant av denne sesongen. 
Selv om Sindre gjorde det godt under NM i 
fjor har ikke FB-redaksjonen noen stor tro 
på denne karen i år.  

    Tomas i Val Senales høsten 2008. 
 
Fredag 28. januar fortsetter 
mesterskapet med sprint friteknikk. 
Da er det duket for en ny duell 
mellom Berit og Ida Olivia i 
dameklassen, mens sprinter Overn 
utfordrer Håpnes’n i herreklassen. 
Overn viste gode sprintferdigheter 
da han to andreplassen både i 
studentmesterskapet og i KM i fjor 
vinter. Han har dessuten åpnet 
sesongen ved å vise sterk 
formstigning siden fjorårssesongen.  Overn under sprinten i SL i fjor. 
 
Lørdag 29. januar er det duket for 15/30km jaktstart. I de harde løypene på 
Steinkjer blir nok dette en prøvelse. Berit og Ida Olivia skal i dyst også 
denne dagen, det samme gjelder Håpnes’n.  
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Mesterskapet avsluttes som vanlig med den aller største begivenheten, 
nemlig stafetten! I skrivende stund er antall lag og lagoppsett enda uvisst, 
men at NTNUI stiller med mange lag skal det ikke være tvil om. De store 
spørsmålene er om guttene klarer å toppe den rekordgode 28.-plassen fra 
fjorårets NM-stafett, og om fransk hjelp kan gjøre at jentene kommer seg 
ende høyere opp på resultatlista i år enn i fjor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er denne mannen god nok for ankeretappen i år? 
 

 
Kanskje får vi et rent Hallberglag i stafetten i år? 
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Kan denne jenta og lykkesauen hennes gjøre underverker på jentestafetten? 
 

TV-minner fra tidligere NM 
 
NM 2007, Meråker. Vincent var på TV. Sperra bare nesten veien for teten 
da han ble tatt igjen. 
 
NM 2008, Granåsen. Ekspertkommentator Thomas Alsgaard idet teten tar 
igjen ett av NTNUI sine lag, representert ved Even: ”Her ser vi forskjellen 
på de som kan gå på ski og de som ikke kan det”. (Fritt gjenfortalt). 
 
NM 2009, Gjøvik. Peder henger seg på teten idet laget hans blir tatt igjen 
med en runde. Han henger lenge, og kommentatorene er over seg av 
begeistring! 
 
NM 2010, Stokke. Magnus MellbyeLarsen blir tatt igjen av teten akkurat 
idet Skogn og Byåsen skal spurte om seieren. Tok seg unektelig godt ut på 
TV. 
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VM på ski i Holmenkollen 2011 

  
I år arrangeres verdensmesterskapet på ski i Holmenkollen i Oslo. Det hele 
starter 23. februar, og fram til 6. mars skal det deles ut edelt metall til 
verdens beste skiløpere. Flerfoldige norske kroner er brukt på å ruste opp 
både skiløyper og hoppbakke, og ”verdens ledende skinasjon” håper å vise 
seg fra sin beste side under mesterskapet.  
 
Fiskebeiner’n har tatt fram spåkula, og har ved hjelp av denne og årelag 
erfaring kommet fram til følgende prognose for mesterskapet: 
 
Onsdag 23. februar – åpningsseremoni og klassisk kvalifiseringsrenn 
langrenn: Statsminister Jens Stoltenberg ønsker velkommen til OL under 
åpningsseremonien, og Danmarks Martin Møller får beste tid i 
kvalifiseringsrennet. 
 
Torsdag 24. februar – sprint, friteknikk: Bjørgen, Kowalczyk, Kalla, 
Majdic og et par til i finalen, Bjørgen vinner. Alle norske herrer videre fra 
prologen, Northug har 2. beste tid bak en svenske. Northug ryker ut i 
semifinalen idet han først mister trinsa på den ene staven før han setter den 
andre staven mellom beina og går på snørra rett før målstreken. Han trenger 
litt tid for seg selv for å få orden på følelsene sine. Det spiller liten rolle når 
Øystein Pettersen vinner rennet foran Dahl og Glørsen.  
 
Fredag 25. februar – ingen langrennsøvelser, bare hopp: Det blir tykk 
tåke i Holmenkollen og rennet avlyses. 
 
