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Leder’n har ordet 
Sesongen er godt i gang og skirennene ligger 
som perler på en snor fremfor oss.  
Når du står med denne blekka i hendene, er du 
kanskje mest bekymret for om klister, rubb 
eller kanskje tørrvoks er det sitter best under 
skia på Marka Rundt. Det eneste som er sikkert 
er at det blir tøft i år også. Men hva hadde vel 
Marka Rundt vært uten alle de bratte kneikene og det usikre føret? 
Anbefaler Gullhavs historiske tilbakeblikk på side 13. 
 
Denne sesongen er spesiell. NTNUI er stolt arrangør av Studentlekene2013 
og mer enn 2000 studenter kommer til byen for å kjempe om edelt metall i 
dagene som kommer. Selve kronjuvelen av øvelser er det langrennsgruppa 
som står for. Bysprint. Med omgivelser som Marinen og Nidarosdomen 
ligger alt til rette for at dette blir en spektakulær affære som vil få sin 
rettmessige plass i historiebøkene. Men som stolt tradisjonsbærer er det vel 
så spennende at vi arrangerer ”verdens siste femmil” med intervallstart og 
2x25km runder. Om det blir koteletter, øl og brennevin på runding skal du 
ikke se bort i fra. 
 
Takket være den uvurderlige dugnadsånden blant medlemmene våre, kan vi 
realisere alle disse minnerike skirennene, de gode historiene og skigleden 
som vi alle tar med oss fra studietiden i Trondheim. Ønsker alle lykke til 
med resten av skisesongen, og da spesielt på Marka Rundt og i 
Studentlekene! 
 
Bjørn Bergholt – Leder NTNUI-langrenn 
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Ny redaksjon i Fiskebeinern  
Etter at Torbjørn Vala annonserte sin avgang tidligere i vinter, har det vært 
knyttet stor spenning til hvem som skulle bli Fiskebeinerns nye sjefredak-
tør. Det var rekke gode kandidater til denne jobben, men til slutt falt valget 
på Even Flønes Skare. Som ny medjournalist (i tillegg til Katharina), får 
han med seg med seg Markus Glad. 
 
Even Flønes Skare flyttet tidligere i vinter inn på Skiraffen. I så måte kan 
Even betraktes som en skiraff, og en person FB’s lesere kan ha nytte å vite 
litt mer om.  
 
Litt om Even 
Even ble født en vakker sommerdag 7. juni i 
1989. Da Even var 16 år begynte han på 
KVT videregående skole på Tiller. Mye lå til 
rette for at Even skulle trives her, slagordet 
til skolen var nemlig «Kvalitet, verdier og 
trivsel». Likevel fant ikke Even seg helt til 
rette, og etter bare ett år, byttet han til 
Heimdal videregående skoles skiskytterlin-
je, hvor han gikk i 3 år. Etter dette, valgte 
Even som mange andre gutter på dette sta-
diet i livet, et år i militæret, nærmere be-
stemt på Setermoen. Her fikk han både sky-
te med gevær og sove i lavo. 
 
Etter militæret gikk turen til HiST hvor han startet på en bachelor grad i 
mat-teknologi. Og dette virket til å være et riktig valg, for i disse dager er 
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Even fullt i gang med fullføringen av bachelorgraden som skal være ferdig 
til sommeren. 
 
Som alle studenter kjenner til, er det ikke alltid stipend og penger fra låne-
kassen strekker til. Derfor jobber Even ved siden av studiene, på Obs-sport 
på Tiller. Så vidt FB kjenner til, trives han der, og kommer til å fortsette 
med det arbeidet. Om du noen gang er innom her, på Obs Sport, så stikk 
gjerne innom Even for en hyggelig handel og prat. 
  
