
ALENE MED DET BESTE: 

ORGAN FOR SKI-NORDISK NR. 43 - 1999 

Blir
 de

t g
utt

 el
ler

 je
nte?

 

Marianne - beste norske i Vasa! 



 

EN SKREMMENDE BERETNING FRA VIRKELIGHETEN! 
 

 

En lørdag i april dro Ingerid, Karl og Ingeborg ut for å for å pleie formen til Birken i tråd med de nye 

tidene på SKIraffen. Solen skinte og det så ut til å bli en riktig trivelig tur. 

 

Mens vi intetanende sto og tok på oss skia ved Haukvatnet kom en mann på ca 60 (?) år med 

trailersjåførcaps og turski plutselig brasende ut fra intet, dvs ut av skogen i masse løssnø. Det kom senere 

fram han var fisker fra Nordland. Fiskeren lurte på hvor turistløypene gikk, for han kunne ikke gå i 

lysløypa da Jenterennet pågikk. 

Vi fortalte at det bare var å gå i retning Granåsen og så ta til høyre, men denne mannen var ikke fornøyd 

med forklaringa så han mente at han kunne ta følge med oss. Til Karl fortalte han at han hadde smørefrie 

ski så det skulle nok ikke bli noe problem. Mannen gikk sakte og vi gikk fra han, men i hvert kryss der vi 

stoppet opp og diskuterte hvor vi skulle gå, tok han oss igjen. Han benytta stadig anledningen til å be oss 

om å gå litt saktere slik at vi kunne holde sammen. 

Da vi senere en gang måtte krysse løypa til Jenterennet klarte han å si til Karl: "Du som er mann, når du 

ser på de kjerringene som går her så må du vel si deg enig i at mellom 90 og 100% av den er totalt 

mislykka!" 

Karl skimtet da bort på ansiktsuttrykkene til (Inge-)2  og brast i latter. Etter dette utsagn fant Ingeborg og 

Ingerid ut at nå var nok, nok og satte avgårde i et forrykende tempo. Karl ble da igjen med mannen, men 

skjønte at han også måtte øke tempoet dersom han ikke skulle miste oss. 

 

Historien fikk heldigvis en lykkelig utgang hvor vi ble kvitt mannen og kunne fortsette lørdagsturen i et 

mer behagelig tempo. 

 

 

REDAKTØREN HAR ORDET 
 

Nå sitter du sikkert på Brikenbussen og leser det jeg nå skriver. Selv var jeg med på Vasaloppet for snaue 

to uker siden og det var ikke bare en fornøyelse i år. Jeg hadde bakglatte ski stort sett hele veien og 

sporene var svært vinglete. Dermed håper jeg årets Birkebeiner blir en finere opplevelse for de fleste av 

oss. 

Kan også gratulere Marianne med en flott 17. plass i Vasaloppet. Beste norske kvinnelige deltaker er noe 

å ta med seg hjem til mor og far. 

Sesongen begynner å gå mot slutten. De videre aktivitetene i år medfører ikke helt det samme slitet som 

Vasa og Birken. Koietur, Sindre Opheim og Stakefesten kan kanskje være tøffe nok, men det er vel ikke 

til å komme bort fra at det her er kun det sosiale som står i sentrum. Og for å røre inn litt 2000-

problematikk (eller noe sånn) i det hele: Dette er den siste Birken i dette årtusen. Kanskje for mange det 

siste lange skirennet!! Ville det ikke da være fint om vi kunne ta med oss det beryktede Birkebeiner-

skjoldet i år? 

 

Dermed vil jeg oppfordre alle på Bussen som går for Norges Tøffeste og Hyggeligste Idrettsforening 

(NTNUI) til å ta merket i år! 

 

Skiraffhilsen 

 

Steinar 



LEDERN 
 

Hu og Hei, takk for sist!   

 

Velkommen på Birkenbussen alle sammen. Håper dere ikke angrer på at dere har meldt dere på dette 

vanvittig utmattende, men flotte løpet som Birkebeineren nå en gang er. Vi tipper at dere vil sitte igjen 

med en uforglemmelig opplevelse etterpå! 

Det er nok mange gode råd å gi i forbindelse med dette løpet, men de vil vi helst holde for oss selv. (Men 

se litt lenger baki avisa, det kan være et triks.) Håper alle vil få en fin tur over fjellet og nå sine 

individuelle mål. Lykke til! 

 

Vi vil takke for sesongen så langt. Det har vært mange gode prestasjoner og stor sportslig og sosial 

aktivitet, noe som samlet er svært positivt for gruppa som helhet. Spesielt alle lagene vi klarte å stille i 

KM-stafett er noe som blir lagt merke til både i og utenfor NTNUI (9 herrelag og 3 damelag). Det var 

også en stor prestasjon at vi knuste NM vinneren Strindheim og at vi tok fra Byåsen gullmedaljen i 

herreklassen på målstreken. Vasaloppet er nok en gang gjennomført av en del av hardhausene i NTNUI, 

med mange flotte prestasjoner. I år var det kanskje tyngre enn ellers, med sterkt varierende føre fra start 

til mål, så det var en stor prestasjon å gjennomføre dette 90 km (!) lange løpet. 