Lørdag 26. februar – 15km jaktstart kvinner: Bjørgen vinner foran 
Kowalczyk og Kalla. Johaug og Steira taper spurten mot Kalla og blir 
henholdsvis nummer 4 og 5. 
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Søndag 27. februar – 30km jaktstart herrer: Det blir et lureløp der et 
stort felt er samlet til siste slutt. Det betyr at faktisk flere nordmenn enn 
Northug er med og kjemper. Northug vinner foran Hellner, og nest beste 
norske blir Sjur Røthe på 11.-plass. 
 
Mandag 28. februar – 10km klassisk kvinner, individuell start: 
Sekundstrid mellom Bjørgen, Kalla og Kowalzcyk. Bjørgen vinner. 
 
Tirsdag 1. mars – 15km klassisk herrer, individuell start: Martin 
Jonsrud Sundby kommer for sent til start, han trodde det enda var februar. 
Nordmennene har bakglatte ski og mislykkes i det som en gang i tiden var 
paradeøvelsen til de norske langrennsløperne. 
 
Onsdag 2. mars – lagsprint klassisk: De norske lagene består av Bjørgen 
og Uhrenholdt Jacobsen, og Northug og Pettersen. Pettersen blir syk og gir 
plassen til Hattestad i siste øyeblikk. Begge norske lag vinner. 
 
Torsdag 3. mars – stafett kvinner: Norges lag består av Skofterud, 
Johaug, Steira og Bjørgen. Skofterud taper noen sekunder til Kowalzcyk på 
første etappe, Johaug henter inn forspranget på andre etappe, Steira får luke 
på tredje etappe og Bjørgen safer inn til seier. 
 
Fredag 4. mars – stafett herrer: Norges lag består av Sundby, Rønning, 
Røthe og Northug. Tyskland har et betydelig forsprang etter tre etapper, 
men Northug henter fram dyret i seg og henter in Axel Teichmann og slår 
ham i spurten. Teichmann annonserer etter nederlaget at han legger opp 
med umiddelbar virkning. NRK lager en halvtimes reportasje om en stor 
gjeng med grønnkledde publikummere som har ankommet fra Trondheim. 
En nordnorsk representant for gjengen ryker i tottene på repporter Espen 
Graff når han konsekvent refererer til dem som Team NTNUI. 
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Lørdag 5. mars – 30km friteknikk kvinner, fellesstart: Bjørgen, Kalla, 
Steira og Kowalzcyk river seg løs fra feltet og kjemper om seieren. Bjørgen 
får luke i siste bakken og vinner foran Kalla. Steira taper spurten om 
tredjeplassen og blir nummer 4. Ole Ivar og Siri Bente slutter seg til den 
grønnkledde heiagjengen etter å ha tatt en snartur innom Verdal for å kjøpe 
flaxlodd på veien.  
 
Søndag 6. mars – 50km friteknikk herrer, fellesstart: Starten må 
utsettes 30 minutter på grunn av en full nord-trønder som sager ned trær og 
tenner bål i løypa. Mannen har på seg en bukse fra vegvesenet og en grønn 
ullgenser. Rennet kommer omsider i gang, og et stort felt er samlet til siste 
slutt. Northug ligger for langt bak i feltet, og kommer seg ikke fram til 
spurten går. Han blir likevel beste nordmann på 9.-plass. 
 
 
Oppsummert: Marit Bjørgen går alt, vinner alt, og er suveren. Etter 
sesongen meddeler hun til det norske pressekorpset at hun er mett, og 
legger opp som langrennsløper. Skiforbundet inngår en avtale med Fred 
Børre om at det skal settes avl på Bjørgen så snart som mulig, som et ledd i 
det å redde norsk langrenn. Petter Northug hadde en trøblete start på 
vinteren, men reddet seg inn ved å hente inn fire gullmedaljer på 
hjemmebane.  
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NTNUI og VM 
 
NTNUI satser hardt på å få vist seg frem under VM i Holmekollen, og har 
satt opp busser som skal frakte ivrige supportere sørover så de kan 
overvære begivenheten. 
 
Bussene kjører torsdag 3. mars kl 16, og fredag 4. mars kl 12. Retur er etter 
5-mila på søndag.  
 
I nærheten av Korketrekker’n vil det holdes av et område som skal være 
NTNUI-camp. Der loves det lavvoer, bål (spørs hvordan det går med 
bålforbudet rundt løypa da…) og knall stemning. 
 
