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FISKEBEINER’N

Leder’n har ordet

Hu og Hei!!
 
Da var vi igang med et nytt skoleår og ikke minst et 
nytt treningsår sammen med nye og gamle venner. 
Jeg vil først og fremst ønske velkommen til alle nye 
studenter i NTNUI. Jeg ser frem i mot en fin høst 
med mange artige treningsøkter. Når jeg sier artig 
så betyr ikke det at det ikke blir hardt, NTNUI er 
det økter for enhver. Hva som skjer i høst finner du 
senere i denne fantastiske blekka eller på nettet på: 
www.ntnui.no/langrenn. På vår hjemmeside finner 
du oppdatert trenings-plan for hver uke og annet 
nyttig og morsomt lesestoff. Her bør du også 
registrere deg i gruppas medlemsliste og mailinglister. Hvis du gjør det vil 
du til en hver tid være "up to date" på hva som skjer.
 
I langrennsgruppa vår er det plass til alle enten du vil slå Northug i 
spurten eller møte opp i ny og ne for å trene sammen med en trivelig 
gjeng. Har du spørsmål angående trening så send gjerne en mail til en av 
våre kjære trenere.
 
Første fellestrening er tirsdag 23. aug. kl 19.00 på den store 
parkeringsplassen på Moholt-studentby.
 
Møt opp da vel!!
 
Velkomst og "velkommen tilbake"-hilsen fra
Chrsitian K Sandvik
Leder NTNUI-langrenn
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Hvorfor bli med i NTNUI-langrenn?

Vi i langrennsgruppa ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. FB-
redaksjonen har kommet fram til tre ulike grunner for å bli med: 

1. Du er glad i å gå på ski
Langrennsgruppa sørger for at du bevarer denne gleden. Her treffer 
du likesinnede og et ypperlig treningsmiljø. Trondheim har et klima 
som egner seg bra for skigåing. Første snøfall bruker å komme i 
oktober, mens skiføret gjerne varer langt ut i april. 

Er du glad i å konkurrere, er NTNUI klubben. Hver tirsdag 
gjennom vinteren arrangeres karusellrenn kalt hyttekarusell. Forrige 
vinter deltok det her på det meste over 50 stk. Dessuten finnes det 
en rekke andre skirenn i Trondheimsområdet som vi organiserer 
kjøring til. Dette opplyses det om via mail eller hjemmesiden.

Bildet ovenfor viser startfeltet fra Skiraffenrennet i fjor. 
Skiraffenrennet er akkurat som et hyttekarusellrenn, eneste forskjell 
er at skiraffenrennet arrangeres på en helgedag før jul.

4



FISKEBEINER’N

Det fine er, at uansett nivå, finnes det omtrent alltid noen du er 
jevngod med i klubben. Da blir det straks mye morsommere å trene 
og konkurrere. 

2. Du vil bli glad i å gå på ski

Mange av våre medlemmer hadde gått lite på ski da de startet i 
klubben. Med god treningsvilje og nysgjerrighet, har disse oppnådd 
stor fremgang både på kondisjonen og på langrennsteknikken. Dette 
kan skje med deg også! Det er aldri for sent å starte, og ingenting er 
bedre enn å bli bedre enn seg selv. 

Det er et stort nivåsprik i gruppa, noe tidene i birkebeinerrennet er 
et eksempel på. I år brukte NTNUI-ere alt fra 3 til 7 timer på de 54 
kilometerene over fjellet. Det vil si at det finnes et nivå for alle. 
Treningene er lagt opp slik at oppvarming og langturer foregår i et 
rolig tempo alle kan henge med på. Så er det opp til hver enkelt å 
styre sitt eget tempo på hovedaktiviteten som eksempelvis kan være 
intervalltrening.