 

Vi ønsker også å minne om sesongens siste, men viktige arrangementer. Første fredagen etter påske har 

vi vårt store kostymerenn, Sindre Opheim, et renn der det ikke bare blir servert XL-1. (Finn fram 

skrapskiene fra loftet og et morsomt kostyme i påska.) Lørdagen den 17.april er alle velkommen på Den 

Store Stakefesten. Dette er sesongens offisielle avslutning, og her blir det ikke spart på noe. Så det er bare 

å finne fram den fineste stasen, og melde seg på. Men tross sesongslutt, trår vi til igjen helgen etterpå ved 

å delta på Ski/Nordisk sine lag i Tio-Mila. 

 

Da er det vel bare å takke for oss for denne gang, og 

nok en gang ønske dere god tur i Birken. 

 

Skihilsen fra Marianne og Rolf 

 

 



SKITRENING ETTER PÅSKE  
 

Skisesongen er nå på hell og de fleste er ferdige med sesongens store mål når Birken er over. 

Likevel er det ingen grunn til å la kroppen visne og la den beryktede vårfylla blant skiløpere 

ta fullstendig overhånd. Derfor vil vi arrangere to fellestreninger etter påske: 

 

Onsdag:  Felles oppvarming fra I- bygget på Gløshaugen kl. 18.15 

  Lett joggetur 

  Styrke i I- bygget kl.19.15 (arr: O-gruppa) 

 

Torsdag: Oppmøte ved idrettsbygget på Dragvold kl. 19.00 

  Intervall/hurtighetstrening  på beina. 

  Innetrening klokken 20.30. Ballspill slik som tidligere. 

 

Dette er fellestreningstilbudet som skigruppa gir i vår. Vil minne om at skiføret i Trondheim 

vanligvis er bra frem til begynnelsen av mai. Skitur i shorts er absolutt å anbefale. Det er 

viktig å holde formen vedlike selv om det er lenge til neste skimål, og forøvrig må man ikke 

glemme at badesesongen er like om hjørnet. 

 

Hilsen trenerne.   

 

Yves i mål etter klubbmesterskapet 



SKI-O REKLAME 
 

 Siste helga i februar arrangerte NTNUI et ski-o-løp fra trøndercupen. På lørdag var det klassisk 

distanse og på søndag sprint. Da jeg aldri hadde prøvd før, hadde jeg bestemt meg for å bare delta på 

søndag. Etter at jeg hadde sett noe av løpet på lørdag, deltok jeg i skigruppas klubbmesterskap. Jeg vant 

spurten mot Uwe og dermed tapte jeg en flaske Sylvaner (Elsæssisk hvitvin), som vi delte med noen 

skiløpere og ski-o-løpere. Jeg måtte dermed glemme å feste i byen, og dro til treningssamling med noen 

ski-o-løpere på Studenterhytta. Jeg fikk noen gode råd til søndagens løp, og en liten tegnforklaring. 

 Søndagen var Den Store Dagen. Jeg stilte i eliteklassen, da det ikke var noen klasse for 

begynnere. Løpet var litt over fire kilometer langt. Med min erfaring fra orientering, skjønte jeg at det 

kunne straks bli en førti kilometer langtur på meg, bra tilpasset for å klare meg til Vasa. Jeg er jo 

klubbens verste o-løper og nest verste skiløper, (men jeg er likevel verst på ski i Sør-Trøndelag, husk KM

-stafett). Løpet mitt gikk bedre enn forventet, føret var fint og været deilig, med sol og få minusgrader. 

Jeg fikk selvfølgelig den siste plassen. På toppen av resultatlista, endte Lars Ole på en glimrende fjerde 

plass, bare ett og ett halvt minutt bak vinneren, Kjetil Ulven, som er en av Norges landslagsløpere.  

 Alle fra skigruppa burde prøve ski-o minst en gang. Det er lettere orientering enn et vanlig o-løp, 

og det lønner seg ofte å gå i sporene. Det er veivalget som er spennende. En scooterspor er en kortere vei, 

men du får bedre gli hvis du velger et vanlig spor. Siden du leser dette på veien til Rena, er det kanskje 

for seint på sesongen for å prøve, men det bør du ikke gå glipp av neste år. 

 

Hu & Hei, 

Vi sees på Tio 

YW 

SKI-O 27/28 FEBRUAR 

 

UTVALGTE RESULTATER 

 

Ski-O normaldistanse         Lørdag 27. Feb. 1999  

 

H21- 

1 Trond Sletner              Dovre IL          52.40        

2 Harald Sverja            Wing OK          00.23 

4 Geir Ottar Kvernstuen  NTNUI           03.12 

5 Frode Rystad               NTNUI            09.20 

7 Roy Kristiansen           NTNUI            16.29 

8 David Løver                NTNUI            18.24 

 9 Rune Rystad                NTNUI            18.40 

12 Øystein Nesse              NTNUI            25.17 

13 Jan Øyvind Woldene     NTNUI        45.30 

14 C.G. Armfeldt 

 

D21- 

1 Monica Aas                 OK Nidarøst 54.43        

2 Anne Mette Grøtli        Wing OK  00.06 

3    Sigrid Simensen             NTNUI         04.18 

4    Ellen Moen                 NTNUI         10.03 

5    Hilde Conradi              NTNUI         17.20 

6 C. G. Armfeldt (?) 

 

Ski-O supersprint          Søndag 28. Feb. 1999 

 