Er det ikke for sent å melde seg på enda, har du fortsatt muligheten til å 
gjøre det ;-) 
 

 
Kanskje får vi et gjensyn med denne heiagjengen under VM? Løperen i bildet må i 

alle fall nøye seg med å være en av dem under disse konkurransene. 
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Marka Rundt – et turrenn med sjarm 
Av: Anders N. Gullhav 
 

 
Marka Rundt har siden starten i 1946 blitt bakgrunnen for mange gode 
historier og anekdoter. Noen av historiene har blitt gjenfortalt i korte, 
ufullstendige setninger av veteran Tor Risan (som er en historie for seg 
selv). De samme og noen andre historier er blitt meg fortalt av turløpere 
som har deltatt eller fortsatt deltar i Marka Rundt. Som vanlig er, eskalerer 
historier hver gang de fortelles (som en god fiskehistorie) og derfor må 
selvsagt noen av historiene tas med en bitte liten klype salt, men allikevel 
syns jeg de er vært å ta med slik at de kan leve videre i Marka Rundts og 
NTNUIs ånd, og kanskje dras frem under lystig lag på en Skiraffen-fest 
eller på den tradisjonsrike Stakefesten. La oss starte med begynnelsen og 
fortsette i en noenlunde korrekt tidsrekke, selv om mange av historiene 
mangler tid og rom.   

Ja, rennet er arrangert siden 1946 
Vi i Marka Rundt liker å skrive at «Marka Rundt er arrangert siden 1946», 
og ja, det er det jo vitterlig også. Det som gjerne ikke kommer fram er at 
rennet i sitt første år ble avlyst på grunn av snøforholdene. «Jasså! », tenker 
du, «lite snø», men saken er den at rennet ble avlyst på grunn av for mye 
snø. Hvordan er så det mulig? I 1946 hadde verken Trondheim Kommune 
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eller Skiklubben løypemaskiner og snøskutere, og hele løypa måtte på den 
tida beintråkkes, en krevende jobb svært få skiløpere i dag noen gang har 
gjort skikkelig. For øvrig kan det nevnes at Karl E. Lunås ble første vinner 
av Marka Rundt i 1947 på tida 2:35:26. Løypa på den tiden er for ordens 
skyld ikke sammenliknbar med dagens løype. 

Tor Risan – Marka Rundt 
veteranen 
Tor Risan er veteranen over alle 
veteraner i Marka Rundt. For de 
uinvidde kan det nevnes at han i 
år fylte 75 år, kjører forsatt 
snøskuter (uten løyve?) og rydder 
løyper. I følge Tor selv startet han 
sitt virke i Marka Rundt som 
saftblander i tolvårsalderen. Tar vi 
dette for god fisk betyr dette at 
han har vært med siden slutten av 
1940-tallet, og i løpet av denne 
perioden har han kun gått rennet 
én gang, og det holder i følge han 
selv. Risan har selv forklart 
hvordan saftblandingen gitt til i 
starten av hans «karriere»:  

”Vi blanda saft i en låve utmed Skarsleitet. Det var ingen trygg jobb. Vi 
varma saften på et kokeapparat blant høyet og måtte påse at høyet og låven 
ikke ble påtent. Det var andre tider på den tida!” (fritt eller undertegnedes 
minne, uten trønder- og Risan-aksenten) 
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De historieløse 60-, 70- og 80-åra? 
Det er sannsynligvis en del historier fra disse åra også, men undertegnede 
har ikke hørt noen historier som med sannsynlighet kan plasseres i dette 
tidsrommet. Marka Rundt samlet nok også på den tida storløpere, og blant 
annet vant Oddvar Brå rennet i 1976 på tida 2:02:06. Undertegnede har 
kommet over et bilde fra som kanskje stammer fra 1960-tallet som viser 
løperne rett etter start. Marka Rundt var tydeligvis et «sekkeløp» på denne 
tida. 

 

 
 
Året da løperne gikk seg bort 
Rennet i 1991 er et bemerkelsesverdig renn. Historiene vil ha det til at 
løypa over Vintervannsmyra var blåst og fokka igjen (alle veit vel hvordan 
vinden kan være oppå der. Vinden er kalt «Henriksåsvinden» i innvidde 
kretser). På grunn av denne vinden var løypa blåst igjen og flere løpere fant 
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ikke fram (blant annet teten?) og endte på parkeringsplassen på 
Henriksåsen. Som en digresjon til dette bør det nevnes at Risan sjøl ikke 
liker eller bruker betegnelsen om denne parkeringsplassen: «Hænriksåsen, 
hmmf, kainj itj parsjker på Hænriksåsen, ska du kjør bila ut i skiløypa da, 
æll?». Parkeringsplassen heter selvfølgelig Kumlokket.  