Litt om Markus 
Markus er fra Tromsø og går i 3. klasse 
på bygg og miljøteknikk på Gløshaugen. 
Etter hva FB har lagt merke til, virker 
han til å trives godt der. På fritiden liker 
Markus å være ute i frisk luft og å være i 
aktivitet. Vi kan blant annet nevne fjell-
turer, sykkelturer og fotballspilling. 
Markus er ansett som en gladgutt, han 
har mange baller i lufta og er heller ikke 
redd for å ta i et tak. En av Markus’ 
hobbyer er å filme. Han har laget flere 
filmer for gruppa, blant annet fra KM i 
fjor og Meråker-samlingen i høst. Disse 
ligger på youtube, og er absolutt verdt å 
ta en titt på. 
 
Med Katharina som fortsettende med-
journalist, ligger nå alt til rette for å gi 
FB-lesere gode leseropplevelser også i fremtiden. 
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Skardilten 2013 
En flott helg med mange ulike innslag! Strålende vær, gode resultater og 
uforutsette hendelser.  
 
Helgen og samlingen startet med en middels lang biltur til Molde, med 
både ventede og uventede passasjerer. Bilen til Siri Bente & co møtte et par 
havarerte NTNUIere langs veien. Tilfeldighetene skulle ha det til at Einar 
med følge også skulle til Molde, ikke på skitur, men på bryllup, så bilen ble 
fylt opp.  
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Da vi ankom Skarstua, hoppet ”måking” opp som en uventet post på 
programmet. Thomas tok villig ansvar og begynte å spa. Det viste seg 
imidlertid at han ikke kunne måle seg med maskinen som etter en liten 
stund dukket opp. Denne traktoren måkte til og med trappa. Litt av en 
service. 
 

 
 
 
Så var det klart for skitur, løypene skulle testes. Med utgangspunkt i 
himmelretningene og Hannas hukommelse (hun hadde gått løpet tidligere), 
valgte vi retning og gikk en stund i den valgte retningen. Runden ble 
avsluttet med en tur bort til stadion for å hente startnummer. Her skulle det 
så vise seg at ingen egentlig visste helt hvor morgendagens løype egentlig 

Måke nr. 1 Måke nr. 2 
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skulle gå, men at en ”hemmelig facebook-gruppe” kunne guide oss i 
retning av riktig svar. Rennkontoret kunne heller ikke gi oss fasiten, da 
deres kart ikke dekket hele løypetraseen. Rutinerte Bjørn, klarte på sin 
uforklarlige måte å møte på rennlederen i løypa. Han kunne da i hvertfall få 
bekreftet at løypa var lagt om fra den tidligere traséen, da den i fjor ble 
vunnet av Knut Andre Hatlen på blanke ski. Blanke ski skulle altså ikke bli 
årets suksessoppskrift.  
 
Renndagen startet på bedagelig vis i sengen, vi kunne sove ekstra lenge, 
siden starten ikke gikk før klokken tolv. Skiene kunne spennes på rett 
utenfor døra, og det var ikke mange stavtakene bort til start. Starten gikk 
presis kl. 12.00. Inntil nå var alt som det skulle. Det skulle imidlertid vise 
seg og å ikke vare så veldig lenge. For noen skar det seg virkelig på denne 
dilten, Hanna kræsjet med en elg før det var gått 3 km. Dette møtet endte 
med en skulder ut av ledd og to smertefulle påfølgende timer. Tur med 
ambulanse og et besøk på sykehuset måtte til før skulderen endelig kunne 
dras tilbake på plass.  
  
Lykkelig uvitende om denne hendelsen, kjempet de andre NTNUIere seg 
gjennom løypa. Tre runder à 13,33 km. Siri Bente, kom seg litt lenger enn 
Hanna, men måtte takke for seg etter en runde, da helsa skrantet. Ellers 
gjennomgikk de grønnkledde alt fra (total?) sprekk til fall og bakglatte ski. 
Thomas fikk det litt hardt mot slutten av siste runden, men klarte seg på 
tross av dette fint, bortsett fra at han måtte ta farvel med Just. Til tross for 
denne sprekken kom han seg i mål og vant sin klasse. Bjørn ble best av de 
grønnkledde på en 3dje plass i sin klasse på tiden 2.02.36, Just nr 2 (nr.4 i 
sin klasse) og Thomas som tre. Anette tapte litt på dårlig feste, men tok 
igjen på glien og tok seg inn til klasseseier og som 3dje beste kvinne totalt. 
Rett foran Maja Solli som gikk i grønt, men dessverre for feil skiklubb. 
Videre kom Magnus Solli Haukaas og Kjersti Solem. 
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Etter løpet bar det rett til sykehuset for å hente dagens pasient. Der skulle 
det vise seg at Hanna er ikke bare Hanna, men ultra-Hanna, det vil si at hun 
ikke bare er tøff, men rå-tøff. Dette vil i sin tur også si at å synes synd på 

