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BullDikt fra den eldre garde (GOA):

”Snø på vidda, snø på engen,
- nesten bedre enn frokost på sengen.”

”Taliban, Al-Quaida, Sinn Fein,
snøvær er bedre enn regn.”

”Tissen, tassen, tussen,
i regnvær er det best å ta bussen.”

BullDikt fra den yngre garde (TbH):

”I'm back!!!!!

Det er ikke skiføre hjemme!
Det ser ikke ut til å være skiføre her!
Jeg har eksamen om en uke (tror jeg)!
Det er altså to veldig gode grunner til å være 
alvårlig deprimert i morgen!!!
(her er det altså eksamen som ikke teller med,
for da slipper jeg med å stå opp tidlig 5 
ganger i desember, istedenfor 15)

Jeg stiller på intervall!!!!!!!!!!!!!”

ALENE MED DET BESTE:

ORGAN FOR SKI-NORDISK NR. 57 - 2001



Tjenare!!!

Først vil jeg gratulere alle sammen med ny nedbørsrekord. Det er ikke ofte vi har gleden av 
å være med på så store begivenheter. Dessverre kom mye av nedbøren som regn og ikke 
som snø, og det etter at den første nedbøren kom som snø, noe som gjorde at den første 
nedbøren skiftet konsistens. For oss som er skiløpere er ikke slikt særlig godt nytt. Allike-
vel må vi være fornøyd med de dagene vi hadde til rådighet med knallbra skiføre. Det er 
fortsatt tidlig på vinteren, så mulighetene for at snøen kommer tilbake igjen er absolutt til 
stede.

Jeg må også takke alle som var med på samling for at dere var med på å gjøre det til et ko-
selig arrangement. Oppslutningen var mye større enn forventet, og jeg tror de fleste fikk 
gjort unna en del mil i flotte løyper i Bruksvallarna. Dessverre ble søndagsturen delvis øde-
lagt av kraftig vind, men ingen grunn til å klage.

Det var også en del som valgte å være hjemme for å kuppe o-gruppas store begivenhet, o-
dagen. Selv var jeg ikke tilstede, men ryktene sier at Ullers-O klarte oppgaven med glans. 
Hva annet kan man egentlig vente når man lokker med sol(arium)brune gutter i bar over-
kropp? Da er det ikke rart at alle o-løperjentene løper rett på posten. All honnør for den 
innsatsen dere la ned for o-dagen, men vi savnet dere på samlinga :-(

Denne høsten har også vært preget av UKA. Langrennsgruppa stilte mannsterke opp i 
UKA-toget, og vi hadde også felles ”nachspiel” på NTNUI-kjelleren etter Oktoberfesten, 
med de følgene det fikk for inventaret på kjelleren.

Alt i alt må jeg si at det har vært en innholdsrik høst med mye moro. Mer moro blir det et-
ter jul, så det er bare å hive seg  med.

Jeg må også benytte denne anledningen til å ønske de få som ”dipper” denne jula lykke til
med overgangen til arbeidslivet, og håper at vi får se dere igjen.

Ønsker alle en riktig god jul, og håper dere får mange harde pakker :-)

Lars



Idet vi er midt i starten av de to sesongene vi liker best: skise-
songen og eksamensperiode, har medlemmene i Ski Nordisk 
vært igjennom utallige timer med forberedende trening med opp 
i mot 40 løpekåte skiløpere på tirsdagsintervallen foruten godt 
oppmøte på søndagslangturene og andre fellestreninger. Også 
høstens to samlinger har hatt god oppslutning, og de siste dagene 
har vi vært velsignet med skiføre i Trondheim også. Det ser lo-
vende ut for årets innsats i NM.

Alt dette til tross vil jeg rette søkelyset mot rekruteringen til 
skisporten. Det har vært registrert et forholdsvis lavt antall jenter 
på treningene, og dette bekymrer meg litt. Dette kan om noen år 
føre til mindre tilførsel av nye langrennsløpere (av biologiske år-
saker). Håper derfor at jenteandelen øker på treningene etter jul.

Men fra spøk til side. Det gleder en leder å registrere at det ikke 
voldte nestleder store problemer å få fylt opp dugnadslista for 
vakter på idrettsbygget. Flott!!!

Til sist: Bruk skiene flittig i jula, slik at NTNUI kan slå Sauland-
ligaen i NM. Vi møtes på Høydalsmo!

Snorre

Snorre slik vi kjenner han, og slik han skulle ønske vi kjente han



Snøsamling i Bruksvallarna

Årets snøsamling var lagt til Bruksvallarna i Sverige og hele 23 stykker var 
påmeldt. De mest ivrige dro allerede torsdag ettermiddag (11 stykker inklu-
dert meg). Dette var min første skisamling og jeg gledet meg som en unge. 
Når vi endelig var fremme, så var det frem med ski og staver og ut på tur. 
Føret var bra (ca. -7?) og det var ok med snø. Vi alle var lykkelige og ble i 
godt humør.