Året det var så glatt og bratt? 
En annen historie forteller om det året det var obligatorisk å ta av seg 
skiene i en nedoverbakke. Dette rennet plasserer seg sannsynligvis en eller 
annen gang på 90-tallet (kanskje også 80-tallet?). I følge Risan var det 
obligatorisk å ta av seg skiene i en utforbakke ved Driftsvegen. 
Legendariske Arne Mikkelsen stedfester (på langtur 16. januar 2011) denne 
utforbakken til lia ned mot Nydammen. Grunnen til denne obligatoriske 
løpeturen for løperne ligger i at løypa var fri for snø, men selvfølgelig var 
det mye is. Det som gjør denne historien ennå bedre var at en løper, en 
politimann, nektet å ta av seg skiene ned bakken og suste på isen forbi de 
andre løperne. Denne politimannen ble på grunn av dette regelbruddet 
disket, noe han selvfølgelig ikke var særlig fornøyd med. Historien sier 
videre at denne politimannen aldri siden dette har deltatt i Marka Rundt. 

Året løypemaskinen streika 
Under en kaffekopp på Skistua med gen.sek. Hosen og tidligere storløper 
Alf Roar Størseth ble det meg fortalt om et år da løypemaskinen fikk 
trøbbel og måtte stoppe. Løypekjøreren var som løypekjørere flest, en 
handy-man, og fikk etter hvert maskinen i gang igjen. Problemet var at 
løperne da hadde startet og nærmet seg løypemaskinen med stormskritt 
(evt. lange diagonalklyv og seigpigging). Da Alf Roar Størseth klarer å 
rykke fra resten av tetfeltet oppover Langdalen er han uvitende om at han 
snart kommer til å ta igjen løypemaskina. Det er en kjent sak at 
løypemaskinen går omtrent like fort oppover som nedover, men for 
skiløperne gjelder noe annet. Da Alf Roar bikker toppen, på myra mellom 
Bjørkåsen og Hoåsen og renner ned forbi Rogntjern mot Skogly, ser han 
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løypemaskina foran seg og blir nødt til å ligge bak denne nedover bakkene. 
Historien forteller ingenting om hvem som til slutt vant, men interesserte 
kan selvfølgelig ta kontakt med Størseth'n sjøl. 

Året det var så vått 
Vi nærmer oss nå slutten av historiefortellinga, og som i en god historie 
kommer gjerne det beste til slutt. Året er 2008, og vi er nå såpass nærme 
nåtiden at mange i langrennsgruppa vil selv huske å ha gått eller vært med 
på å arrangere rennet. Undertegnede hadde selv blitt med i 
arrangementskomiteen før rennet, men hadde under tvil fått dispensasjon 
av rennleder Ove Haugereid til å gå.  

På denne tiden var yr.no i sin spede begynnelse, og 10-dagers-varselet som 
yr introduserte for menigmann var selvsagt noe væropptatte personer fulgte 
med på. Vinteren før Marka Rundt-helga hadde vært stabil, og snøen hadde 
kommet tidlig i november og lå hvit og tørr fram til rennet. Siden 
undertegnede selv skulle være med på arrangementet så sjekket jeg 
selvfølgelig yr.no den dagen 10-dagersvarselet strakk seg fram til søndag 
17. februar, renndagen. Det spesielle var at hver dag fram til lørdag 16. 
februar viste stabilt, kaldt vintervær, mens det søndag 17. februar viste 40 
mm nedbør i form av regn med 4 grader på Skistua. Min første tanke var 
«hvordan er dette mulig? Det må være noe feil med yr». Men, neida, for 
hver dag som gikk, og hver gang langtidsvarselet ble oppdatert (kl 10 og kl 
22), så viste det fortsatt 40 mm, kanskje noen ganger ned mot 20 mm, men 
fortsatt skulle det bli varmegrader. Når vi så beveger oss fram til lørdag 16. 
februar, så var dette en kald og fin dag med -4 grader og solskinn. Alt lå til 
rette for et fint renn, dersom man ikke hadde lest værmeldinga. Det var nok 
snø slik at målgangen på løypa kunne dras helt ned til Vestbyhuset, til og 
med Risan var fornøyd med snømengdene. 