seg selv og se på seg selv 
som ”paranoid” er noe 
man ikke bruker tid på. 
Her skulle det, allerede 
før vi var ute av 
sykehuset, meldes om at 
formen var fin og at det 
skulle bli skitur 
påfølgende dag! Selv 
med armen i fatle og med 
beskjed om å ta det med 
ro. 
 
Etter at Bjørn hadde 
vunnet kampen mot DNF 
på pizza spisingen var det 
klart for bankett. Alt lå til 
rette: Hanna stilte med 
piller og vin, Thomas 
med Baileys, Siri Bente 
med Mintto og resten 
med Carlsberg kjøpt inn 
på fellesen. Banketten 
holdt et behagelig nivå, 

selv om Bjørnen et par ganger var frempå med forslaget om å kræsje en 
firmafest like i nærheten. For noen gikk bankett over til sengen, for andre 
gikk den over til nash. 
 

Positiv pasient nr. 1 
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Søndagen gikk med til turer av ulike slag og ulike lengder med ulikt 
tidsperspektiv. Stikkord: restitusjon.  
 
Takk for en flott helg! (til tross for uheldige hendelser) 
 
NTNUI resultater: 
 
Bjørn Bergholt NTNUI   2:03:36 

Kristian Joakim Just NTNUI    2:07:55 

Tomas Alne NTNUI     2:09:59 

Anette Kleppestø NTNUI    2:27:24 

Magnus Solli Haukaas NTNUI  2:37:26 

Kjersti Solem NTNUI   2:46:18 

DNF Hanna Sæverås Breivold NTNUI 

DNF Siri Bente Haugen NTNUI 52:38 

 
 
Det bør til slutt meldes at verken Hanna eller noen av oss andre noen gang 
så en elg, men at Hanna, på verst tenkelig måte mistet bindingen og i 
forbindelse med dette fallet fikk skulderen ut av ledd. (resten av historien er 
sann). Når dette er nevnt, er det kanskje også lov til å informere om at alt 
dette skjedde i en oppoverbakke..  
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SL-langrenn 21.-23. februar 
NTNUI er for 2013 tildelt Studentlekene, og i den forbindelse vil vi arrang-
ere Studentmesterskap i langrenn.  

Studentlekene 2013 har samlet 19 idretter under en paraply, og blir norske 
studenters olympiske leker. Ti av disse idrettene er underlagt kriterier og 
har fått status som Studentmesterskap av Norges Studentidrettsforbund, der 
det vil bli kåret en studentmester.  En ettertraktet tittel for mange! 

Langrennsdelen av Studentlekene vil gå over tre distanser.  

Torsdag 21.februar vil det bli arrangert normaldistanse, jentene skal gå 
5km, guttene 10km, individuellstart i konkurranseløypene i Granåsen. 
Denne distansen vil foregå i fri stil. 

Fredag 22.februar vil vi arrangere langrennssprint i klassisk stil på Mari-
nen i Trondheim Sentrum. Vi har sammen med Trondheim kommune og 
Bydrift fått laget en meget bra løype, med en blanding av kunstsnø og na-
tursnø.   