Fredagen var det lagt opp 
til to økter, og vi sto tidlig 
opp. Første økten gikk i 
klassisk, mens den andre 
gikk i skøyting. For min del 
gikk jeg begge i klassisk.
Jeg har lenge sverget til 
klassisk, men løpet av sam-
linga begynt jeg å endre 
syn. Jeg ser store fordeler
med å gå begge stilarter. Er 
det vanskelig føre å smøre 
på, så tar man bare en skøy-
teøkt.

Den første økten ble unna gjort under fine forhold. I løpet av dagen kom 
resten av flokken. På den andre økten snødde det lett, men føret var fortsatt 
bra og minusgradene holdt stand. Dette var min del den beste skituren på 
hele samlinga. Jeg liker å gå med hodelykt (det egen sjarm ved det) og når 
det i tillegg snør lett så er alt topp. Om kvelden var det klart for TP. Laget 
mitt (Vibeke, Marte og meg) vant selvfølgelig etter en utrolig sluttspurt (litt 
skryt skader ikke).

Lørdag var det to nye økter. Nå hadde plussgradene meldt sin ankomst og 
føret var ikke så bra. På første økten hadde jeg håpløst dårlig feste (jeg var 
ikke alene om det). Men det ble en ok tur for det. Den andre økten valgte 
alle skøyting (pussig nok). Jeg valgte å stå over, ettersom jeg ikke orket to 
økter med dårlig ski. Snorre stilte videokamera slik at alle ble filmet. Alle 

Rolf demonstrerer perfekt klassiskteknikk

Pingleliste

Ullers-O: Ingen møter på samling. Vil heller kjøre 2m3 sand inn på kjøkkengulvet.

Stian, som ukritisk foreslår Vibeke på anti-pinglelista (på oppfordring fra henne)

Harald. Fortsatt kyssesyke. Når skal han få orden på den levra?

Erik, Stian og Steinar som løper intervaller inne i Leangen, når det nesten ikke er is i 
Bekken

Skijentene, som ikke stiller lag i verdenscupstafetten i Kuopio. Er de redd for å vise fram 
hvor god Bente Skari er til å skøyte?

Lars, kutter trening for å lese til eksamen

Tobben, som ikke turte å prate til Strindheimskvigene i Bruksvallarna

Jacob, som ikke ville drikke øl på juledrikketesten bare fordi han hadde fått en brødrister i 
trynet

Yukos Oil, russisk mafia og kapitalisme forener sine krefter for å slå kloa i et norsk sel-
skap, men må gi tapt mot en fisker fra Romsdalen som reiser på turer med en småfeit vos-
sing, to avdanka langrennsløpere og en stupende sau i fra Lom. Hurra for Norge!!

Anti-pingleliste

Stian, som stiller på intervaller i Bekken med armen i bind (og hode under armen?)

Tor Halvor (”Husdoktor’n”) og Eirik (”Ladakongen”) som utfører tester og lager  teg-
ninger for FB-redaksjonen

Ikke på anti-pinglelista denne gangen heller



og enhver fikk anledning å vise sin glimrende teknikk i både dobbeldans og 
padling.

Om kvelden, etter en velfortjent mid-
dag, var det tid for bløtekake og frem-
visning av video. Kakene så innbyden-
de ut og de smakte fortreffende.

Søndag var vi alle klar for siste økt. Det 
blåste utrolig mye og tillegg fra alle ret-
ninger (føltes slik for meg). Før vi kun-
ne hive hos hjemover måtte det støvsu-
ges og vaskes rent. På vei hjem ble 
kjøpt både snus og sjokolade. Skjønt 

det var vel ingen som snuste, men litt lett tjente penger skader ikke.

Jeg kan oppsummere med at denne skisamlingen var meget vellykket for 
min del. Takker alle som var med for hyggelig samvær.

Eirik

Øyvind erstatter væsketapet

Marte prøvde også skiene

Kakebaking, som vanlig

Mange små skiløpere



70 nye %  JA
12% JA

7% Ane: Aner ikke

81% NEI

Til jentene i skigruppa:
Ønsker du sex med Rune Rudberg på Club 4?

Til gutta i skigruppa:
Ønsker du sex med Jenifer Lopez på 
Club 4?

Dobbelt kakedia-
gram

30% av 
kaka
spist på 
FB-møtet

100%
JA
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Resultater av FBs spørreundersøkelse om holdninger til Club 4:

Vi skulle egentlig hatt en bruktbiltest i denne utgaven av FB, men på grunn av tekniske 
problemer med Ladaen til Garnæs ble det ikke noe av. Vi trykker isteden et bilde av en 
av vinnerkandidatene.

1987 Opel Ascona, med takluke og startvansker

Oktoberfest

Det var en deilig oktoberdag i oktober. Siste forelesning var unnagjort, og jeg satte kursen 
mot Dødens Dal for å innta et glass eller to av Dahls mest kjente produkt.
Da jeg ankom teltet ble jeg litt skuffet over at jeg måtte stå så langt bak i køen, men femten 
minutter senere kunne jeg konkludere med at jeg, relativt sett, stod nesten fremst. Mange 
av dem som ikke hadde Jacob -det er jeg som har lyden- Matheson sin fantasi eller mot 
måtte dra hjem med uforrettet sak.
Vel inne i festteltet og med ølkøen tilbakelagt fikk jeg klemt rumpa ned på en benk, og 
kunne nyte ølet og skravle med kompiser og kompiner til fiffige toner av ntnus mange emi-
nente studentorkestre.
Jeg husker det meste av det som skjedde denne dagen, men det jeg nok husker best er alle 
køene. Særlig dokøen har brent seg inn i minnet mitt.
Da teltet stengte dro skigruppas utsendinger til Moholt og den kjære NTNUI-kjelleren. Jeg 
veit ikke hva som gjorde det, men kanskje var det et lavt antall oppmøtte som førte til at 
hæla var langt unna taket. Dette til tross klarte undertegnede å ødelegge et bord (Det ene 
beinet var skeivt før jeg gikk opp på det), og kjellersjef, Runar, minnes denne dagen som 
en dag han ikke husker.