Skiraff og rennleder Ove Haugereid valgte å overnatte i telt på startsletta 
sammen med en annen Skiraff, Ole Ivar Stakvik Eide. Disse to Skiraffer ble 
med dette øyenvitner (tidsvitner låter enda sterkere) til regnværet som kom. 
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Noe sier meg at rennlederen ble litt nervøs da han så at skiløypene på 
startsletta etter hvert ble omformet til en innsjø. Da jeg ankom Vestbyhuset 
i sekstida søndag morgen, sto telefonen ikke stille. Løpere fra hele 
Trøndelag ringte og lurte på om rennet ble noe av. Risan og Ove tok da en 
avgjørelse om å arrangere. Ut fra løypekjørerens beretninger om løypa 
virket ikke dette helt ulogisk. Løypekjøreren berettet at løypa var i fin stand 
ute i Marka, men startsletta var et problem, og dessuten var løypa ned til 
Vestbyhuset omgjort til en isbane.  

Ved hjelp av litt måking og ny sporlegging ble starten lagt til øvre del av 
Stokkejordet, noe som førte til en litt trang utgang. Mål ble lagt til nedre 
del av jordet der løypa svingte seg rundt denne store innsjøen nede ved 
parkeringsplassen. Det ble dermed noen hektiske minutter for tidtaker 
Steinar Line, og de første løperne kom før tidtakersystemet var satt opp 
skikkelig. Takket være Vestbyens manuelle tidtakere fikk likevel alle 
deltakerne tid i mål. 

I strid med løypekjørerens beretning var ikke resten av løypa i «fin stand». 
Nedkjøringa til Nydammen er som alltid problematisk (jf. det året 
deltakerne måtte ta av seg skiene), og denne utforbakken bydde absolutt på 
problemer denne dagen også. Men det var ikke denne utforkjøringen rennet 
vil bli husket for i 2008.  

Regnet begynte virkelig å gjøre seg gjeldende på myra før Svahylla. Her 
var rett og slett hele skiløypa i en strekning på 100 meter gjort om til en 
dam, og løperne måtte selv tråkke løype ute i løssnøen. Dette førte naturlig 
nok til kø, og noen løpere prøvde å snike. Snikerne fikk som fortjent og ble 
stående med sørpevann til livet i grøfta, mens de andre løperne visstnok 
gapskrattet.  

I nedkjøringa fra Svahylla mot Klefstadmyra ble det ikke bedre. Jeg lå her 
bak Jorunn Øye, beste kvinne dette året og samboer med løypesjef Bjørn 
Egil Rossebø. Jeg glemmer ikke ansiktsuttrykket til frøken Øye da vi kom 
rundt en sving og så hele løypa på nytt ligge under vann. Det var kun en 
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ting å gjøre: kjøre på! Vannspruten sto i magehøyde, og her ble alle 
deltakerne virkelig våte for første gang. Da vi kom til Klefstadmyra viste 
det seg at bekken, som vanligvis går under snøen, var omgjort til en elv.  

Etter målgang fikk arrangørene høre om en dame som nesten holdt på å 
drukne i bekken og måtte bli reddet fra drukningsdøden av en annen 
turløper. Turrenn i Trøndelag hadde visst fått en ny dimensjon!  

På toppen av Briksellia møtte vi på nytt vannmassene, men ingen ble 
virkelig våte på nytt før vi nådde nedkjøringa etter Marka. Her har man 

som kjent god fart ned på myra i en svingete 
nedkjøring. Foran undertegnede lå løperne og 
svømte, og noen løpere tok i tillegg en dukkert, 
mer eller mindre ufrivillig.  

Etter dette gikk det stort sett greit til vi møtte 
Hans Aleksander Østhagen på Fjellsetermyra. 
Her var igjen bekken (her: Fjellseterbekken) 
mer eller mindre blitt en uoverkommelig elv. 
Ned mot mål, forbi Ferista, var det lite løype 
igjen til de første løperne, og jeg kan ikke 
skjønne at det var mye mer enn en smal 
snøstripe igjen til studentklassen. 