Løypa vil ha start og mål på den store grusplassen utenfor Erkebiskopgår-
den, mens løypa går i en runde mot elva. Dette er en løype vi er stolte av, 
da den ikke bare vil være publikumsvennlig, men også sportslig svært god. 
Til nå er det påmeldt ca. 100 deltakere, studenter fra alle forskjellige lang-
rennsnivå.  Forhåpentligvis vil også publikum komme og delta i det som vil 
bli en av de store langrennsbegivenhetene i Trondheim i 2013.  
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Lørdag 23.februar kommer nok et høydepunkt, men nå en motsetning til 
den moderne sprinten fredag, nemlig langdistanse 30km for jentene og 
50km menn i klassisk stil. Denne distansen vil ta vare på gode skitradisjo-
ner, det vil nemlig være lange runder og individuell start. 30km vil gå over 
2 ganger 15km mens 50km vil gå over 2 ganger 50km. Her og er det over 
100 påmeldte, og med start, vending og mål på Studenterhytta vil det være 
et arrangement i NTNUI’s ånd! 

 
  

Bildet viser glimt av den spektakulære sprintløypa 
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Marka Rundt – et turrenn med sjarm 
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 nogenlunde 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 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. 
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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 blandt 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) 

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 
løperene rett etter start (se bilde 1). Marka Rundt var tydeligvis et 
«sekkeløp» på denne tida. 

Året da løperne gikk seg bort 
Rennetennet 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 
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, 



FISKEBEINER’N 

   

15 

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 løperene 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 

Bilde 1 (fra Norske Skiløpere - Møre, Romsdal og Trøndelag) 
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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 etterhvert 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 
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 å 
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 væropptatt personer fulgte med på. Vinteren før Marka Rundt-
helga hadde vært stabil, og snøen hadde kommet tidlig i november og lå 
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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. 
Noe sier meg at rennlederen ble litt nervøs da han så at skiløypene på 
startsletta etterhvert 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. Utfra 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 løperene kom før 
tidtakersystemet var satt opp skikkelig. Takket være Vestbyens manuelle 
tidtakere fikk alikevel alle deltakerene tid i mål. 
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I strid med løypekjørerens beretning var ikke resten av løypa i «fin stand». 
Nedkjøringa til Nydammen er som alltid problematisk (jf. det året 
deltakerene 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 løperene 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 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 løperene 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 løperene, 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 
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seg selv. De fleste var førnøyd med at rennet ble gjennomført, og mange 
fikk seg en god seeding til Birken, i tillegg til et skirenn de aldri vil 
glemme. 
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Tidligere vinnere 
Jeg vil til slutt gi en oversikt over tidligere vinnere av Marka Rundt. 

  

1946 Avlyst
1947 2:35:26
1948 Freidig 3:03:04
1949 Troll 2:45:18
1950 Freidig 2:36:15
1951 Fredrik Husby Byåsen IL 2:33:15
1952 Gunnar Sørli 2:26:12
1953 Idar Dahl Strindheim 2:35:26
1954 Troll 2:36:54
1955 Bjarne Grønningen Freidig 2:19:35
1956 Idar Dahl Strindheim 2:27:37
1957 Freidig 2:01:51
1958 Nor 2:17:15
1959 Avlyst
1960 Freidig 2:18:15

Freidig 2:18:15
1961 Avlyst
1962 Freidig 2:18:18
1963 Arnold Grønningen Freidig 2:15:39
1964 Freidig 1:38:22
1965 Rindal 3:00:17
1966 NTHI 2:11:07
1967 Selbustrand 2:04:06
1968 Tydal 2:03:28
1969 Nor 2:00:50
1970 Selbustrand 2:01:05
1971 Avlyst
1972 Selbustrand 1:46:01
1973 Leik 2:18:33
1974 Leik 1:54:36
1975 Selbustrand 1:54:45
1976 Oddvar Brå Leik 2:02:06
1977 Konnerud 2:11:37
1978 Kåre Løberg 2:15:31
1979 Byåsen IL 2:13:02

Karl E. Lunås
Alf Tømmerås
Edv. Landsem
Norvald Basmo

Wing

Reidar Helgetun

Alf Bjerkhaug
Anders Resell

Alf Bjerkhaug
Aarstein Berg

Alf Bjerkhaug

Alf Bjerkhaug
Bjarne Espås
Erik Wilmar
Ole Warmdahl
Olav Birger Østbyhau
Magne Østhus
Ole Warmdahl