Pros and cons:

fig. 1

Figur 1 beviser at det flere positive enn negative momenter ved Oktoberfesten. Konklude-
rer derfor med at den vil være verdt å gjenta. Kjellernachspielet (klokka 20) har dog et for-
bedringspotensial.

Snorre

Negativt Positivt
Det var kaldt Jeg var godt kledd
Lang kø til Teltet Jeg sto ”først i køen
Lang kø til baren Jeg kjøpte to glass med det samme
Lang kø på do Ikke noe positivt med det
Hvor var saltkringlene i Teltet? Saltstenger på kjelleren
Festen var på en tirsdag Jeg hadde gjort onsdagsøvinga tidligere
Jeg ble full Jeg ble full

Traff mange venner
Skigruppa fikk løypesjef (Jomar) til Marka Rundt
Festen endte tidlig. Jeg fikk sett Friends



Søndagslangtur

Dette går bra. Bare noen hundre meter igjen til Liaåsen. Kjenner det bare 
litt. Ingenting å bry seg om. Opp på toppen. Tar noe å drikke. Prater litt. 
Godt med en pause. Der er vi i gang igjen. Nedover nå. Hmmm, merkelig. 
Kjenner det mer nå. Forresten, det pleier alltid å bli verre i nedoverbakkene 
når jeg først begynner å kjenne det. Heldigvis er det fortsatt ikke verre enn 
at jeg kan fortsette å holde følge med de andre. 

Forbi gården. Det går bedre igjen nå. Kjenner ingenting :-)

Over myrene. Der er det igjen. Gjelder å ikke tenke på det. Styr tankene 
over på noe annet. Tenk gode tanker!!!

Endelig fast grunn under føttene. Nå er det ikke lenge til vi er på Moholt. 
Hva!!!? Over Månen? Greit jeg blir med. Kjenner det skikkelig nå, men kan 
ikke gi meg. Må ha minst 2,5 timer. Det gjør skikkelig vondt. Klarer å holde 
det på avstand.

Estendstadhytta. Nå går det ikke lenger an å ignorere det. Slipper de andre 
foran meg og fortsetter i eget tempo. Går litt.

Bekken. Går litt til. Lenge siden jeg har kjent det så mye. Bare såvidt jeg 
klarer å gå.

Lohove. Kjennes bedre ut. Løper litt igjen, men sakte. Ikke så verst.

Voll. Best å gå litt igjen. Kjenner det i hele kroppen nå. Småfryser litt.

Karinelund. Går fortsatt. Dette var ikke mye moro.

Moholt. Endelig. Hjem, kjære hjem. Heldigvis, døra er oppe. Nå må jeg 
bare sette meg. Heldigvis er det ikke opptatt. Ned med buksa, og endelig, 
der fikk jeg drite!

The Love Trip 2001
En tidlig tåkete fredagsmorgen startet den ene av de kjekke trenerne sin røde Ra-
kett på Store-P. Med seg hadde han sin yndige jomfru og to tettpakkede tursekker 
med mat nok til en tur over Grønland.
Den kjekke treneren hadde i forkant blitt hardt presset med enten hjemmesamling 
eller dansekurs, og helt uavhengig av dette dumpet plutselig ideen om telttur ned i 
hodet hans.Og hans yndige jomfru bet selvfølgelig rett på og falt pladask for ideen, 
selv om denne fjellturen hadde vært på planen i omtrent et år...

De to fjellgeitene hadde lagt opp løypa i terreng som har blitt gått før av ivrige
vandrere: Trollheimens berømte trekant fra Gjevillvasshytta til Trollheimshytta, Jøl-
dalshytta og tilbake igjen.

Runar hadde på forhånd bi-
dratt sterkt til at turen var mu-
lig å gjennomføre, med sitt 
stormkjøkken, kart og lomme-
lykt. Den andre kjekke trene-
ren stilte også opp med en 
hjelpende hånd, og den kjekke 
treneren fikk låne sekk av 
denne kyssesyke mannen.
Det som er uvisst i skrivende 

stund er hvilke skumle hensikter den andre kjekke treneren hadde med sitt tilsyne-
latende vennligsinnede utlån. Ville han ta knekken på ryggen til sin trenerkompan-
jong, eller simpelthen få han frosset ihjel??....