Uansett fullførte 550 turrennere Marka Rundt 
2008, noe som var en bragd i seg selv. De fleste 
var fornøyd med at rennet ble gjennomført, og 
mange fikk seg en god seeding til Birken, i 
tillegg til et skirenn de aldri vil glemme. 

Artikkelforfatteren skulle kanskje ønske han var rennleder også i 2008. Men da 
hadde han sannelig vært en opplevelse fattigere…. 
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Flere historier? 
Har du flere historier eller bilder må du gjerne dele dem med undertegnede, 
for det finnes sikkert mange flere der ute. Artige anekdoter til rennet i 2008 
ønskes også. 

Årets renn 
Årets renn går av stabelen 20. februar, og er selvfølgelig avhengig av hjelp 
fra NTNUI – langrenns medlemmer for å kunne bli arrangert. I og med at 
rennet stadig vokser (700 løpere i 2009, 1000 løpere i 2010, 1300 løpere i 
2011?) trenger vi også flere funksjonærer enn i fjor. Det betyr at ikke alle 
som har lyst til å gå, kan få gå. De som hjalp til på rennet i fjor har 
selvfølgelig også fortrinnsrett når det gjelder å selv få delta. For personer 
som trenger seeding til Birken kan det nevnes at Berserennet på Røros 12. 
februar og Skiener'n på Oppdal 26. februar også er seedingsrenn og løpere 
som trenger seeding anbefales å delta på disse. NTNUI-langrenn vil 
arrangere enn langhelg til Røros fra torsdag til søndag i forbindelse med 
Berserennet. Det vil bli gitt støtte fra sponsormidlene på denne turen. 
Dersom du kan tenke deg å hjelpe til kan du kontakte Personalsjef Sigmund 
Rimstad i Marka Rundt, på sig_rims@hotmail.com. 
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Tidligere vinnere 
Jeg vil til slutt gi en oversikt over tidligere vinnere av Marka Rundt. 

 

  

1978 Kåre Løberg Nidelv 2:15:31
1979 Reider Ansnes Byåsen IL 2:13:02
1980 Per Bø NTHI 2:01:40
1981 Per Bø NTHI 2:07:34
1982 Eirik Engan Nidelv 2:07:34
1983 Bård Benum Byåsen IL 1:48:35
1984 Eirik Engan Utleira 1:56:33
1985 Håkon Håversen Byåsen IL 2:08:33
1986 Eirik Engan Utleira 2:05:54
1987 Helge Holden Strindheim 2:12:15
1988 Avlyst
1989 Eirik Engan Utleira 1:39:30
1990 Jan Wigaard NTHI 1:54:24
1991 Ingen vinner kåret pga. noen gikk feil
1992 Alf Roar Størseth Strindheim 1:38:25
1993 Alf Roar Størseth Strindheim 2:00:46
1994 John M. Lervik NTHI 1:59:58
1995 Alf Roar Størseth Strindheim 1:58:54
1996 Alf Roar Størseth Strindheim 2:05:45
1997 Alf Roar Størseth Strindheim 1:59:42
1998 Avlyst
1999 Frode Jermstad Strindheim 1:50:46
2000 Alf Roar Størseth Strindheim 2:23:31
2001 Avlyst
2002 Alf Roar Størseth Strindheim 2:18:37
2003 Per Chr. Torgersrud NTNUI 1:27:13
2004 André Haugsbø Gaular 1:30:27
2005 Avlyst
2006 Ola Berger Byåsen IL 1.58.10
2007 Lars Vingli Odsæter Lillehammer SK 1.59.57
2008 Frode Jermstad Skogn IL/Wyeth 1.57.29
2009 Stian Eckhoff Fossum IF 2.00.24
2010 John Kristian Dahl Strindheim IL 1.51.27

1946 Avlyst
1947 Karl E. Lunås 2:35:26
1948 Alf Tømmerås Freidig 3:03:04
1949 Edv. Landsem Troll 2:45:18
1950 Norvald Basmo Freidig 2:36:15
1951 Fredrik Husby Byåsen IL 2:33:15
1952 Gunnar Sørli Wing 2:26:12
1953 Idar Dahl Strindheim 2:35:26
1954 Reidar Helgetun Troll 2:36:54
1955 Bjarne Grønningen Freidig 2:19:35
1956 Idar Dahl Strindheim 2:27:37
1957 Alf Bjerkhaug Freidig 2:01:51
1958 Anders Resell Nor 2:17:15
1959 Avlyst
1960 Alf Bjerkhaug Freidig 2:18:15