Ole Warmdahl
Kåre Åmodt
Iver Jønland
Ole Warmdahl

A. Eek
Nidelv

Reider Ansnes

1980 Per Bø NTHI 2:01:40
1981 Per Bø NTHI 2:07:34
1982 Eirik Engan 2:07:34
1983 Byåsen IL 1:48:35
1984 Eirik Engan 1:56:33
1985 Byåsen IL 2:08:33
1986 Eirik Engan 2:05:54
1987 Helge Holden Strindheim 2:12:15
1988 Avlyst
1989 Eirik Engan 1:39:30
1990 NTHI 1:54:24
1991
1992 Strindheim 1:38:25
1993 Strindheim 2:00:46
1994 John M. Lervik NTHI 1:59:58
1995 Strindheim 1:58:54
1996 Strindheim 2:05:45
1997 Strindheim 1:59:42
1998 Avlyst
1999 Strindheim 1:50:46
2000 Strindheim 2:23:31
2001 Avlyst
2002 Strindheim 2:18:37
2003 NTNUI 1:27:13
2004 Gaular 1:30:27
2005 Avlyst
2006 Ola Berger Byåsen IL 1.58.10
2007 Lillehammer SK 1.59.57
2008 1.57.29
2009 Fossum IF 2.00.24
2010 John Kristian Dahl Strindheim IL 1.51.27
2011 Erlend Hoff 1.53.04
2012 Høydalsmo IL 2.08.39

Nidelv
Bård Benum

Utleira
Håkon Håversen

Utleira

Utleira
Jan Wigaard
Ingen vinner kåret pga. noen gikk feil
Alf Roar Størseth
Alf Roar Størseth

Alf Roar Størseth
Alf Roar Størseth
Alf Roar Størseth

Frode Jermstad
Alf Roar Størseth

Alf Roar Størseth
Per Chr. Torgersrud
André Haugsbø

Lars Vingli Odsæter
Frode Jermstad Skogn IL/Wyeth
Stian Eckhoff

Medkila SL
Ånund Lid Byggland
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SL kryssord 
Torsdag 21.2. blir det delt ut medaljer på NTNUI langrenns første SL-
øvelse: ��������������, stilart: ��������. Sted er ��������, og 
første start er kl 12. ������� går 10 km, og jentene 5 km. 
 
Per dags dato er det over 80 påmeldte til andre øvelse, sprint i klassisk stil. 
Løypa er på 800 m. Både guttene og jentene går 1 runde i prologen og 2 
runder i heatene. Tid og sted: fredag 22.2. kl 11 på �������. 
 
Lørdag 23.2. blir det ������ med �������������� i �������. 
Guttene går to runder på 25 km (første start kl 10), og jentene to runder på 
15 km (første start kl 11). Start og mål er ved ��������������. 
Stilarten er ��������. 
 
På kvelden blir det en heidundrendes bankett på Trondheim ��������. 
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König Ludwig Lauf 
Det beryktede "grønne toget" har i mange år satt sitt preg på både små 
lokale turrenn med 50-100 deltakere i Trondheimsområdet og  store renn i 
andre deler av landet. Hvert år arrangerer NTNUI langrenn busstur til 
Birkebeinerrennet. Over 200 grønnkledde Birkebeinere pleier å være med 
på den populære turen – både de som har som mål å fullføre og de som går 
for topplasseringer i sin aldersklasse. I fjor vant NTNUI 
Birkebeinerskjoldet som klubben med flest merker (101)! Dessuten har det 
i mange år blitt arrangert en busstur til Vasaloppet i Sverige.  
 
De siste tre årene har de grønne draktene også holdt sitt inntog i noen av de 
store langløpene utenfor Norden. Etter König Ludwig Lauf i 2011 og 
Jizerska Padesatka i 2012 bar ferden igjen til König Ludwig Lauf og Ettal, 
Bayern, Tyskland i år. 18 NTNUIere og en Strindheimer (snart 
NTNUIer??) var med på 6-dagers-turen. 14 av oss reiste ned onsdagen før 
rennet.  
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I Tyskland ble gjengen komplettert med de tidligere utvekslingsstudentene 
og "en gang NTNUIer, alltid NTNUIer"'ne Daniel (2007/08), Karl 
(2009/10) og Marcel (2011/12). Einar og Øyvind hadde gått Marcialonga 
helgen før – forøvrig med meget sterke resultater, Einar ble nr. 81 og 
Øyvind nr. 124 - og ladet opp i langrennsproffenes paradis Seiser Alm fram 
til fredagen. 