H21 

1    Kjetil Ulven                 Hein OL    23.17   

2    Harald Sverja                Wing OK  00.26 

3    Geir Ottar Kvernstuen NTNUI    01.23 

4    Lars Ole Valøen            NTNUI    01.32 

6    Rune Rystad                 NTNUI    04.41 

7    Øystein Bjørke             NTNUI    07.55 

8    David Løver                  NTNUI    07.56 

10  Kaare Haug                   NTNUI    11.24 

12  Robert Fredriksen         NTNUI    16.34 

13  Thormod Kleppa          NTNUI    18.14 

15  Bjørn Ingar Fjeldstad    NTNUI     38.11 

16  Yves Werling                NTNUI 1:04.38 

17  C. G. Armfeldt 

 

D21 

1    Monica Aas               OK Nidarøst  23.10   

2    Anne Mette Grøtli        Wing OK        00.44 

3    Hilde Conradi               NTNUI     12.06 

4    C. G. Armfeldt (?) 



ER FLAMMEN I FERD MED Å DØ UT`? 
 

Geir Karlsen preiker om OL 

Ein halvuseriøs artikkel i lys av siste IOC skandale. 

 

Den siste korrupsjonsskandalen har av enkelte vore omtala som det mest alvorlege i OL og IOC si 

historie. Men dette er på langt nær den aller fyrste gongen den olympiske rørsla skaper overskrifter på 

grunn av skandalar. Tvert imot, er det noko som ein framføre alt kan forblinda med dei olympiske leikne 

så er det skandalar av ymse slag. Dei gamle ideala om idrett som vennleg kappestrid, leik og moro er 

definitivt ikkje eksisterande i den olympiske rørsla me ser i dag. Citius-Altius-Fortius var gamle slagord. 

Korleis og kvifor gjekk det galt? 

 

Romarane forbaud i si tid oldtidsleikane på grunn av at dei var umoralske, politiske og statsfientlege. 

Etter at kristendommen fekk fotfeste måtte OL som var ein hyllest til dei gamle greske gudane vekk. 

Mange meiner nok at dei moderne leikane burde li same skjebne. Heile verda er i no i sjokk over at 

Sydney og Salt Lake City skal ha nytta korrupsjon i kampen for å sikra seg leikane i henhaldsvis år 2000 

og 2002. Nokon av gubbane i komiteen har fått fyken, medan andre er under etterforsking for å ha 

motteke skuleplassar for ungane, luksusopphald her og der og direkte pengeoverføringar. Nokre av 

hovedsponsorane truar med å trekka tilbake sponsorstøtta si dersom ikkje IOC klarer å rydda opp i rotet 

dei har stelt i stand. Kvifor Coca-Cola truar med å seia opp er for meg uforståeleg. Pengesetlane dei 

kunne vifta med var vel meir eller mindre den direkte årsaka til at Atlanta fekk leikane i 1996 på 

bekostning av Athen. Hykleri!  

 

Mykje av det me er vitne til i dag har garantert sin årsak i alle pengane som er involvert i ein olympiade 

og den enorme kommersielle verdien av leikane, svært ulikt ”amatøridretten” i byrjinga. Dei 

kommersielle interessene har vekst svært mykje i frå 80-åra og utover, kanskje med Cola-leikane i 96 

som det førebels høgdepunktet. Men det med økonomi og den slags interesser er kanskje ikkje fullt så 

nytt som mange kanskje trur. Leikane i 1900 vart av baronen de Coubertin flytta til Paris slik at dei skulle 

samanfalla med verdsutstillinga og opning av Eiffeltårnet, og dermed auka profitten. Leikane var spreidd 

utover fleire månader og framleis er det tvil om alle øvingane kan reknast som offisielle. Organisatoren 

av Paris-showet hadde likevel svært liten sans for idretten og brukte berre nokre smårusk på den delen. 

Dette reduserte leikane til ein stor vits. Diskos og sleggekonkurransane gjekk utan bur slik at publikum 

kunne verta råka av tungt metall svevande i lufta. Hekkane var laga av murvegger og symjekonkuransane 

gjekk av stabelen i elva Seinen. Heller ikkje den olympiske ånda var til stades i for stor grad. Roarane 

stoppa visstnok midt i eit løp for å stela mat frå husa langs vasskanten, og franskmenna dominerte 

maraton då parisarane banka opp alle utanlandske konkurrentar når løpet passerte gjennom bakgatene.  

 

(Det med juks og fanteri er heller kanskje ikkje så nytt. Etterkvart som oldtidsleikane gjekk frametter, 

skifta også dei olympiske leikane karakter. Det vart meir og meir viktig å vinne og midla som vart tatt i 

bruk var ikkje alltid like fine. Det blir fortalt at keisar Nero sa klart i frå at den som våga å slå firspannet 

hans i dei olympiske leikane, måtte rekne med å få gift i drikkebegeret sitt. Keisar Nero sine hestar var 

”overraskande” nok dei einaste som stilte til start. Det gjekk stadig hardare for seg og dødsfall høyrde til 

regelen, ikkje unnataket.) 

 

Dei kommersielle kreftene kom også til syne i 1904 då Teddy Roosevelt bestemte seg for å flytta leikane 

frå Chicago til St. Louis berre nokre veker før slik at han kunne kombinera dei med ein verdsmarknad. 

Også desse leikane enda opp i ein stor vits på grunn av dårleg planlegging. Dei moderne leikane fekk 

nesten nådestøytet etterpå, men dei reiste seg att.  Profitt har alltid vore viktig for  



olympiaden. Dei tidlegaste leikane var avhengig av oppmøte, medan dagens leikar er avhengig av 

sponsorane.  