Aarstein Berg Freidig 2:18:15
1961 Avlyst
1962 Alf Bjerkhaug Freidig 2:18:18
1963 Arnold Grønningen Freidig 2:15:39
1964 Alf Bjerkhaug Freidig 1:38:22
1965 Bjarne Espås Rindal 3:00:17
1966 Erik Wilmar NTHI 2:11:07
1967 Ole Warmdahl Selbustrand 2:04:06
1968 Olav Birger ØstbyhauTydal 2:03:28
1969 Magne Østhus Nor 2:00:50
1970 Ole Warmdahl Selbustrand 2:01:05
1971 Avlyst
1972 Ole Warmdahl Selbustrand 1:46:01
1973 Kåre Åmodt Leik 2:18:33
1974 Iver Jønland Leik 1:54:36
1975 Ole Warmdahl Selbustrand 1:54:45
1976 Oddvar Brå Leik 2:02:06
1977 A. Eek Konnerud 2:11:37
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Sett og hørt på skisamling i Bruksvallarna 
 
Hørt: 
Marit Vala: Kjeeempebra!     
 
Fjøra Fjærvold under testrennet. 
 
Vala en gang til: Kjeeempebra! 
 
Einar, tidlig om morgenen. 
 
Sett:  
Sindre på do. Kan ikke gi skylda til Solenne, opptattskiltet var jo tross alt 
på norsk. 
 
En kjempespark på Tynset. I hvert fall fikk Ole Ivars passasjerer sett denne. 
 
Katharina uten staver. Fram og tilbake på toppen av bakken. Denne jenta er 
fokusert og målrettet, det råder det liten tvil om. 
 
Vibeke B. sine klenodier av noen ski. Godt å se at ikke alle biter på og 
bruker flerfoldige kroner på ski av karbon og med hull i tuppen! 
 
At Berit ikke fant mål på testløpet.  
 
Marka Rundt-sjefens time-out under testrennet. 
 
Fjærvolds fall i pisserenna til franskmennene. 
 
Overn som ikke klarte å spise opp all pizzaen han hadde bestilt. 

Kjeeempebra! 
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Et sukk fra en FB-redaktør 
 
Det er ikke ”bare, bare”, det å være FB-redaktør. Hva skal neste nummer 
dreie seg om? Hva er morsomt, og hva vil medlemmene i NTNUI – 
langrenn lese om? 
 
For å få inspirasjon hender det jeg tar en titt i noen gamle FB, sånne fra 10 
år tilbake. Og det slår meg: Er NTNUI – langrenn virkelig blitt så mye 
særere de siste årene? 
 
Før i tiden var de mye flinkere til å kle seg ut. Har dere ikke hørt at man har 
det mye morsommere med klovnenese på?? Siste gjenværende levning fra 
den tiden da man gjerne tok på seg kostyme på fest er Tomas, som en 
sjelden gang stiller i kondomdress og strutteskjørt. 
 

 
 
 
 
Tomas er han med rosa 
parykk – han andre har blitt 
for gammel til å leke med oss 
(Tomas er derimot evig 
ung)… 
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Ei heller er det noen som baker 
pepperkaker etter Bakermesterens 
oppskrift (…til slutt en kilo pepper…). 
Dette også iført passende bekledning, slik 
som Ørjan ”ikke fullt så klåfingra lenger 
nå som han har fått seg dame” Bohinen og 
Torbjørn ”Norges studentidrettsforbund” 
Houge viser her. 
 
 
 

 
 
 
Nå er det meget mulig og antakelig en kjensgjerning at ikke FB-
redaksjonen er tilstedeværende ved alle anledninger der det forekommer 
FB-verdige nyheter, og nettopp derfor kan man i venstre på 
www.ntnui.no/langrenn finne en link til hvor man sende inn sladder til FB. 
FB-redaksjonens oppfordring er: Bruk denne! Om så for å sladre på deg 
selv. Fotobevis tas gjerne imot, da bilder som kjent kan skrøne mye mer en 
tusenvis av ord. 
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NTNUI LANGRENN  
 
BLIR 
 
SPONSET AV 
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VED MUSKELPLAGER BRUKER  
 
NTNUI-LANGRENN 
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