 
 
Som i 2011 hadde Karl bestilt overnatting for oss i Ettal. Alle sammen 
bodde på 2- eller 3-mannsrom i Gästehaus Ethiko rett ved renntraséen, ca. 
1,5 km fra start. I tillegg disponerte vi en garasje som smørebod. Verten var 
en eldre bayer som ikke snakket et ord engelsk, men gjerne kompenserte 
med tysk i dobbelt lydstyrke. Det var aldri langt mellom kjefting på både 
oss og sine ansatte og høylytt småprat (prateversjonen kommenterte han for 
sikkerhets skyld med "Jeg er ikke sint!"). I hans forestilling var Norge et 
land med en vidunderlig natur, laks, og: høye blonde mennesker. Derfor 
kunne han bare riste hodet av oss: "Alle så mørke!" Bare lyshårede Kjersti 
ble godkjent som norsk. 
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Høy og blond eller ikke – 524 av 3130 deltakere totalt i årets renn var 
norske, og både i løypene mellom Oberammergau og Ettal og i Seefeld ca. 
en times kjøring lenger sør i Østerrike var det mange turrennere ute på 
trening som kjente igjen de grønne draktene, noen var til og med tidligere 
NTNUIere (eller: NTHIere, som NTNUI het i gamle dager). 
 
Etter mange kalde uker med lite snø i Trondheim ble det nå flere dager med 
temperaturer helt oppe i 10 plussgrader og nesten like lite snø på 
Trondheimsstudentene i Ettal (mens det samtidig i Trondheim ble 50 cm 
nysnø og silkeføre!). Torsdagen var det påskestemning med sol og blå 
himmel. Etter ei kald natt var løypa imidlertid isete, og på grunn av lite snø 
ble sporet ikke frest opp. Alle var uansett ute på ski i flere timer – med litt 
forskjellige typer rennforberedelser: Berit, Kari, Christine, Solveig og noen 
av gutta gikk 6x2 min intervall for å prikke inn toppformen, mens Torbjørn 
og Anders finpusset staketeknikken med en fem-og-en-halv-mils staketur. 
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På fredagen hadde det imidlertid begynt å regne skikkelig, og etter et 
insider-tips fra Marcel kjørte vi til Seefeld 200 høydemeter lenger opp 
(Ettal ligger på ca. 800 moh) for å gå på ski der. Der snødde det skikkelig, 
og alle fikk gått seg en fin tur i det store og varierte løypenettet – etter at vi 
omsider hadde kommet oss ut på ski, en times kjøring ble til nesten to på 
grunn av manglende skilting til Seefeld, skistadion og parkering, og FB's 
tyske journalist fikk utvidet sitt norske skjellsordforråd med en ny 
superkombinasjon som ikke skal gjengis her. 
 

 
 
 
Med unntak av Daniel og Karl, som skulle gå kortversjonen på 21 km, 
skulle alle gå det klassiske rennet over 42 km på søndagen (egentlig 50 km, 
men løypa måtte bli kortet ned på grunn av snømangel). Mange hadde også 

Så glad blir man etter å ha kjøpt skiutstyr på tilbud 
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meldt seg på det 21 km lange skøyterennet på lørdagen, Eirik og Daniel til 
og med 42km'eren. Mens det på skøyterennet ikke er noen startgrupper, er 
startfeltet på det klassiske rennet delt inn i tre grupper: gruppe 1 for 

