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Nå har vi vaska 
golvet, og vi har 
..... Nei, forresten, 
vi har vel ikke 
gjort det.

Nå er det eksa-
menstid for de 
fleste av oss, den 
tida da vi virkelig 
får sitte og kose 
oss med alle de in-
teressante, og noen 
av de mindre in-
teressante, fagene. 
Mange benytter 
også denne tida til 
å trene litt ekstra, 
noe som kan være 

fint å ha bak seg for de som skal gå NM etter jul en gang.

I denne utgaven håper vi i redaksjonen at dere vil finne noe for en 
hver smak, men som vanlig har vi lagt mest vekt på å tilffredstille 
de av dere som ikke har vært fullt så heldige når all den gode hu-
moren ble delt ut.

I denne utgaven er det litt mindre tekst, og litt mer bilder enn det 
som har vært før. Men som kjent, et bilde sier mer enn tusen ord.

Vel, da er det nok tomme ord fra meg, kos deg, 
eller kast det.

UT PÅ TUR - ALDRI SUR
av Torbjørn Houge

FOTO: Ivar Gilså (KA)

Redaktøren



LEDER'N
av Ståle Skjemstad

SKIGRUPPAS JENTER



Steinar har funnet 

tilbake til 
’97-formen

God vin på samling. Vibeke 

gikk langt. Øyvind rygga av 

veien. 

De nye kommer inn i 
miljøet.
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BRUKSVALLARNA 2003
tekst: FB-redaksjonen



FOTO: Jens Torbjørn Sagberg
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Viktigste konklusjoner 

fra Erik sin hovedfagsop-

pgave: ”Norske politikere 

er rævdiltere”,
 ”EFTA 

– Endelig Ferdig et-

ter Tre års Arbeid”, ”Det 

var folkeavstemning i 

1972”.

Ingvild L. ble intervjua på dass på trippelkon-serten. 

Skiraffen
 ble kapret a

v 

vetera
ner på uka.

H
arald i storsalen: ”Jeg er 

kåt så jeg stikker videre.”

Saddam Hussain og o 

store leder Ståle har burs-

dag på samme dag.

Bolkesjø i fri
 utfoldelse 

med blondine på Sam-

fundet.

Knøtto har skiftet navn 

til Moelven-brakka.

Snorre fornøyd med 

svigers. Bruker jula på 

å sveise bilen hans EU-

godkjent. Snorre dermed 

snart gift.
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Eirik har fiksa bilen 
igjen etter sam

m
en-

brudd på sam
linga.

Torbjørn er passiv sjekker 
i skigruppa. Erik gir 
også sitt samtykke på 
dette.



SKITRENINGER ETTER JUL
informasjon fra trenerne

Etter jul vil det arrangert følgende fellestreninger:

Tirsdag:  Hyttkarusell på Henriksåsen, start kl 1900
  Oppmøte/avreise Store-P kl 1800
  (se egen info)
Onsdag: Felles oppvarming fra I-bygget kl 1830
  Lett joggetur
  Styrke i I-bygget kl 1930 (arr. O-gruppa)
Torsdag: Fartslek/intervall, teknikktrening på ski
  Hovedsakelig i Estenstadmarka
  Oppmøte Store-P kl 1800

Etter en 
høst med 
bra opp-
møte på 
treningene 

ser vi fram til en snørik vinter med mange spreke NTNUIere i skisporet. Det 
er viktig å holde formen oppe også i eksamensperioden og jula.

Vi vil også ønske alle sammen en riktig god jul.

Hilsen trenerne
Vibeke, Runar og Lars



HYTTEKARUSELLENE 2004
av de kjekke, vakre og syke trenerne

06.jan  Birthe Helen Smedsrud K
  Gerit Pfuhl

13.jan  Eirik Kultom Karlsen  F
  Fredrik Helmen

20.jan  Eli Anne Eide   K
  Ingvild Lien

27.jan  Gunnar Waage Skjeflo F
  Hallvard Kosberg

03.feb  Hermann Leite  K
  Joakim Schistad Lund

10.feb  Jørgen Nordskar  F
  Jørgen Sverdrup-Thygeson

17.feb  Kristine Drange  K
  Margareth Urheim

24.feb  Sigurd Kjørstad Fjeldbo F
  Thomas Karlsen

02.mar  Tomas Brikselli  K
  Ørjan Bohinen

09.mar  Sveinung Svendsen  F
  Jens Torbjørn Sagberg

16.mar  Martin Vik   K
  Sigurd Bjørke

http://www.ntnui.no/langrenn/hk/

Dette er lista over hvem som skal arrangere hyttekaruseller til vinteren. Der-
som noen er satt opp på en dag det ikke passer, må de enten bytte med noen 
andre, eller få noen til å overta.