3. Du er glad i fest og moro

Å skeie ut med en fest av og til, er viktig hos oss. Det hele handler 
om å trøkke til. Trøkke til med beinharde treninger såvel som 
beinharde fester. Gode skiløpere er som regel god på begge deler. 
Vi legger stor vekt på det sosiale i gruppa og treffes ofte utenfor 
renn og trening. Det kan enten være på fest på skiraffen, pizzakveld 
på Vi Va Italia eller pannekakekveld på studenterhytta.
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Fortsatt litt usikker på om dette er noe for deg? Da er det beste rådet vi kan 
gi å møte opp på trening, og ta det derfra. Første fellestrening er tirsdag 23. 
august.

Hvem kan være med?

De fleste medlemmene er studenter, men dette er ikke et krav. Og er du 
student, må man selvsagt ikke studere ved NTNU. Studenter fra f. eks 
HiST er like velkomne. I utgangspunktet er alt av opplegg i regi av gruppa 
åpent for alle, det vil si medlemmer såvel som ikke-medlemmer.  

Det er flere som konkurerer for andre klubber (og dermed ikke er medlem), 
men som likevel er med på de fleste treninger og samlinger. 
Hovedforskjellen er derimot at prisen er lavere for medlemmer. En annen 
viktig medlemsfordel er at de kan ikle seg NTNUI sin tighte grønne 
renndress! Denne er lett synling og gjør det lett for NTNUI-ere å finne 
hverandre i skirenn. Dette fører til beryktede grønne tog i løypa. Så om 
alternativet er å være klubbløs er det ikke noe tvil!

 Grønt tog
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Hvordan bli medlem?

Man blir medlem ved å registrere seg som medlem på hjemmesiden (gratis) 
og betale årsavgift på et av idrettsbyggene til NTNUI. Denne årsavgiften lå 
på 600 kroner i fjor (ligger sikkert på det samme i år) og inkluderer da fri 
adgang på begge idrettsbyggene. Det vil si at dersom du likevel betaler for 
adgang på styrkerommene, er det ingen ekstra kostnad for å bli med i 
langrennsgruppa. Dersom du er medlem av en annen klubb, så ta kontakt 
med Marit Vala.

God kondis = overskudd

Nå nærmer høsten seg med stormskritt, og her i Trondheim kan dette være 
en mørk og dyster tid. Da er det viktig med noe sosialt, slik at en ikke blir 
aleine. Da er vi en god gruppe sammen med sikkert mange andre 
alternativer. Men det som kan favorisere oss, er at hos oss kommer du i 
svært god form! Dette gir deg overskudd i en hverdag full av lesing og 
forelesninger. Ingen andre idrettsgrupper i NTNUI gir bedre kondisjon enn 
langrennsgruppa. Kan for eksempel nevne at høyeste O2-opptak målt i 
Norge kommer fra en langrennsløper (Bjørn Dæhlie).  

Har vi en deal?

Da har vi gitt deg i alle fall 3 grunner til å starte, og det du da kan gi tilbake 
er å komme på trening. Høres ikke det ut som en god deal? Det er godt 
mulig at du finner ut at langrennsgruppa ikke er noe tess. Det vi vil, er 
imidlertidig at du prøver oss ut. 
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Treningene

Treningene varierer fra uke til uke og endelig ukeprogram vil bli annonsert 
hver uke på www.ntnui.no/langrenn. Likevel er noen økter faste. Dette 
gjelder spesielt tirsdag og onsdag. 

Tirsdag: Intervall
Dette er den mest populære økten, med omlagt 60 personer på det meste i 
fjor. Oppmøte er klokken 19 på Store P. Vi starter med rolig jogg inn til 
Bekken. Deretter venter 5x4 min intervall med løping opp bakkene mot 
Estenstadhytta. 

Senere ut på høsten, når vinteren nærmer seg, tar vi med staver på trening 
og bytter ut løpedragene med elgehufsdrag. 6-7 drag à 3-4 min. Dragene er 
knallharde, men til gjengjeld kommer man i kjempeform til vinteren. Dette 
er tradisjonell norsk langrennstrening på sitt beste! 

Første tirsdag i hver måned en det pizzakveld på Vi Va Italia på Moholt. Vi 
møtes etter treninga etter at alle har vært hjemme for å dusje og skifte.