eliteløpere og dem med en topp-100-
plassering i 2012-utgaven av rennet, 
gruppe 2 for de tidlig påmeldte og 
gruppe 3 for dem som meldte seg på 
etter 31. desember. Flere av 
NTNUIerne hadde oppnådd topp-
100-plasseringer i rennet for to år 
siden, og også i år hadde vi flere 
kandidater til en plassering blandt de 
100 beste. På forhånd hadde 
imidlertid bare Katharina og Tomas 
fått startnummer i den første 
startgruppen. Altså måtte flere 
startnumre til – eller rettere sagt, 
klistremerker merket "første gruppe" 
som man skulle ha på startnummeret 
som man hadde fått tildelt. Først ute 
var Katharina, som på telefon noen 

dager før hadde fått beskjed om at det bare var å komme på 
startnummerutdelingen og si ifra, og så skulle vi få de begjærede 
klistremerkene. Det gjorde vi – men kun etter mye "Nei" fra arrangøren og 
"Ja, men..." fra FB sin journalist, og kun seks klistremerker.  
 
Neste var Øyvind og Einar, og en dag senere Berit som hadde sine sterke 
resultater fra henholdsvis Marcialonga og 2011-utgaven av König-Ludwig-
Lauf å slå i bordet med. Etter en og en halv time (!) fikk til slutt alle tre sine 
klistremerker. Marcel på sin side spurte arrangøren rett ut: "Det er jo ingen 
ledige plasser igjen i gruppe 1... er det ikke noe gjøre med det?" Ett sekund, 
og så hadde han kapret det siste klistremerket for NTNUI. Den siste dagen 

Anders er snart klar for bankett 
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måtte NTNUI-venn Knut Anders kaste inn håndkleet, og med hans 
klistremerke var det til slutt tolv NTNUIere som fikk starte rett bak elite-
langløperne. 
 
Lørdagsrennene ble dessverre avlyst på grunn av mye regn og derav mye 
vann i løypa. Dermed var alle ekstra klare når startskuddet endelig gikk kl 
9! Det var vanskelige smøreforhold med isete spor der det hadde gått 
mange løpere, og tørr nysnø i de andre sporene. Temperaturen hadde 
nemlig falt til flere minusgrader, og regn var blitt til snø. Det snødde under 
store deler av rennet. Det var så kaldt at de fleste valgte bort rubb til fordel 
for tørrvoks. Noen av de beste guttene staket imidlertid på blanke ski – et 
klokt valg, for de som hadde valgt å gå med feste, hadde ikke noe særlig 
feste og måtte stake mesteparten av rennet de også. Markus Glad valgte den 
mest orginale løsningen: fellesstart med skibytte. Etter en runde med 
klabber på grunn av for myk smurning byttet han til skøyteski ved 
Gästehaus Ethiko og staket andrerunden.  

 
 Øyvind tauer på Torbjørn og Seraina 
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Torbjørn og Øyvind ble rikskjendiser etter å staket sammen med 
damevinner Seraina Boner store deler av det TV-sendte løpet (for så å stake 
ifra henne på slutten). De ble henholdsvis tredje- og nestbeste NTNUIer 
med sine sterke 58.- og 59. plasser drøye 6 minutter bak vinner Jerry 
Ahrlin. Dagens sensasjon var imidlertid Einar sin plassering: han gikk 
sammen med den ypperste langløpseliten og holdt hovedfeltet helt inn til 
mål. Det ble en utrolig 22. plass kun 53 sekunder bak vinneren, og foran 
hardtsatsende skiløpere som Chris Jespersen, Geir Ludvig Aasen Ouren, 
Toni Livers og Martin Koukal! Berit sto for jentenes beste resultat med sin 
knallsterke 9. plass over to minutter foran Tysklands tidligere 
landslagsløper Claudia Nystad. Berit var også den eneste som fikk premie. 
 
