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st 

med Pippi 



Redaktøren har ordet. 
 

Da nærmer det seg slutten på nok et skoleår, og dere sitter med skoleårets siste fiskebeiner foran dere, samtidig 

som eksamen nærmer seg, eller allerede er i gang, for de fleste av oss.  

 

Det har vært en vinter og vår med mye moro, mange bra resultater og mange medlemmer (og forhåpentligvis er det 

vel mange av dere, som ikke gikk for rett klubb i år, som tar til fornuft neste vinter). Og her kommer reportasjer og 

tanker fra de siste begivenhetene. Spesielt kan vel Stakefesten og Sindre Opheim være av stor interesse for mange, 

da kanskje ikke alle som var der helt fikk med seg hva som skjedde.  

 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg etter et år i redaktørstolen, og jobben overlater jeg til en 

allerede svært så flittig deltaker i redaksjonen. Det har ikke vært lett å være redaktør for en så respektløs gjeng som 

den jeg har hatt med meg….., men mye moro har det vært likevel. Som fersk redaktør fikk jeg vite at trenden de 

siste åra har vært at fb-redaktøren (en stiling med høy status og svært bra tiltrekningskraft…)har fått seg kjæreste i 

løpet av sin fungerende periode, så visse forhåpninger hadde jeg jo, men som kjent er det jo ikke alltid alt går som 

det pleier. (Men ennå er jo ikke skoleåret over, så selv om jeg kanskje offisielt nå er avgått som redaktør, har jeg 

vel ennå mulighet til å verifisere hypotesen.) 

 

Da vil jeg bare ønske alle en riktig god sommer. Dere får nytte (og nyte den) godt til å bygge opp grunnlaget til 

høsten og vinteren. Så ses vi vel igjen til høsten (?). 

 

Vibeke   



HU & HEI 
 
Gratulerer med vel gjennomført skisesong og ikke minst stakefest. Moro at det var så mange som var med på 
den. Både på Vasaloppet og Birkebeinerrennet hadde vi en ganske markant nedgang i antall deltakere, men 
trenden er i hvert fall meget bra når det gjelder neste års Vasalopp, så får vi bare håpe at det samme gjelder 
Birken når den tid kommer. 
 
Nok om det. Nå er det tid for å nyte våren og lese til eksamen. (Særlig det med å nyte våren skal i hvert fall 
undertegnede få til…) Så må alle samle krefter i sommer slik at vi møtes friske og raske til intervalltrening til 
høsten. Ikke minst håper jeg at folk er klare til å engasjere seg i klubben, slik at vi kan drive videre det høye 
aktivitetsnivået vi har både sosialt og sportslig. Det finnes ingen bedre måter å bli kjent med de andre i klubben 
på enn å ta et verv. Ta bare kontakt hvis det er noe du kunne tenke deg å bidra med. 
 
Da gjenstår det vel bare å ønske alle en fin eksamensperiode og en glimrende sommer med perfekt sommervær.  
  
Hilsen  
  
 

Mona Elisabeth 



Birkebeinerrennet 2001 

 
Det hele starter i grunn fredagen før rennet. Her er vi flere som tropper opp med grønt hår, så det ikke skal være noen tvil om hvor vi 

kommer fra. Så starter bussturen nedover til Rena. Vel fremme der er det henting av startnummer, før vi blir guida gjennom en lang 

rekke salgsboder, for å lure oss til å kjøpe masse som vi egentlig ikke hadde tenkt til. Så er det tid for å finne seg en best mulig soveplass 

på skolen på Rena, der vi overnatter. Det ender til slutt med en plass i garderoben innerst i gymsalen. Heldig med den, så unngår en det 

store fellesarealet der det er litt vanskeligere å få ro. Ellers går jo mye av dagen med til spising. Vi får jo høre at dagen før et så langt 

renn er det viktig å spise masse mat. Og det er vel bare å stole på de med mye erfaring, så vi spar innpå. Så er det kanskje tid for å 

begynne med skismøring da. Men skal jeg gidde å fikse noe mer i kveld da..? Jeg er i kjempetvil, hva er best? Nei, orker ikke, har ikke 

lyst, tror ikke det trengs, det får vente til i morgen. Ute snør det, og vi er litt bekymra for været i morgen. I tillegg til at jeg gruer meg 

veldig, og er vannvittig nervøs. 