Onsdag: Spenst/hurtighet + styrke
Oppmøte er kl 18.30 på Dragvoll. Vi løper så i estenstadmarka og har 
innlagte spenst og hurtighetsøvelser. Varighet er ca en time. Da det blir for 
glatt til å løpe ute, erstattes denne timen med trappespenst og fotball.
Fra kl 19.30 er det styrketrening med fokus på stabilisering og overkropp. 
Her er det bare å stille opp, enten målet er å kunne gå raskest mulig på ski, 
eller få en best mulig beach-body til sommeren.
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Torsdag: Rulleski
Oppmøte er vanligvis klokken 18. Her er det både muligheter for intervall 
og langkjøring. Opplegget vil variere fra uke til uke, så her er det bare å 
følge med!

Lørdag: Langintervall
Denne dagen er ikke like spikra, men ofte arrangeres langintervall. En 
typisk økt kan være 5x8min med elgehufs på Vassfjellet eller 
kjettingrunder ved Bekken. Tidspunkt er på formiddagen og oppmøte er 
som alltid Store P.

Bildet viser høydeprofil opp Vassfjellet.

Typisk vil en uke også inneholde en langtur (løping eller rulleski), da 
gjerne på søndag, og/eller på lørdag (hvis det ikke var langintervall denne 
dagen). Det skjer også ofte at noen annonserer egentrening via mail, for 
eksempel en skitur i bymarka.
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Trenerteamet for sesongen 2010/2011

Årets trenerteam er nytt, med flere spennende navn. 

Hovedtrener: Martin Hallberg

Info:  Martin studerer Bygg og Miljøteknikk på 4. 
året.  Han er regjerende vinner av gullskia og kan 
med det kalle seg NTNUI's beste skiløper! Martin 
er  fortsatt  ung og går bare raskere og raskere på 
ski. Som trener tar han ansvar for å gi de sprekeste 
matching på trening.

Treningsfilosofi: Trene smart. 

Favorittøkt: 5*8min intervall på ski eller rulleski.

Kjennetegn som trener: Bakerst i feltet.

Hjelpetrener: Eirik Hannestad
Info: Eirik skal begynne i 2. klasse på teknisk geofag på NTNU. Dersom 
noen ikke klarer å følge Hallbergs fart i tet på trening, er det Eiriks oppgave 
og bringe disse tilbake til teten. Eller så  kan han beleide disse til 
baktroppen anført av mengdetrener Siri Bente. Denne rollen vitner om god 
kapasitet, noe Eirik har. Etter flere sterke renn sist vinter, er det ingen tvil 
om at denne gutten er blant gruppas sprekeste.
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Treningsfilosofi: Hardt og rolig

Favorittøkt: Lange, seige turer

Kjennetegn som trener: Ganske lik 
Fredrik Aukland

Jentetrener og humørspreder: Siri Bente Haugen

Info: Siri Bente studerer Bygg- og 
Miljøteknikk, geoteknikk på 4.året. 
Hun  har ekte Sogn og fjordane-
dialekt og er alltid i superhumør! 
Hennes oppgave er å passe på at alle 
har det bra på trening og at ingen 
detter av på langturene.

Treningsfilosofi: Ein dag utan 
trening er ein dag utan meining! 
Ellers mao ein ein opna hardt og auka 
pao!

Favorittøkt: Intervall. Raskt og effektivt!

Kjennetegn som trener: Positiv, smilande, engasjert, sprudlande, sporty
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Viktige datoer/begivenheter sesongen 2011-2012

Nærmere informasjon hva angår oppmøtested, transport og slike ting vil bli 
annonsert på www.ntnui.no/langrenn og på mail.

Første fellestrening – tirsdag 23. august
Etter en lang sommerferie er det endelig klart for første fellestrening. Her 
blir det spennende å se om noen har tjuvtrent i ferien eller om alle har 
ligget langstrakt på stranda. Vi håper å se mange nye fjes!