 

Dei olympiske ideala er internasjonalt broderskap skal visast gjennom fredeleg kappestrid under dei 

olympiske ringane. Men realitetane kan vel knapt vera lengre vekke. Leikane har opplevd meir politiske 

boikottar, protestar og vold enn det ein kan finna i heile eks-Jugoslavia, rest-Kroatia, rest-Serbia og rest-

Kosovo-Albania til saman. I 1956 trakk Egypt, Nederland, Sveits og fleire andre seg på grunn av suez-

krisa og den russiske invasjonen i Budapest. Det året gjekk boksekampen for det meste føre seg i 

bassenget der Sovjet og Ungarn møtte kvarandre i semifinalen i vannpolo! Politi og publikum måtte til 

slutt gripa inn og roa opptøyet. 

 

Etniske spenningar kom til syne i 1976 då 17 afrikanske nasjonar gjorde opprør mot New Zealand for dei 

tillate at Sør-Afrika fekk fortsetta i å delta i internasjonal sport, noko dei var ekskludert frå. Liknande 

tendensar såg ein i 68 då to svarte amerikanske sprintarar (200m –løparar) hadde på seg svarte hanskar 

under nasjonalsongen i sympati for 

”black power”. Og berre 10 dagar før 

leikane tok til vart over 30 studentar 

meia ned av militærtroppar i eit blodig 

opprør. Idrettskonkurransar i ein slik 

høgde viste jo seg også å gje til dels 

merkelege utslag. Ulike motsetningar 

enda verkeleg opp i tragedie i Munchen-

leikane i 72 då den palestinske 

terroristorganisasjonen Black-

September drap 11 israelittar i ein 

bombeeksplosjon. Denne hendinga er 

kanskje det lågaste stadiet leikane 

nokon gong har vore på, men leikane 

fortsette. Heldigvis. ”The show must go 

on”. 

 

Dei olympiske leikane har alltid vore 

ein politisk arena. Ikkje ein gong FN har 

fleire medlemsland enn IOC. Men teite 

avgjersler i IOC har ikkje alltid akkurat 

vore til hjelp for å dempa motsetnader 

mellom nasjonar. Då den kalde krigen 

raste på sitt verste prøvde IOC å skapa 

internasjonal harmoni ved å legga 80-

leikane til Lake Placid og Moskva og 

sommarleikane fire år etter til Los 

Angeles. Dette berre auka spenningane 

då mange vestlege land, deriblant Noreg 

og U.S.A trakk seg i protest mot krigen 

i Afghanistan, og Sovjet gjorde naturleg 

nok det same fire år etter og fekk dei 

fleste austblokk-landa med seg.  

 

 

Kva er det denne gongen Geir 

har koka ihop? 



Stadvalg har generelt ikkje alltid vore IOC si sterkaste side. Då Samaranch annonserte at ”The decision is 

Lillehammer”, kunne me endeleg som gode nordmenn jubla over at den riktige beslutniga var for ein 

gongs skyld teken. Kor viktig det var at ”svenskeknugen” sovna slik at Gro fekk ha Samaranch åleine, er 

ikkje så godt å seia noko om. Heller ikkje betydinga av ein ”raus” OL-komite. Men leikane vart jo som 

kjent ein suksess, langt betre enn det svenskane kunne ha varta opp med. Av dei mindre suksessfulle er 

vel nazi-leikane i 1936 kanskje det beste eksempelet. Sjølv om me prøvar fyrst og fremst å minnast 

bronselaget frå desse leikane, er det Hitler sitt forsøk på å bruka OL for å spreia nazistisk propaganda 

som vert hugsa verda over. I tillegg til dei leikane som allereie er nemnd som mindre vellykka, kan me 

også ta med Seoul i 88 som vart halden i ei potensiell krigssone og vinterleikane i 76 som eigentleg 

skulle ha vore arrangert i Denver-Colorado, men måtte på kort varsel flyttast til Innsbruck då byen sne 

innbyggjarar sa nei til OL i ein folkerøysting på grunn av høge kostnader og miljøkonsekvensar.  

 

Olympiaden var meint for at ulike folkegrupper skulle koma saman i fred og harmoni for å delta i sport. 

For sommarleikane sitt vedkomande var det likevel heilt klart at det var idrettsgreiner for den rike 

overklassen i den vestlege verda som dominerte. Fotball som var ein sport for arbeiderklassen, var ikkje 

med frå byrjinga, og har heller aldri seinare fått fotfeste som ein stor idrettsgrein i OL. Derimot var 

hestesport, roing og baseball med. Til og med cricket (som stort sett fangar interesse hos britisk 

overklasse og nokre andre commonwealth-statar) var på programmet i 1900, dog berre med to deltakarar, 

England og Frankrike. Damer var som i oldtidsleikane eksludert, med unntak av tennis inntil 1928. 