Før sekken var ute av bilen hadde første bærestropp røket, og idet sekken var på 
vei opp på ryggen røk den neste... ”Dette lover bra” tenkte de to, og var spente på 
når neste overraskelse ville komme. Den viste seg å komme litt over halvveis førs-
te dagen, da et nytt feste for bærestropper røk.Ja,ja, ny knute ble knytt og turen 
fortsatte. Mørket var på vei, og det var på vei relativt fort. Det var et lite stykke 
igjen, en ganske stri elv med mye is måtte forseres, og så ble teltet endelig satt 
opp.

Sånn passe stresset finner den nå ikke så veldig kjepphøye treneren ut at hans 
nydelige lilla McKinsley Everest-sovepose er sporløst forsvunnet. Ops, en ny 
stropp hadde visst røket... Etter en liten leteaksjon i området, listet natten seg lyn-
raskt på, og middagen ble lagd i visshet om at natten måtte tilbringes i én sovepo-
se. Og for de av dere som tror at det er en romantisk affære så kan det her og nå 
avkreftes. Forhold som minusgrader, den kjekke trenerens svette superundertøy, 
og stikkende steiner i ryggen, gjør sitt til at alle antydninger til amorøsitet jages 
LANGT avgårde. Klokken 0200 ble Runar ærbødigest hyllet langt ute i ødemarken, 

(Continued on page 25)



Pes uten HES.

En fortelling om hvordan skigruppa dominerte UKEtoget. (siden 
ingen andre skjønte det så får vi skrive det selv..)

Formålet med UKEtoget er å markere for lokalbefolkningen at UKA er i gang, samtidig 
som de forskjellige studentorganisasjonene får vist seg fram.

Vi i Ski Nordisk stilte selvsagt mann- og kvinnesterke opp, klare for å gi alt for at trege 
trøndere skulle sperre øynene opp over vår framtoning. Vi hadde forberedt oss grundig: To 
plakater var laget til der det med sirlig skjønnskrift sto å lese at vi var fra skigruppa, og at 
vi synes det er et pes uten HES. I tillegg hadde vi to trafikkskilt som advarte trafikantene
om at skiløpere krysser veien. Stian hadde til og med skaffet til veie 4 tyskere mer eller 
mindre for anledningen. 

I alt var vi 22 stk som møtte opp, vakkert ikledd våre kjære, grønne skidresser og med rul-
leski og staver var vi klare for å markere oss som togets mest aktive innslag. Uten andre 
effekter enn våre vinnende vesen og sportslige holdning satte vi i gang med vår mars mot 
torget og triumfen -  trodde vi. Aktivt rullende markerte vi oss tidlig med høy infiltrasjons-
faktor og høyt aktivitetsnivå. Det var også liten tvil om at vi satte farge på toget – i boksta-
velig forstand. Luftkrigsskolen (LKS) stille også i grønt, men deres grønnfarge hadde en 
litt mer beskjeden betoning enn vår. LKS satset forresten hardt på effekter og hadde med 
seg beltevogn, Scania og så vel parade- som kamuflasjeuniform. 

Det var en artig opplevelse å rulle gjennom Trondheims gater, over fortauskanter og bro-
stein, og med korps både foran og bak var det ingen fare med verken takten eller stemning-
en. Bare synd at ikke flere av urinnbyggerne bivånet det hele. Bortsett fra en del bilister så 
var det ikke mange som hadde funnet det for godt å ta turen til sentrum for å beskue vår 
eminente framferd. 

Veien fram til torget bød på 
mange muligheter, båreløp,
bar-besøk og gratis vafler for å 
nevne noe. Lars fikk med seg 
det meste.
 Vel framme på torget var det 
tid for show, og etter som vi 
ikke hadde noe show så var 
det bare avvente juryens dom. 
Til vår store forskrekkelse så 
falt juryen for LKS’ effekter 
og ikke våre sjarmerende ve-
sen. Hvordan er det mulig?? 
Her bør det vel nevnes til jury-

Med dette var skiraffen sikret en fortsatt drift, og det skjedde 
ingen ting på boligfronten (den mest merkbare forskjellen var vel 
at Skiraffen ble ledene på treningsfronten) før den syvende far i
huset Steinar i Juni 2001 flyttet ut. Og Runar flyttet inn. 

En æra var avsluttet

Vi håper dere kan la arven gå videre, og forvalte skiraffen på 
beste måte. 

Mest for meg selv, og litt for de andre

første ex – raff  Erik



kom løpende og bodde i Skriraffens lune favn i noen måneder. 

VI HADDE BLITT SKIKJØKKEN

På denne tida ble også den første æresraff utnevnt, INGEBORG 
ble den heldige vinner

Da Karl forsvant ut i det private nærngsliv, fikk vi tak i en ma-
ringaste som syntes dette var et fint sted å bo. Endre syntes at 
ingenting var som litt hard bass når du skulle sove, men det tar 
seg opp når en kan spille Risk eller Tp med de andre samboerne 
både  titt og ofte. 

Nå er vi kommet til våren 1999. Denne besetningen holdt seg ut 
året. Men 1 Januar var en epoke slutt, Ingerid forsvant sørover og 
Erik forsvant over veien. Erik havnet i samboerskapets klør på 
tett og lav, mens Ingerid havnet i Norske Skog (nå Sødra, eller 
no)

Spørsmålet jeg stilte meg selv var: Hva ville nå skje med skiraf-
fen?