Bli-kjent fest – 2. september
Tradisjonen tro arrangeres det en såkalt "bli-kjent fest". Nye medlemmer 
skal spleises inn i gruppa, og da finnes det ikke en bedre anledning enn en 
fest! Festen finner sted i leiligheten til Bjørn Bergholt.

Meråkersamling 9. - 11. september
Dette er årets første samling. Her legges grunnlaget for sesongen i nydelige 
omgivelser i trøndelag. Meråker er ca halvannen times kjøring unna 
Trondheim.

Hjemmesamling 14.-16. oktober
Midt på høsten er det duket for trening og sosialt samvær i form av 
hjemmesamling. Vi bor på studenterhytta og trener i bymarka. 
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Bruksvallarna samling 3. - 6. november
Her spenner vi på oss skiene, kanskje første gang i år? Bruksvallarna er et 
kjent langrennssted i Sverige, med tidlig snøfall. 

Bildet er tatt på fjorårets Bruksvallarna samling

Hyttekarusell
Hver tirsdag etter nyttår arrangeres uhøytidlige skirenn kalt 
"hyttekarusellen". Distansen er vanligvis 10 eller 15 km for guttene og 5 
eller 10 km for jentene. Sted og stilart varierer, men fast oppmøtested er 
Store P.

Marka rundt – 19. februar
Dette er Trondheims eldste og største turrenn. Ifjor var det 1200 påmeldte 
deltagere. Rennet kan arrengeres takket være god dugnadsinnsats fra 
NTNUI og Vestbyen IL. De som har gått rennet kan informere om 
kjempestemning langs hele løypa.
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Vasaloppet – 4. mars
NTNUI – langrenn setter opp egen buss til Vasaloppet. Rennet er allerede 
utsolgt, men kanskje du rakk å melde deg på? 

Birkebeinerrennet – 17. mars
Også her setter NTNUI – langrenn opp egen buss. Dette er rennet med 
størst oppslutning fra gruppa. Ifjor fylte vi opp 3 busser.

Stakefesten – etter alle skirenn

Dette er festen for å feire at sesongen er over. Masse spennende ting skjer 
her. Kan nevne at festen starter med ølstafett, hvor regelen er som følger: 
Ikke drikk med måte! Etterpå serveres 
en flott middag, mens taler holdes og 
priser  deles  ut.  Dette  er  en  kveld  du 
ikke  vil  gå  glipp  av,  FB-redaksjonen 
garanterer god stemning! 
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Hvem og hva i Langrennsgruppa

Adresse
NTNUI-Langrenn, studpost 222, 7491 Trondheim

Leder
Christian Sandvik langrenn-leder@list.stud.ntnu.no 95 75 98 94

Nestleder
Marit Vala        langrenn-nestleder@list.stud.ntnu.no 47 85 69 79 

Trenere
Trenermail langrenn-trener@list.stud.ntnu.no 
Martin Hallberg 90 80 96 88 
Eirik Hannestad 41 23 77 96
Siri Bente Haugen 91 86 68 55

Kasserer
Kasserermail langrenn-kasserer@list.stud.ntnu.no
Øyvind Waage Hanssen-Bauer   90 74 92 79

Økonomi- og sponsoransvarlig
Økonomimail langrenn-okonomi@list.stud.ntnu.no 
Bjørn Bergholt 92 44 66 40

Marka rundt – ansvarlig
Sigmund Rimstad sigmunr@stud.ntnu.no 94 37 32 21 
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Nyttig info

Epostlister
Klikk deg inn på «Epostlister» i venstre marg på www.ntnui.no/langrenn 
og meld deg på epostlistene. Disse listene fungerer slik at når man sender 
mail til f. eks. langrenn@list.stud.ntnu.no vil alle som står oppført på denne 
lista få mailen din. Så for eksempel om man ønsker å arrangere en fest eller 
trenger skyss til et skirenn, kan man enkelt spørre alle i gruppa. Det 
benyttes to ulike lister, en for info om treninger, renn, samlinger, sosiale 
arrangementer osv. og en liste for mer useriøs informasjon som debatter og 
sladder. 