K = klassisk stil
F = fristil
De som skal arrangere mot 
slutten av sesongen oppfor-
dres til å arrangere dobbel 
jaktstart en av gangene, da 
dette er veldig morsomt

Vibeke slik vi ønsker å se henne 
til vinteren

FOTO: Steinar



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

Ønsker både arrangører og deltakere lykke til!

hilsen Vibeke (73889550), Runar (73889836) og Lars (73889773)

Rutetider for Hyttebussen: 18.00 Avreise Steinan 
    18.15 Moholt Studentby 
    18.50 Ankomst Studenterhytta
    22.00 Avreise Studenterhytta

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 e-post innen 12.30 renndagen  
 (dersom dårlige forhold etc). Arrangørene er de eneste som kan  
 bestemme dette.
• 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.

Parkeringen på Henriksåsen når NTNUI har hyttekaruseller



DET STORE ØL-TESTLØPET, OG BANKETTEN ETTERPÅ 
(OGSÅ KALT O-DAG)

Dagen 
startet med 
at Herman 
prøvde 
å samle 
skigruppas 
øldrikkende 
medlemmer 
til testløp 
med diverse 
innlagte 
drikkepauser. 
Responsen 
viste seg 
å være 
heller laber, 

men Runar var selvsagt med. Og i et svakt øyeblikk sendte også jeg ut en lite 
gjennomtenkt mail på bull om at dette hørtes jo ut som en kjempeide. Det falt meg litt 
senere inn at for å unngå uante mengder hets i diverse forum, hadde jeg ikke annet 
valg enn å stille opp. Så presis klokka 5 stod jeg klar på store-P, med 4 pils i sekken, 
og en hel grandis i magen. 

En stund virket det 
som om hele 
opplegget 
skulle 
renne 

ut i 
sanden, 
eller rettere sagt 
i sekken til Herman. Det er begrenset 
hvor mye risting en flaske tuborg tåler... Heldigvis 
hadde Runar med seg litt i reserve, så da vi 
stod på startstreken hadde samtlige deltakere 
en pils for hver runde. Vi ble enige om å ta en 
obligatorisk øl først, og deretter var det opptil 
hver enkelt å vurdere når det var lurest å legge 
inn drikkepausene. Runar var først ut i løypa 
etter startølen, med Herman og meg hakk i hæl. 

Tempoet på de første to rundene var optimistisk, og 
allerede på første runden hadde vi distansert gjengen 

av Ørjan Bohinen



som stilte utenfor konkuranse. 

Etter to runder mente Herman og jeg at det var på tide med 
ny drikkepause. Herman var litt før meg både inn og ut fra 
drikkestasjonen, mens Runar tydeligvis hadde valgt en annen taktikk, 

og sparte alle sine øl til senere i løpet. Om det var 
den andre ølen eller tempoet på de første to rundene 
som gjorde utslaget er uvisst, men jeg tok iallefall en 
skikkelig Brink på tredjerunden. Herman derimot var i 
så godt slag at han like godt tok en øl etter tredjerunden 
også, mens Runar fortsatt sparte på drikkevarene. Da 
jeg kom inn etter fire runder, og hadde igjen 2 øl, var 
Herman allerede ferdig, mens Runar, som lenge ledet, 
hadde møtt veggen på den 3. ølen. Innspurten om 2.plassen ble 
dramatisk, men Runar vant til slutt med en knapp desiliter. Av mangel 
på premier ble det ingen premieutdeling, men Herman klarte i kjent stil 
å påberope seg enorme mengder heder og ære.

Med en slik oppladning var vi mer enn klare for banketten 
som o-gruppa hadde vært så vennlige å ordne for oss. Vi havnet rett i et 
mafiaoppgjør på d-51, før det bar videre rundt på diverse o-kjøkken. Når 
det gjelder resten av kvelden husker jeg av naturlige grunner ikke alt som 
skjedde, men jeg kan jeg jo ramse opp noe av det dere gikk glipp av, dere 
som ikke var der:
 -vaskemaskinkasting (faktisk ikke så vanskelig som det høres ut til)
 -Lars imiterte Leif Juster 
 -politiet kom og lekte brannvesen bak 3.post
 -en masse fulle o-løpere (og noen skiløpere).