Ville skiraffen kunne overleve, ville Steinar overleve med mange 
nye naboer, ville de nye naboene overleve Steinar. Spørsmålene
var mange, og svara like få.

Relativt raskt kom Kristin inn på Eriks gamle rom, og i tillegg 
kom Vibeke krypende inn på rommet til Ingerid. 

Ut på våren forsvant også unge Leite til bortkomne Hawaii, der-
med banet veien seg for den andre personen som var nærmest en 
sjiraff i høyde på rom hk 10 – 14, med andre ord Lars flyttet inn.

Kunngjøringer
Vi gratulerer Helge & Eli med ny 
jente. Og dette har han hatt tid til 
midt opp i  doktorgradinnleve-
ringa?
I den sammenheng kan vi også 
nevne (for de som ligger langt et-
ter):
Lena & Ståle gjorde tilsvarende 
stunt tidligere i høst + at Hans IL 
& Ingrid produserte sin håpefulle 
nummer to.

ens forsvar at den helt klart hadde inntatt for mye champagne.

Selv om vi falt for en udugelig jury så fantes det ikke sure miner hos oss. Noen dro mer 
eller mindre rett på vorspiel, og litt om litt så var alle atter samlet – denne gangen på Ski-
pendales. Det viste seg også at de billettene vi fikk til overs var veldig lette å bli kvitt, så 
snart var det fullt hus og hæla i taket. Vi kom oss også velberget ned til Samfundet der fes-
ten fortsatte. Hva som skjedde der etter hvert skal det ikke refereres så nøye om, men jeg 
synes å huske at Runar ikke fikk kjøpt mer øl fordi har var for full, og at heller ikke jeg 
fikk kjøpe øl til han. Her tror jeg det vil være riktig å avslutte historien, og avslutter med å 
takke alle som var med på moroa. 

Takk!

Øyvind.



Hyttekarusell vinteren 2002
Hyttekarusellen går denne vinteren etter følgende plan:

Dato  Stil  Arrangører
15.01  K  Hagbart Raggsokk

Espen Smedsrud
22.01  F   Ola Kleppa

  Jomar Jentoft
29.01  K  Marit Agner

Siri Hagman
05.02  F   Tor Halvor Bolkesjø

Runar Lien 
12.02  K  Ola Holmestad

Bjørn Bergheim
09.03  K  Klubbmesterskap, normal
10.03  F   Klubbmesterskap, sprint
19.02  F   Sylvain Bingler

Eirik Gunnar Bjørge
26.02  K  Kari Bråtveit

Ane Henriksen
05.03  F  Rein Gjessing

Christian Lefdahl 
12.03 K Bård Skogsholm

  Tobben Bakketun
19.03  F  Ove Feragen

  Torbjørn Houge

Til arrangør:
Dersom datoen ikke passer for arrangørene så:
alt 1: Bytt med andre
alt 2: Skaff andre
(andre alternativer finnes ikke)

Arrangøren har ansvaret for å hente startnr på Skippendaless HK 3-3.
Ta rundetider, og heng opp to resultatlister på tavla, samt sende ut på mail til 
langrenn@stud.ntnu.no

? Og det var også på denne tida Steinar var mer på Samfunnet 
enn både hjemme og så skolen til sammen. (posten blei sendt 
til samfunnet under UKA 97, ehh vel nesten ihvertfall)

Oppi alt dette ble altså skikjøkkenet Skiraffen startet. Det var fle-
re tilfeldigheter som var viktig for denne dannelsen. Erik (talaren 
sjølv) som kan sies å være den som har bygget deler av det ver-
ket dere nå er en del av. Jeg flyttet høsten 1997 inn på nyoppus-
set hybel i HK 10 – 12 etter å ha bodd i hk 14- 12 i nesten 2 år. . 

På rommet ved siden av bodde da min tredje Monica-samboer,
(jeg hadde nemlig i løpet av disse to årene alltid en jeg bodde 
sammen med som het Monica, litt snodig det der) som plutselig 
ble ferdig med hovedfaget sitt. Dermed var det en ledig hybel le-
dig på kjøkkenet,  og plutselig ble Steinar Moholt-beboer, det var 
litt vanskelig å få han til å krype ut av det trygge nerde-miljøet
på Steinan, men med lovnader om at det skulle bli nett på Moholt 
om kun kort tid, så gikk det greit. (det tok vel over et år før vi 
nett)

Med Steinar ombord ble ideen om skikjøkken et skritt nærmere, 
strategisk plassert over bergkjelleren var det ikke akkurat et yn-
det sted å bo, men skit au. 

Så på våren 1998 forsvant vår noe pent-snakkende Silje ut, Stei-
nar mente at vi burde få inn en ny blondine. Da var ikke veien 
lang for Ingerid (Langslet) som hadde hatt et hvileår vekk fra 
Trondheim. Ingerid skulle i utgangspunktet bo der i ca 1 mnd. 
det ble 16mnd.