Smørebu på Moholt
I kjelleren på Moholt allé nr. 6 er det muligheter for å preppe ski. Her 
finner du profiler for fastspenning av ski, strykejern og et rustent 
musikkanlegg. Dette er et populært møtested kvelden før renn. For å åpne 
døra kreves vaskekort fra Moholt eller Steinan. Det er også mulig å låne 
annet utstyr som SWIX-strykejern, børste, mm. Nøkkel for dette lånes på 
Knøto, Moholt Allè 28-4 eller på Skippendaless, Herman Kragsvei 3-3.

Store P
Store P er en parkeringsplass på Moholt hvor vi svært ofte møtes før 
skirenn, treninger, samlinger og andre arrangementer. Derfor kan det være 
verdt å merke seg hvor denne parkeringsplassen befinner seg. Se kart på 
neste side for belligenhet. På kartet er også skikjøkkenet «Skiraffen» 
merket inn. Skiraffen er et skikjøkken som alltid holder dørene åpne en 
hyggelig prat. Dette skikjøkkenet blir ofte blir brukt som et sosialt møtested 
i langrennsgruppa. 
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Klubbtøy
På idrettsbygget på Gløshaugen er det mulig å se på og prøve NTNUI-
langrenn sine grønne klær. Av plagg kan vi blant annet nevne 
konkurransedress, overtrekksdress, luer og vest. Når du har funnet riktig 
størrelse, klikker du deg inn på «bekledning» i venstre marg på 
hjemmesiden og bestiller derfra. Bekledningen er så god at alle i FB-
redaksjonen har hvert sitt plagg. Og husk at man må ha klubbtøy for å få 
refundert skirennsutgifter.

Refusjon for utlegg av startkontigent i skirenn
NTNUI-Langrenn  betaler  hele  påmeldingsavgiften  i  skirenn  som koster 
opptil kr 160,- og 85% av påmeldingsavgiften i skirenn som koster over kr 
150,-. I tillegg dekker gruppa reise og overnatting for utvalgte renn. Men 
for å ha krav på refundering må ett av følgende 5 krav om bekledning i 
skirenn oppfylles:

• Hel NTNUI-langrenn konkurransedress
• Hel NTNUI-langrenn overtrekksdress 
• NTNUI overtrekksjakke + lue 
• Overdel NTNUI-langrenn kondomdress + lue 
• Tightsen til NTNUI-langrenn kondomdress + lue 

Man må også stå oppført på dugnadslista for å få refundert, det vil si at man 
må  ha  deltatt  på  minimum  en  dugnad.  Refusjonsskjema  finner  du  på 
hjemmesiden.  Her  finner  du  også  komplett  oversikt  over  krav  som må 
oppfylles for å ha rett på refusjon.
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Ryktebørs

• NTNUI – langrenn vil vrake birken som satsingsrenn, og istedet 
sende 50-60 NTNUIere til NM 5-mila. Dette som en protest mot at 
flere NTNUI-lag ikke fikk fullføre fjorårets NM-stafett. 

• Eirik Hannestad ble svært skuffet da det ble bestemt at han ikke 
fikk være hovedtrener innværende sesong. Derfor satser han 
knallhardt på å få den prestisjefulle jobben neste sesong.

• Flere av jentene, deriblant Marit, Solenne, Vibeke og Solveig blir 
ikke til å finne i Trondheim denne vinteren.

• «Gjeste-Lars» har vært medlem såpass lenge at han kan bytte navn 
til «medlems-Lars».

• Det åpne klubbmesterskapet i NTNUI er verdens eneste 
gjenværende 5-mil med intervallstart.

• Katharina ønsker selskap på sine monsterøkter.

• Årets mest prestisjefulle renn er Vasaloppet. Beste NTNUI-er her 
vil bli sesongens konge/dronning.
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NTNUI LANGRENN 

BLIR

SPONSET AV
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VED MUSKELPLAGER BRUKER

NTNUI LANGRENN 
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