Ellers får bildene tale for seg.
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F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  &  D r.  J e k y l



Bak f.v: Ståle Skjemstad, Gunnar Waage Skjeflo, Ørjan Bohinen, Thomas Brikselli, Jørgen Nordskar, Hallvard Kosberg, Kjersti Renaas, Anne-Martine Rustad,
Stine Skjemstad, Eirik Kultom Karlsen, Jens Torbjørn Sagberg, Ingvill Heskestad,Kristin Degnes, Jørgen Sverdrup-Thygesen,Gjermund Langslet, Martin Vik,
Ingvild Lien, Sigurd Bjørke, Gerit Pfuhl, Kristine Drange
Foran f.v: Vidar Bjørnstad, Vibeke S. Nørstebø, Øyvind Antonsen, Steinar Line, Torbjørn Houge, Lars Lysbakken, Runar Lien, Ingeborg Bartnes,

Julie E. Moer Aanonsen
Ikke til stede: Ingebjørg Mogård, Eli Anne S. Eide, Margareth Urheim, Birthe Helen Smesrud

B R U K S V A L L A R N A  N O V E M B E R  2 0 0 3  -  N T N U I ' S  E L I T L Ö P A R E



Bak f.v: Ståle Skjemstad, Gunnar Waage Skjeflo, Ørjan Bohinen, Thomas Brikselli, Jørgen Nordskar, Hallvard Kosberg, Kjersti Renaas, Anne-Martine Rustad,
Stine Skjemstad, Eirik Kultom Karlsen, Jens Torbjørn Sagberg, Ingvill Heskestad,Kristin Degnes, Jørgen Sverdrup-Thygesen,Gjermund Langslet, Martin Vik,
Ingvild Lien, Sigurd Bjørke, Gerit Pfuhl, Kristine Drange
Foran f.v: Vidar Bjørnstad, Vibeke S. Nørstebø, Øyvind Antonsen, Steinar Line, Torbjørn Houge, Lars Lysbakken, Runar Lien, Ingeborg Bartnes,

Julie E. Moer Aanonsen
Ikke til stede: Ingebjørg Mogård, Eli Anne S. Eide, Margareth Urheim, Birthe Helen Smesrud

FOTO: Steinar
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Hei
 
Da jeg har kjøpt meg leilighet, må jeg flytte ifra 
mine 2 gode kamerater som begge er 21 år og går siv.
ing på Gløshaugen.
Derfor trenger jeg noen til å ta over rommet mitt. 
Utrolig nok, ønsker de å bytte meg ut med en jente.  
 
Leiligheten er på ca 110kvm med god standard, 
vi har oppvaskmaskin, vaskemaskin, 
bredbånd, kabeltv,+++.  Beliggende 
på Singsaker, rett ved festningen.  
Prisen er på  7000kro- ner/mnd delt 
på 3, dvs 2333 pr person +strøm. 
 
Så hvis du kjenner noen, som kjenner 
noen som trenger et rom, be de 
ta kontakt med under- teg-
nede umiddelbart, 
for visning.
 
Hilsen
  
 
Fredrik Helmen
helmen@stud.ntnu.
no
97735056

SAKSET FRA MAILARKIVET
FBs e-post arkiv

Følgende spørsmål melder 
seg:
- Har Fredrik fått seg 
dame siden han flytter?
- Er samboerne hans 
så tafatte at de ikke kan skaffe 
seg dame selv?
- Hva skal du med dame 
når du har oppvaskmaskin?



Kjære FB

På grunn av mitt syklige behov for å være med 
der det skjer har je tatt den fatale avgjørelsen 
å melde meg av skisamlinga. Grunnen er at i et 
svakt øyeblikk (fylla), fant ut at det var større 
muligheter for fyll i Gøteborg. Håpet i år, går ut 
på å finne ei dame som ikke bare er dansk(sku ha 
holdt ut et par kinoer til)/svensk(avstand suger)/
finsk(språkproblemene vil gjør alt lettere), men 
faktisk ikke bor i Trondheim.

mvh
Mister Man Search

DESPERAT SØKENDE SKILØPER DROPPER SAMLING
bill mrk: Søkende viking fra Hadeland

KJENNER DU DENNE MANNEN?
han vil gjerne ha besøk av deg

FOTO: ukjent



Unternehmensführung og Marketing

...mens kompendiet i teknologiledelse sannsyn-
ligvis ikke brenner noe annet sted enn i he....