Ut på nyåret i 1999 hadde Olga fått nok av rare Grenslandsfolk,
og forsvant plutselig ut. Det gjorde at unge lovende Karl (C Nes) 



Tale til Skiraffens

4 års-jubileum
På en dag som denne så er det vel passende med noen ord om 
plassen vi er på, og litt historikk bak dannelsen av SKIRAFFEN.

Starten på Skiraffen som skikjøkken ligger noen år tilbake i tid. 

I dette året skjedde blant annet:
? Bjørn Dæhlie gikk et av de mest optimale løp han noen gang 

har gått.
?  Jeg prøvde å bestå opptaksprøvene til idrettgrunnfag.
? Det  var på den tiden da Norge enda ikke hadde hatt KMB 

som statsminister.
? Jeg ble singel
? Steinar ble singel
? Jeg strøk på min første eksamen (sosial økonomi) 
? Dette var også året jeg gjennomførte birkebeineren med knekt 

ski (etter å ha tryna på Dølefjell etter 15 km), og så i tillegg ut 
som en dårlig bokser i trynet.

? Det var på den tida da Steinars eneste fysiske utskeielse var å 
se på Aerobic en gang i uka.

? Det var den tida Moholt ennå var en relativt billig plass å bo 
(1500,- i mnd.

? Det var på den tida modem var måten å kommunisere med 
verden på fra Moholt.

? Det var på den tida jeg hadde sykkel som kostet mer enn bi-
len.

? Det var på denne tida Steinar begynte å innse at Steinan ikke 
var et smart sted å bo.

Om rennene:
??Alle renn går i utgangspunktet i lysløypa ved Vintervannet. 3 runder à 3 km 
for menn, og to runder for damer.
??Eventuell flytting skal kunngjøres på tavla og e-post innen 12.30 renndagen 
(dersom dårlige forhold etc).
??Første start kl.1900, avreise Store-P kl 18.00.
??Det blir også mulig å benytte seg av Hyttebussen. Denne er gratis for alle 
NTNUI medlemmer og går hver tirsdag gjennom hele vinteren. 
Rutetider:  18.00 Avreise Steinan 

18.15 Moholt Studentby 
18.50 Ankomst Studenterhytta
22.00 Avreise Studenterhytta

Små justeringer kan komme, disse blir i tilfelle varslet i god tid.

Ønsker både arrangører og deltakere lykke til!

hilsen de kjekke trenerne

 Jacob (73889838) og Harald (73889839)

Silje og Sigurd prøver naken-langrenn i Østerrike. 
Hva med en egen gren i klubbmesterskapet?
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Juledrikketest
Kvelden 23/11 ble den årlige juledrikketesten avholdt på 
NTNUI-kjelleren. Spekteret var som vanlig bredt, og omfattet
alt fra Ringnes Julebokk til Eriks selvlagde julebrus, Singo 
med konditorfarge. Kombinert i testen var også en praktisk 
undersøkelse av alkoholens innvirkning på dømmekraften. 
Grans Juleøl ble servert som øl nr 1 og 10 i testen. Dersom 
ølet hadde fått samme poengsum i de to omgangene ville vi 
kunne konkludere med at alkohol ikke har noen innvirkning. 
Av resultatene kan vi imidlertid lese at ølet fikk bedre score 
i runde to. Det vil si at alkoholen har hatt en positiv inn-
virkning på dømmekraften.

Drikk og vær/bli glad!!

Handleavtale

Hei skiløpere!

NTNUI Ski Nordisk har fått en handleavtale med Hank Sport. Fra dags dato og 
fram til og med 08.12.2001 får medlemmer i NTNUI Ski Nordisk:

 30 % rabatt på konkurranseski/racing ski, skisko og staver.
 25 % rabatt på steinsliping av såle med struktur.
25 % på de fleste andre varer vi har på lager (herunder skismurning).

 20 % på sykler.

Samme betingelser får vi på en HANDLEKVELD i månedskiftet jan./feb. 2002 
(annonseres nærmere).

Utenom handlekvelden og etter 08.12.2001, vil medlemmene av Ski Nordisk få fast 
rabatt med:

 20 % på de fleste varer vi fører.
 10 % på sykkel.

Alle rabatter er i forhold til veil. priser.
Det gis ikke rabatt på varer som er på tilbud/tilbudspriset.

For å få disse rabattene må medlemskort i NTNUI fremvises, og du må være med-
lem i NTNUI Ski Nordisk.
http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/medlem/

Hank Sport fører ski fra Atomic og Fischer, sko fra Alpina og Salomon, bindinger 
fra Rottefella og Salomon, staver fra Swix og bekledning fra Bjørn Dæhlie og Swix. 
Dere finner smurning og glider fra Swix, Toko, Start og Rode. De fører også Lill-
sport, Chilli Sport, Maxim og XL-1.

hilsen
Snorre Kjørstad Fjeldbo
Leder, NTNUI Ski Nordisk



Runar drikker vannmelonpunsj



På koietur med 8 gutter……..
……det må vel være drømmeopplevelsen for enhver jente?