Friidretten har likevel vore den viktigaste gjennom heile OL-historia. Men friidretten er ikkje akkurat ein 

idrett som dei siste åra har vore mest i medvind. Kva konsekvensar dette får på lang sikt er vanskeleg å 

spå noko om, men ein kan sjå for seg at amerikanske TV-selskap ikkje vil finna den enorme kommerselle 

verdien i ein gjeng frå Kenya og Etiopia vinn dei ti fyrte plassane i alle løpsøvingane, fylgt av to 

marokkanar og ein frå Algerie før ein endeleg finn ein italienar eller spanjol på 14 plass-tre runder etter 

vinnaren Nguagfha Bitfhadhntnui som ingen høyrer noko om etterpå. Men den svært så innovative IOC 

klarer alltid å slå til der det er pengar og mediainteresse å henta. Det er ikkje tilfeldig at Snowboard er 

kome på OL-porgrammet sjølv om deltakarane lever ein livsstil som gjer at dei blir teken i 

dopingkontroll for passiv marihuana røyking! Den store sommarøvinga ser jo ut til å bli sandvolleyball. 

Lekre brasilianske berter i badedrakt har ikkje vanskar med å nå fram i media (ikkje det at eg har i mot 

lekre damer i badedrakt, men det har vel ein tendens til å ta fokus litt vekk frå det sportslege). 

 

Dersom ein i tillegg tek med dopingproblematikken som IOC ikkje akkurat frontar kampen mot, har ein i 

sum ei sportshending som slit me svært mange problem. Den store bomba eksploderte ikkje i det det vart 

avslørt at nokre byar prøvde å betala seg til eit OL. Tvert imot. Men dette er ikkje historia si fyrste OL-

skandale, og det blir heller ikkje den siste. OL vil nok overleva, men framtidas OL vil minna svært lite 

om den fredelege kappestrid og leik Baron Pierre de Coubertin såg for seg på slutten av det førre 

hundreåret. IOC slit og manglar fullstendig demokratiske spelereglar. Her krevst det svært mykje 

målretta arbeid for å retta opp nokon av dei verste symptoma. 

 

Ein god start kunne ha vore å sparka den gamle Franco-generalen som sit på toppen saman med minst 

halvparten av dei andre. Pensjonsalderen må ned, og fokus må attende på det sportslege.  

 

Lykke til på Birken, og måtte skjoldet atter ein gong returnera til trøndersk jord.  

 

G.K 

 

Kjelder: Diverse, inkl. litt småkok 



KLUBBMESTERSKAP 1999 

 

Lørdag 27. februar gikk klubbmesterskapet av stabelen. Til tross for det 

nydelige været var det betydelig nedgang i deltakerantallet sammenlignet med fjoråret. 

Kanskje frister sol og multigrade føre mer til appelsin- og kakaotur enn et par friske 

runder i 5 kilometersrunden ved Vintervannet.  

 Årets klubbmestere ble Lars Ole og Marianne. Det var neppe noen tilfeldighet at 

to med litt erfaring fra skigruppas klubbmesterskap vant i år. Mange av oss mindre 

rutinerte ble fintet ut av lederens meget tidlige start. 6 minutter før angitt starttidspunkt 

bestemte Rolf seg for å legge av gåre. Det var gunstig for noen mens enkelte satte ny 

rekord i å få av seg NTNUI jakka. Likevel kan man slå fast at de beste vandt tross alt.  

 Til forandring fra hyttekarusellen fikk Yves meget hard fight på oppløpet. Det ble 

en meget dramatisk sluttspurt med Uwe. Takket være hans erfaring trakk han det lengste 

strået og vandt duellen. Vi tror Uwe blir farlig når klarer å holde seg på bena i 

sluttspurten (Han hadde kanskje sett hvordan Dæhli falt i World cupen).  

 Ellers var det mange som viste stor innsats både under løpet og på pannekakemiddagen. Hvem 

som klarte å spise flest pannekaker skal være usagt, men her er iallfall resultatene fra klubbmesterskapet i 

langrenn:    



Resultatliste:  Menn 10 km klassisk                               

Plassering Startnummer Navn 1.runde 2.runde 

1 37 Lars Ole Valøen 14,40 29,34 

2 2 Kristian Sørensen 14,46 29,43 

3 77 Jan Judas Otterstad 14,45 29,55 

4 95 Steinar Røe 15,00 30,04 

5 4 Stian Bergli 15,27 30,54 

6 61 Sjur Moe 15,28 30,57 

7 74 Helge Kolstad 15,20 31,22 

8 84 Øyvind Antonsen 16,01 31,56 

9 50 Torben Henriksen 15,43 31,57 

10 19 Lars Chr. Jensen 16,19 32,14 

11 5 Brage Toreid 16,03 32,24 

12 52 Espen Sagsven 16,17 32,35 

13 7 Rolf S Johansen  16,03 32,35 

14 46 Anders Kristoffersen 15,59 33,12 

15 43 Tomas Bergsholm 16,18 33,32 

16 81 Eivind Nes Hjelle 16,11 33,46 

17 51 Øystein Bjørke  16,34 34,24 

18 47 Frode Bjørnås 16,52 34,24 

19 13 Lars Erik Ness 17,44 35,14 

20 79 Kjartan Haugen 17,08 35,30 

21 69 Karl Craemer Nes 17,31 35,41 

22 82 Inge Andre Johansen 17,22 35,59 

23 55 Tore Stendal 17,44 36,04 

24 39 Ola Nakken  17,50 36,13 

25 48 Steinar Line 18,14 36,38 

26 33 Ole Morten Kristiansen 18,10 36,48 

27 6 Tormod Kleppa 18,52 38,04 

28 12 Ole Kristian Hol 23,22 45,49 

29 68 Yves Werling 23,30 47,23 

30 57 Uwe Berger 25,17 47,35 

31 80 Bjørn Fjeldstad 25,28 Brutt 

Resultatlist  Kvinner 5 km klassisk  

Plassering Startnummer Navn Tid 

1 54 Marianne Kvien 16,48 

2 44 Karine Ulleberg 18,02 

3 3 Ingrid Øhrn Langslet 19,00 

4  Anja 19,38 

5 72 Bente Konst 19,42 

6 49 Mona Elisabeth Østvang 20,04 

7 53 Ingeborg Bartnes 20,55 



Eivind viste sin beste side på klubbmesterskapet 

D-16 viser hva D står for 



GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN, DEL II 
 
I nummeret før jul serverte vi gode råd og tips for forberedelsene til Birken. I dette nummeret kommer 