FOR-PINGLE-FOR-PINGLELISTA-LISTA

Jacob og Øyvind: drikker ikke opp på juleøltesten, men løper hjem for å  
   drikke Lysholmer double Ice

PINGLELISTE

Erik:  Leangen
Ståle:  Har ikke vært på trening på lenge
Torbjørn: Inviterer på pizzakveld, men kommer ikke selv. Lurer oss  
  intetanende opp på en ikke-eksisterende pizzabuffet
Teigen: Endelig NTNUIer, men i vanvittig dårlig form
Jentene i skigruppa: Hvorfor får ikke FB bilder av noen av dere badende på  

ANTI-PINGLELISTE

Thomas K.: Står imot drikkepresset, og drikker brus på juleøltesten
De som bader på trening: kaldt



Plass Ølmerke Poeng
1 Ringnes juleøl 67
2 Fredrikstad Juleøl 66
2 Fredrikstad Juleøl 66
2 Dahls Juleøl 66
5 Macks juleøl 64
6 Schous Juleklassiker 63
6 Nordlands juleøl 63
8 Ringnes Sterkøl 48

En fin gjennomført test, selv om arrangøren ikke var veldig impo-
nert over skigruppas utskremte juleøltestere. 

De fleste var skammelig pinglete. Arrangøren foreslår sommerøl-
test for J. Matheson m/venner til våren.

PS: Lars Lysbakken vant juleøltesten etter å ha styrtet 1 1/2 liter 
julebrus! 

PS2:Julebrustesten er forbigått i stillhet grunnet usaklig testmate-
riale fra arrangørens side.

JULEØLTEST 2003
av Riiser'n

nr. Testrekkefølge Smak Plass
1 Fredrikstad Juleøl 66 2
2 Ringnes Sterkøl 48 8
3 Ringnes juleøl 67 1
4 Fredrikstad Juleøl 66 2
5 Schous Juleklassiker 63 6
6 Nordlands juleøl 63 6
7 Dahls Juleøl 66 2
8 Macks juleøl 64 5



JULEØLTEST 2003 - EN KOMMENTAR
av redaktøren

Som en av deltakerne i testpanelet, føler jeg meg litt småfårnærmet av dest-
gjennomfører Erik. Jeg kjenner meg ikke igjen i karakteristikken som at de 
fleste var pinglete. Jeg stiller et lite spørsmål til om arrangørens forhold til 
nevnte drikk har påvirket hans dømmekraft i denne saken.

En annen detalj jeg stiller meg tvilende 
til er resultatlista. Det som er ført opp 
der er forsåvidt greit, bortsett fra at en 
type øl mangler. FB har etter en god del 
aktiviteter i grenselandet mellom journal-

istikk og 
industrispionasje, fått 

tak i en kopi av en av kvitterin-
gene realtert til juleøltesten (fra Bunnpris 
Moholt). Av denne fremgår det at det ble 
kjøpt inn bl.a. 6 flasker Hansa Juleøl.

Som presseetisk ansvarlig føler ejg meg 
forpliktet til å stille følgende spørsmål:
Hvis det mangler en ølsort, hva mer 
kan mangle?
Jeg bare spør...

Ellers vil jeg legge til at ved siden av 
at Lars vant, fikk Thomas en god an-
dreplass, og fikk nyte en øl som premie 
for den.



h t t p : / /www.n tnu i . no / l ang r enn / f b

Som skigruppas eneste sladder-blad, ønsker 
vi nettopp DIN hjelp til å sette sammen en 
komplett oversikt over par i og utenfor 
skigruppa. Send en mail til langrenn-
fb@stud.ntnu.no med oversikt over 
ditt eller dine naboer sine forhold, 
så vi får den fulle oversikten, for 
du vil vel ikke at Hermann skal 
sjekke opp dama di, vil du vel?

Vi er 
tilbake 
en gang 
etter 
jul...

God jul 
alle sam-
men!