Søndag 14. oktober dro vi i alle fall av gårde. Det var besøk fra Tyskland her, og de 
måtte jo få oppleve det fantastiske norske fjellet. Besøket startet med UKA-toget da-
gen i forveien, og med etterfølgende ”after-tog” og Samfundet til langt på natt. Det 
gjorde sitt til at avreisen søndag drøyde litt, men formen var upåklagelig den når vi 
endelig var på vei til Telin, som koia hette. 
Etter å ha orientert oss frem på humpete grusveier innenfor Berkåk kom vi frem på et-
termiddagen. Og siden været var så utrolig bra, satte vi bare fra oss sakene, og tok en 
liten tur på toppen bak koia før mørket kom. Det skulle likevel vise seg at når det kom, 
kom det fort, så det var ikke så enkelt å finne frem fyrstikker, kokeredskap og det som 
trengtes til en sårt etterlengtet middag, men det gikk da bra, og vi fikk spist oss gode og 
mette. Siden vi fortsatt var litt trette etter gårsdagen ble det en tidlig kveld, så vi skul-
le komme oss tidlig av gårde dagen etter. 
Tirsdag var virkelig turdagen. Målet var Trollhetta, og været så ganske lovende ut, så
det skulle nok gå bra. En liten etappe med bil først, så bega vi oss ut på turen. Og det 
ble en suksess. Riktignok var ikke været helt topp, men dårlig var det ikke, så den nors-
ke fjellheimen fikk virkelig vist seg frem fra en bra side. Og endelig oppe på toppen ble 
det marsipan og sjokolade til belønning, før vi skyndte oss nedover igjen før mørket 
kom. Det ble en 9-timer lang tur. Og i kveld skulle det bli oktoberfest. For det var klart 
vi måtte ha oktober fest når det var oktober og tyskere her. Men først måtte sultne ma-
ger mettes, så det startet med en stor middag og etterfølgende dessert. Så vet vi jo at 
etter en slik lang tur på fjellet er det viktig å få i seg salt, væske og c-vitaminer. Så det 
som skal til da er jo så klart Tequila (er det ikke?). Noen studentersanger og annen 
moro før det ble avgjort at nå var det bålbrenning. For det var tradisjon (mulig ganske 
nylig oppretta) med bålbrenning og trebrenning på oktoberfest. Noe egna tre i nærheten 
ble det dessverre ikke funnet (antakelig like bra det), så det ble med et stort bål og pøl-
sebrenning (mer mat ja). Om planen var å holde det gående til langt på natt vet jeg 
ikke, men turen hadde nok tatt på, for plutselig ble det mange trette fjes og ”sengen” 
var mer fristende. 
Tirsdag var det slutt på moroa. Det var viktige ting som venta i Trondheim og ; skole, 
intervall og et hardt UKA-program. Men først måtte maten fortæres. Man kan jo ikke 
dra det med tilbake, så det ble en stor frokost med brød, pannekakevafler, egg og bacon. 
Siden været var så fint hadde vi også en stopp ved en klatrevegg ved Støren. Vi kom 
oss opp på en hylle, og kunne nye utsikten ned til E6, mens andre var opptatt av vans-
kelighetsgraden på fjellveggen bak oss. Her tok vi lunsjen, som for øvrig besto av sjoko-



lade og chips, og slappet av i solen. Så var det etappen ned igjen til veien, og det gikk 
faktisk bra det og( selv om det kanskje ikke er veldig enkelt å klatre med en arm, men 
turen viste at det er fult mulig) , og den siste etappen hjem til Trondheim. 

Vibeke



Tor Halvor 
Bjørnstads visua-
lisering av over-
trening blant 
skiskyttere. Fe-
nomenet ser for 
tiden ut til å være 
ikke-eksisterende
i langrennsgrup-
pa. En stor takk 
til trenerne for å 
gå foran med et 
godt eksempel.

(Continued from page 7)
ute var det mange minusgrader, inne i teltet likeså. Runars primus sørget for til-
nærmede badstuforhold en staket stund, akkurat lenge nok til at de to sovnet. Få 
er de nettene der en ligger å teller på knappene til en kan få stå opp, men denne 
natten var helt klart en av disse.

Da morgensolen skinte sine første etterlengtede stråler ned på teltet, ble det kons-
tatert at Trollheimshytta lå 600 meter lenger nede i lia. Og på 1000 meters høyde 
ble det lilla vidunderet gjenforent med sin eier.

Solen og vinden forsatte å spille på lag, akkurat 
som den gjorde første dagen. Men neste natt 
ble uansett tilbragt i en av turistforeningens hyt-
ter som hadde alt bortsett fra stearinlys. Dette 
skulle vise seg å spille svært liten rolle, etter-
som resten av hyttas gjester var skravlende o-
løpere fra Sunnmøre utstyrt med lassevis av 
hodelykter.

Da Raketten igjen ble startet opp søndag etter-
middag, etter nok en dag med sol og blå him-
mel, var d fortsatt nok mat i sekkene til å krysse 
Grønland både en og to ganger....

Den andre kjekke treneren hadde nesten lyktes
med sin skumle plan. Den kjekke treneren had-
de riktignok ikke frosset ihjel, takket være sin 
varmblodige jomfru med sovepose, men ryggen 

var helt ferdig. Planen hadde visst lyktes alikevel...

Takk til Runar.
IKKE takk til den andre kjekke treneren.