fortsettelsen som tar for seg hva du bør gjøre etter at du har satt deg godt til rette på bussen og latt deg 

sløve ned av en eller annen b-film. 

 

-Det første som skjer etter at bussen kommer til Rena er å lempe inn bagasjen på skolen og ta ut 

startnummerne i sentrum. Når dette er unnagjort har du allverdens tid og det kan lønne seg å ta en liten 

løpetur for å riste løs i beina. Det er også deilig å komme litt bort fra maset i Rena. En anbefalt tur er opp 

til start som tar 30-45 min tur retur. Da får du også førstehånds kjennskap til føret. 

-Smøring kan kjøpes på G-sporten i Rena. 

-Spis og drikk mye dagen før start. Det er enda ingen som har gått dårlig pga for stort matinntak dagen 

før. Men det motsatte derimot..... 

-Smørekofferter som skal sendes med lastebil bør tapes igjen i håndtaket. Ikke særlig festlig å få alt 

innholdet spredd utover lasteplanet. 

-Innholdet i sekken bør være i beste NTNUI ånd. Tre pils og oppvarmingsklær. Da får du riktig vekt og 

tilfredstiller kravene til drikke, mat, og varme klær. 

-Du bør ha mat og drikke tilgjengelig slik at du kan spise og drikke uavhengig av matstasjonene. Fest 

drikkeflaske bak på sekken på en måte som gjør at du lett får tak i den i utforkjøringer. Det absolutte 

vinnertrikset er å tape fast en New Energy på hver skulderstropp på sekken, selvsagt uten papir. (også 

kalt lov-trikset) Ta kun en surring med tape på midten av 

sjokoladen så du er sikker på å få den greit av sekken. 

-Alle NTNUI’ere er desperate i fellestarter. Er du første 

person inn i skauen etter startsletta, blir du helt/heltinne 

på bankettbussen hjem, selv om de resterende 57 

kilometerne går i dass.  

En annen ting er at hvis du kommer langt bak i starten, 

taper du minst ti minutter og resten av løpet blir preget av 

masing for å komme seg frem i feltet. Men hvis du vet på 

hvilken side i startfeltet det lønner seg å stå, og kommer i 

første linje, har du med en gang unngått hele problemet. 

For å oppnå det første er det greit å gå et stykke utover 

startsletta og bivåne starten til en tidligere gruppe. Er det 

de som står til venstre, midt i eller til høyre som kommer 

først frem til skogen? For å komme i fremste linje, må du 

stå klar mens gruppen foran deg starter. Rett bak starten 

er det et området der løperne på neste gruppe skal vente. I 

det starten på gruppen foran din går, er det bare å sette ny 

pers på hundremeter og okkupere en plass der du legger 

skia på bakken og vips er den beste plassen i feltet din. En 

vanlig tabbe folk gjør er at de er fullstendig uforberedt 

når startskuddet går. De bruker derfor mange sekunder på 

å summe seg og så havner de i en kjempekø. Dette kan 

lett unngås ved å titte på kloken når spikern sier at det er 

fem minutter igjen. Da vet du på sekundet når starten går 

og hvis du holder øye med klokken frem til start, får du et 

forsprang til de andre. 

 

Se om du kan finne denne karen 

på bussen 



-Bollene på Birken er ikke som andre boller. De er ufattelig tørre og umulige å få ned. Men dessverre kan 

du tape mye på å ikke spise. Ta derfor en god bit og geleid den inn i munnhulen. Her kan den ligge og 

bløte seg opp slik at den blir spiselig for andre enn bikkjer og kigsfanger. Dette høres kanskje ekkelt ut, 

men i krig, kjærlighet og Birken er som kjent alt tillatt. 

-Jenter er ofte mere utholdende enn gutter. Toppfarten deres er som regel ikke like høy som guttas, men 

de er bedre til å holde det samme tempoet hele løpet. Hvis du føler at det er like før du går tom, må du 

prøve å få hengt deg på en passende jenterumpe som kan dra deg inn til mål. Da får du i tillegg opplevd 

vakre ting på turen over fjellet. 

-Den store bøygen på Birken er bakkene opp fra Kvarstaddammen, som er en matstasjon etter ganske 

nøyaktig halvgått løp. Her starter nesten 8 kilometer med sammenhengende bakker og stort sett alle går 

tomme og møter veggen her. Hvis du greier å holde tempoet opp alle bakkene, har du med en gang 

avvansert kraftig i feltet. Feilen de fleste gjør er at de ikke spiser og drikker mellom den andre 

matstasjonen og matstasjonen på Kvarstaddammen. Maten de får i seg på Kvarstad vil ikke kroppen greie 

å fordøye og nyttiggjøre seg før de er langt oppe i bakkene og allerede har truffet veggen med dunder og 

brak. Vinnertrikset er derfor å spise og drikke der bakkene ned til Kvarstaddammen starter. (Der hvor det 

begynner å gå nedover igjen 7 km etter andre matstasjon.) Disse bakkene er passe bratte uten krappe 

svinger slik at det går fint å sitte og spise og drikke i hockey. Det er her du benytter deg av minst en av 

New Energy’ene dine. Gutta som har ambisjoner om pallplass kan med fordel ha med proteindrikk som 

de klunker nedpå her. 