NTNUI-resultater: 
 
42 km 

Gutter:       Jenter: 
22. Einar Raknes Brekke 1:52:08 
58. Øyvind Waage Hanssen-Bauer 1:57:22 
59. Torbjørn Vala 1:57:23 
82. Tomas Brikselli 2:01:44 
92. Anders Gullhav 2:02:08 
121. Bjørn Bergholt 2:05:59 
127. Marcel Bokk 2:06:51 
220. Even Flønes Skare 2:17:02 
258. Thomas Alne 2:20:13 
563. Eirik Marthinsen 2:40:20 
647. Markus Glad 2:45:37 
 
21 km: 
42. Karl Hellmigk 1:10:57 
96. Daniel Siemssen 1:23:27 
  

9. Berit Gjelten 2:11:13 
15. Christine Dahl 2:19:23 
21. Solveig Bratlie 2:29:53 
27. Katharina Kahrs 2:34:02 
57. Kjersti Solem 2:56:12 
(pluss Kari Mørkved Sylten på 
2:28:59, som for anledningen stilte i 
herreklassen under kodenavnet 
Sylten Mørkved) 
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NM-tur til Vangsåsen 
24.-27. januar arrangerte Vang skiløperforening nordisk NM på Gåsbu 
skistadion i Vangsåsen ved Hamar. NTNUI stilte som vanlig mannsterke 
for å vise seg fra sin beste side, spesielt i Stafetten. 
 
Normaldistanse 
NM startet med 15 km fristil individuellstart. Martin Hallberg og Vegard 
Dahle var NTNUIs delegater til denne distansen, Martin gikk et kjempeløp 
og tok teten allerede på åpningspunktet. Med tosifra kuldegrader og svært 

høy luftfuktighet  var 
smøreforhorholdene svært 
krevende, men Martin viste at 
man ikke trenger noe stort 
smøreapparat for å få gode ski. 
Noe som var viktig både for å 
sikre en 77. plass og lette 
arbeidet med å få gode ski til 
de andre dagene, heldigvis var 
værforholdene svært stabile så 
den gode erfaringen kunne 
overføres til alle rennene. 
 
 

Sprint 
Fredag var det klart for klassisk sprint i Vangsåsen og Vegard viste sine 
spurtegenskaper og gikk inn til seier i sin klasse, mens Martin valgte å 
ligge med beina høyt på hytta. På kvelden kom det flere NTNUIere til 
campingplassen utenfor Brumunddal og sørget for at toppløperen fikk litt 
selskap i forberedelsene til morgendagens doble jaktstart. 

Martin går inn til ledelse etter 1.7 km 
med startnummer 10 
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3-mil 
På lørdagen var det duket for 30 km Skiathlon med Martin Hallberg tilbake 
på startstreken. Heldigvis for Martin hadde flere av lagkameratene kommet 
til området dagen før og kunne stille som støtteapparat på drikkestasjon, 
ellers ville det blitt 3 lange mil for stjerneløperen. Martin gikk et godt løp 
og endte til slutt på en 79. plass. I løpet av dagen kom resten av 
stafettløperne til stadion og etter rennet var det på tide for nykommerne å 
gå gjennom løypa for å gjøre de nødvendige forberedelsene til dagen etter, 
det ble tidlig klart at det kom til å bli hardt, med en bratt knekker rett ut av 
stadion og mange bratte bakker deretter viste NM løypene at de var frykta 
med rette. 
 
Pizza 
Etter en lang dag på stadion gikk turen til Brumunddal sentrum og den 
lokale pizzasjappa. Kebabpizzaen som kom på bordet var nesten på høyde 
med Viva Italias og svært mettende så alle kunne gå derfra mette og 
fornøyde. 
 
Stafett 
På søndag var det duket for stafett, og begge damelagene leverte gode 
resultater. 18. plass til 1.laget og 39. plass til andrelaget var noe alle var 
svært fornøyd med. Først og fremst takket være et kjempeløp av Hallberg, 
gikk NTNUIs beste lag inn til 68. plass. De to andre lagene leverte et 
stykke under pari og selv ikke gentlemannen Ole Marius Bach kunne gjøre 
noe for at lagene kunne fullføre stafetten. Tredjelaget kan i det minste ta 
med seg at de står over andrelaget på resultatlista, noe som er en liten seier 
i seg selv. 
 
Neste år arrangeres NM i Molde og den korte reiseveien lover om et langt 
grønt tog forberedt på å forbedre årets resultater. 
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NTNUI-LANGRENN HANDLER HOS: 
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NTNUI-LANGRENN BLIR SPONSET AV:  
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