Skrevet av MA

Mattis
+

Ingvild
=

sant



Look-a-like

Bente Konst Brage Toreid

6. Innkjøpsliste
???????20 m2 linoleum
???????bonemiddel
???????2 store piassava koster
???????div. vaskemiddel
???????kaustisk soda

7. Gjør punktene 4 til 2 i motsatt rekkefølge i forhold til det du gjorde under forbredelsene.

8. Vask og vær glad.

Det var alt for denne gangen. Neste gang vil vi fortelle hvordan man forvandler et Moholt 
kjøkken om til en swimming pool!

Kristin Degnes mottar prisen som 
dette nummerets rivjern

O’store sjef!!

Den biologiske terro-
ren mot USA får sto-
re konsekvenser for 
norske alpinsentre. 
All produksjon av 
hvitt pulver må opp-
høre inntill de skyldi-
ge er tatt

Helt sjef!!!



Stian tar med seg tysk ølkultur 
hjem.

Ukvalifisert testpersonell
Jeg sikter til den store makrell-i-tomat testen som ble pre-
sentert i forrige nummer av fb. Når man skal foreta slike tester er det svært viktig å bruke et 
representativt utvalg av folket, for at resultatene skal bli mest mulig retningsgivende for 
den enkelte kjøper. Og det er jo tydelig at her har det skjedd en stor feil i utvelgelsen av 
testpersonene, for konklusjonene er jo stikk i strid med allmenn oppfatning (og egne tes-
ter). Det kan da ikke være noe tvil om (?) at når det gjelder makrell i tomat er det ingen 
som slår Stabburet. Jeg kan faktisk være tilbøyelig til å gi den en seks’er. (ref. test: Stabbu-
ret:1). Mens testvinneren, Eldorado…..Ja jeg bare spør; var det egentlig makrell-i-tomat
eller tomatsaus dere testet? For når du har ”spist opp” boksen sitter du jo igjen med en halv 
boks med tomatsaus (og selve fisken kan jo heller ikke sammenlignes med Stabburets).

Det er faktisk så oppsiktsvekkende resultater her at man kan spørre seg om testpersonellet 
har blitt utsatt for et attentat. Er det noen som har sneket seg inn og byttet om skivene med 
Eldoradomakrell og Stabburetmakrell. I så fall er det ikke testpersonellet som har gjort feil, 
men det har kanskje vært dårlig sikkerhet rundt testen, noe som tyder på litt uprofesjonelt
opplegg.

De andre merkene har jeg ikke nylig testet, men når det er en så stor bom i kåringen av 
testvinner og -taper gir det meg et godt grunnlag for å stille spørsmålstegn ved testen. Og 
forresten hva har en sardinboks i en makrell-i-tomatsaus test å gjøre?

Vibeke

Kanskje må fb være litt mer kritisk til hvem som foretar tester og hvordan de foregår i 
fremtiden, og ikke ta alt de får inn for god fisk.

Hvorfor er alt så skjeivt??

Se side 41 for mer info

5. Da kommer sommaren. Festen er i gang!

Når man har lagt ned såpass med arbeid i forberedelsene er det like greit og la festen vare 
en god stund. Snakker da minst en ukes tid.

Etterarbeiedet etter festen kan ha en tendens til å bli noe omfattende, det kan kanskje bare 
være like greit og la kjøkkenet forbli som Miami beach. Men vil du prøve å få kjøkkenet 
tilbake til vanlige former må man gjøre følgende:

FB er fortsatt mottagelige for bestikkelser.



4. Rigging:
Anlegg, bar osv må rigges og settes ordentlig på plass. Veggene bør først dekkes 

med hønsenetting, deretter med bannere med sommer, sol og surfe bilder. 

”Vil du ligge øverst eller underst?”
Bård til Vibeke på samling

Ullers-O beach

Er du lei av regn, sludd og vind? Ønsker du deg til varmere breddegrader med sol, strand 
og høye drinker? Ja da kan du gjøre som gutta på Ullers-O gjorde andre helga i november. 
I løpet av noen få dager ble den trauste og kjedelige Moholt hybelen deres forandret til en 
sydhavs idyll. Vi snakker strand, bar, surfere, drinker, sommer og sol. Hvordan gjør man 
dette? Her kommer oppskriften:

1. Innkjøpsliste:
??????50 m2 hønsenetting
??????50 m2 gråpapir
??????30m2 presenning
??????8 tjukke spritusjer
??????3 spray bokser
??????1 Stor bil med lasteplan
??????1 boggey henger
??????4 liter smuglersprit
??????4 liter blandevann(Grans brus)
??????50 plastkrus
??????1 kasse ananas
??????2,5m3 sand
??????3 spader
??????5 store bøtter
??????2 blacklight rør
??????stroboskop lys
??????spotter
??????et helvetes stort PA anlegg
??????1 bar
??????2 store vifteommer

2. Forarbeide kjøkken:
Demonter hele kjøkken alt som er løst, eller kan løsnes må inn på rommene. Kjøle-

skap, sofa, bord, TV, komfyr, kjøkkenvifte osv. ALT MÅ UT!

3. Spa sand:
Sanden hentes med den store bilen og boggeyhengeren og spas inn på kjøkkenet. 

Viktig og ikke spare på sanda.