-Når du har kommet deg opp bakkene, blir terrenget stort sett flatt før det går litt oppover igjen mot 

Sjusjøen. Etter at du har passert matstasjonen på Sjusjøen, har du 13 kilometer med nedoverbakker igjen. 

Skal du gjøre et gulløp, må du sørge for å ha tatt ut det meste av reservene på flatene frem til Sjusjøen. 

Ingen grunn til å spare noe til nedoverbakkene. 

 

Lykke til med Birken!          EIRIK 

 

Smøretips 

 

-Legging av det første laget med festesmurning: 

 

Klisterføre: Legg først et meget, tynt lag av grunnklister (dvs Blått, Grønt eller Cola). Det er veldig viktig 

at dette laget er så tynt som mulig. Som en huskeregel kan en si at det er umulig å smøre for tynt. 

Klisteret brennes inn med et simørejern eller et strykejern. Dette laget er der kun for å få resten av 

smurningen til å sitte ordentlig. Vil du smøre tykt, kan du gjøre det med annen smurning. Det kan også 

nevnes at det går an å legge klister som grunnlag for tørrvoks, dette kan være en god løsning på lange løp 

når slitasjen er stor, eller når det en mellomting mellom tørrføre og klisterføre. 

 

Tørrføre: Brenn inn (smørejern eller strykejern) minst i lag (gjerne 4-5) med den voksen som skal 

brennes inn (blå ekstra evt en noe kaldere voks hvis det er veldig kaldt). Hvis det knirker under skoene 

når du går ute, bør du vurdere en litt kaldere voks; ex grønn spesial, blå rode spesial eller kanskje XF30 

(det er ikke stor forskjell på disse). Hvis du ikke brenner inn smurningen, er det fare for at smurningen 

kan slites av før du er i mål. Du kan velge om du enten vil gå på det innbrente smurningslaget, legg da 

minst 4-5 lag, eller om du vil legge mer smurning utenpå og korke denne inn. Uansett bør du korke også 

etter at du har brent inn smurningen for å jevne ult, voksen. Det kan gi litt 1, bedre feste hvis du legger 

mer voks og korker inn. Slitestyrken vil ikke bli nevneverdig redusert ved å legge de siste lagene uten å 

brenne dem inn da disse lagene likevel ikke trenger inn i sålen. 

 

Hva du evt skal legge utenpå det første laget med smurning, vil bli opplyst kvelden før rennet. 

 

Lykke til med skismøringen! HU & Hel lov 

 
 

 



Frode på skitur 

Ska’ tru om
 disse går fort på ski? 



FB-intervjuet 
Denne gang med trener Stian Bergli 

 

Fb: Er Gjermund egentlig bedre enn deg? 

Stian: Nei! Hvis jeg hadde trent like godt og bra som han, hadde jeg slått ham lett! 

Fb: Hva synes du om Gjermunds trenerkompetanse? 

Stian: Flink til å ”kok”(red.adm.: Når kommer Gjermund med egne ideer?) 

Fb: Hva synes trenern om lederns prestasjoner i skiløypa? 

Stian: Ha-ha, ha-ha(red.adm.: ?) Bra han er leder, ut ifra treningsmengdene er han i bra form.  Artig med 

konkurransen mellom Svein Olav og Rolf. 

Fb: Hvordan reagerer kroppen på en skikkelig fyllekule uka før Birken? 

Stian: Det går nok bra, viktig med mye hvile dagen derpå. Man bør derfor ikke ha en langtur dagen 

derpå. 

Fb: Har du noen visjoner for skigruppa i år 2000 (ref. o-gruppas visjon 2000)? 

Stian: Et mer helhetlig tilbud til hele gruppa, både de som er veldig god og b(B)redden. 

Fb: Hvordan går det med Skippendales sine forberedelser til Den Store Stakefesten? 

Stian: Jeg skal i hvert fall være med, litt treige de på kjøkkenet. Svein Olav er litt treig, men Geir Ove 

skal jeg nok få med. 

Fb: Hva med søtsaker dagen før et renn? 

Stian: Nei, det er forbudt. Man kan spise hva man har lyst på, men det er viktig å spise seg mett på noe 

ordentlig mat først. 

Fb: Hva synes du  om vektsatsningen (kroppsindex) til Skiraffen? 

Stian: En uting! 

Fb: Er du fornøyd med å gå for NTNUI? 

Stian: Økonomisk mye bedre i Fauske IL, men miljøet er mye bedre i NTNUI. I Fauske IL var jeg alene. 

Fb: Har du noen gode råd før Birken, selv om du selv er fersk birkebeiner? 

Stian: Nettopp!, så har jeg ikke det. Men jeg har jo meldt meg som filmstjerne under Birken. Bare å åpne 

hardt, på slutten er det jo flatt (red. adm. Stians utsagn). 

 

Og hermed er dette intervjuet ferdig og vi ønsker Stian og alle dere andre LYKKE TIL!    

 
 



 

 

LØPSKÅT? 

 
Hva? - Fjellseterløpet 

Hvor? - Fra Lerkendal stadion til Skistua i bymarka 

Hvor langt? - 8 km 

Når? -  Onsdag 21. april kl. 18.00  

Hvem? -  Alle med velutviklet hjerte- og karsystem 

Hvorfor? - Fordi det er gøy 

Hvor mye? -  70,-  

 

Fjellseterløpet arrangeres i år for 13. gang, av NTNUI-Friidrett. Hvert år siden 1987 har staute studenter 

og andre løpsgale mennesker slitt seg gjennom en stigning på 420 meter fra gangbrua ved Lerkendal til 

Skistua. Nå har også DU muligheten! 

 

Kan jeg vinne noe? 
Ja, og dette er i seg selv en svært god grunn for å delta. Hvis du er rask nok kan du bli blant de  

33.3 % i konkurranseklassen som får premie. Selvfølgelig blir beste mann og kvinne også belønnet. Hvis 

du derimot ikke føler deg spesielt "konkurransedyktig" kan du likevel ha flaks og få flotte gavepremier på 

loddtrekning i mosjonistklassen. 

For stamgjestene vanker det 1., 3. og 5.års-merker i ekte dublet, mens trofaste slitere gjennom 10 år vil 

bli hedret for sin innsats. 

  

Fjellseterløpet + Hu & Hei + Marka Rundt = RÅKALLEN 
Kriteriet for å bli Råkall er å gjennomføre disse tre løpene i løpet av tolv måneder, forøvrig i valgfri 

rekkefølge. Denne tittelen er fylt til randen med prestisje og er kjent langt utover Trondheims grenser! 

(PS: Dette er IKKE en forutsetning for å delta i Fjellseterløpet!) 

Klarer du denne bragden får du lov til å kjøpe en T-skjorte som synlig bevis. 

 

Slik bli du med 

Du kan melde deg på via: 

1. Telefon 73940685 (Sondre, kveldstid) 

2. E-post: sondrev@stud.ntnu.no 

Mer detaljert info om påmelding kan du finne i innbydelsen som blir å finne på strategiske steder på 

NTNU, idrettsbyggene og sportsforretninger. Denne blir også å finne på internett: 

http://www.stud.ntnu.no/studorg/friidrett/ 

 

Det må ellers nevnes at vi tilbyr gratis garderober og gratis saft for alle deltakere. 

Skulle du lure på et aller annet utover dette, er det bare å sende en e-post til oss i: 

friidrett-fjesk@stud.ntnu.no. 

 

Bjørn-Gunnar og Øystein 

 

 



Det var flere som sleit litt på oktoberfesten! 



Pinglelista 

 

1. O-gruppa er nå så redde for å bli slått av skilaget i tiomila at de gjør det de kan for å hindre 

skiløperen å trene skikkelig. Fellestreninger rundt Liaåsen for å trampe i stykker skiløypene er et av 

de skitne triksa, men vi skal likevel slå dem på tio. 

 

2. Tøffelfaktoren på skiraffen når nå uante høyder, og fører kvasi-skikjøkkenet opp på en sterk 

andreplass på lista. Steinar dropper pannekaker til fordel for svigerforeldrene, Ingerid sitter i 

timesvis i telefonen med Bengt. Mens Erik systematisk har droppet treninger til fordel for "ballspill" 

med dama.  

 

2. Arne Myrvold suger. Makan til dårlig taper skal du lete lenge etter. 

 

2. Rolf var i så dårlig form at han måtte tjuvstarte klubbmesterskapet med hele 5 minutter. 

Unnskyldningen med at klokka gikk 2 minutter for sakte holder ikke mål. 

 

2. Torsdagshelten Hans Ivar vant alle hyttekarusellene arrangert på torsdager. Etter omlegginga til 

tirsdager har vi ikke sett han verken i hyttekarusellen eller på klubbmesterskapet. 

 

2. Eirik gjør alt for å slippe å gå 5 mila. Et lite sammenstøt med et tre er ingen unnskyldning for å 

droppe 5 mila 4 uker etterpå.  

 

2. Alle som solgte nummeret sitt til Vasaloppet, fortjener også en plass på lista. Etter å ha aspirert til 

lista under viste Gjermund sitt sanne jeg og pinglet ut fra Vasaloppet.   

 

Antipingler 

 

1. Yves gikk Vasaloppet 

på 11 timer og 40 

minutter. Med et 

tidskrav på 12 timer 

fra arrangøren hadde 

han hele tiden 

tidspresset hengende 

over seg.  Det er en 

prestasjon som er 

verdig antipinglelista. 

Vi får håpe at vår 

franske venn kommer 

seg til Stakefesten.   

 

1. Stian gikk km-stafett 

med en stav.  En 

skulder ute av ledd er 

ingen hindring for å 

ikke stille i KM. De 

fleste NTNUIerne 

fikk likevel stryk av 

treneren.  

 

 

 Pingler går NM, ikke Vasa 





RETURADRESSE: 
FISKEBEINER’N 
NTNUI SKI/NORDISK 
Stud. post 222 
7034  TRONDHEIM 

Til: 

http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/fb 

Inge-rid et offer for MBI? 

Skiraffen pånhet fast vekte somInnført 

(m) 

(kg) Vekt
 Index  MassBody   BMI

2Høyde