 

Lørdag morgen våkner jeg tidlig, kikker ut av vinduet, og der ser jeg knallblå himmel og etterhvert sol. Det er flere minusgrader, og helt 

vindstille, PERFEKT! Etter en god frokost bærer det opp på stadion, og så er det vel tid for smøring. Da jeg hadde veldig god erfaring 

med det i fjor, velger jeg å benytte meg av Swix smøreservice, og stoler på at de gjør en god jobb. . Jeg er litt nervøs, for han hadde 

jammen ikke mange laga under, men frykten viser seg etter hvert å være ubegrunna. Jeg har knallski; topp glid, topp feste. Og så går 

starten for M/K 3, og jeg styrer frem for å skaffe meg en god posisjon til neste start. Det kan jeg trenge, da jeg ikke akkurat er kjent for å 

være kjapp i starten. Og pang, der går starten, og det går faktisk rimelig bra til meg å være. Det er bare å kjøre på videre, dette blir hardt. 

Og rundt meg ser jeg stadig vekk noen andre NTNUI' ere også. Vi er visst flere her….10 km passert. Hvor blir det av drikkestasjonen? 

Nå trenger jeg drikke. Og endelig, der er den; Skramstadsetra, og første drikkestasjon. Jeg hiver innpå noen glass. Bestemmer meg for å 

prøve å få i meg enda mer enn jeg gjorde i fjor. Og det gir ny styrke. 15 km, og endelig en topp, Dølfjellet. Beina er slitne, og enda er 

bare 1/4 av løpet gått. Hvordan skal dette gå? I det jeg går forbi en dame rett før toppen blir jeg fortalt: " Det er bare et par jenter foran 

deg". Dette må jo tyde bra, tenker jeg. Og så starter nedoverbakkene. Plutselig oppdager jeg også en helt fra Vasaloppet foran der, og 

tenker nok et bra tegn (og går faktisk sammen med ham frem til omtrent 3. drikkestasjon.). Her er det en fin strekning fremover, og så er 

det opp til Raufjellet neste. 2. drikkestasjon kommer litt fortere en  den første. Jeg tenker at nå er det viktig å få i seg litt energi, og tar en 

bolle også. Er virkelig spent, har hørt mye om de tørre, fæle bollene på Birken. Nå er jo ikke jeg særlig kresen da, men jeg synes faktisk 

bollene var gode jeg. Og så bærer det oppover. I bakkene står det en mann på siden av løypa, og skriker K2 over til noen andre i det jeg 

passerer. Yes, det må være et bra tegn! (tror jeg) 20 km, og jeg ser på klokka. Den viser 1. 30. Og da plutselig begynner kreativiteten å 



boble. Finner ut at dette her må jeg skrive en artikkel fra. Og finner på mange gode punkt og setninger. (Så klart har jeg jo glemt en del i 

ettertid da, men hadde ikke tid til å skrive ned noe der mens jeg gikk dessverre.) Så er det flatt, og masse nedover. Og jeg husker tipset om 

å få i seg noe energi i disse nedoverbakkene ned til Kvarstaddammen, og vil prøve det. Her skal New Energyen på skulderen komme til 

nytte. Og jeg prøver å bryte av en bit, men det går jo ikke. Jeg drar til, og endelig der kommer den, men hele greia da. Men den er jo så 

hard og seig og helt umulig å spise, nesten i alle fall. Og plutselig er det ikke nedover, og ikke flatt heller, men litt oppover faktisk. Så jeg 

spiser og tygger og går, og med litt sjokolade i handa og litt i munnen, om hverandre. Jeg pleier ikke akkurat å slite med å spise sjokolade, 

men omsider får jeg den da ned. Så nå blir vel kreftene til oppoverbakkene bra. Men jeg kunne virkelig trenge noe å drikke nå, så jeg 

planlegger å prøve å stjele til meg et glass neste gang jeg ser en mulighet. Og der dukker det plutselig opp en reddende engel: Jan. Han har 

saft (eller hva det var) akkurat når jeg trenger det. 30 km, og jeg ser på klokka. Oi, 2 timer, kan jeg klare å gå på under 4 til sammen da? 

Jeg begynner å øyne et lite håp om det. Samtidig går jeg nå bare å gruer meg til 35 kilometersskiltet, og alle oppoverbakkene som følger 

med det. Først er det drikke, og bolle igjen, og der er skiltet: 35 km!! Og så sliten , så sliten, men skal vel være det på dette punktet. Og 

hva er det jeg ser foran der, joda en sekk med et K2 merke på. Jippi, og jeg går på, det er visst flere som er slitene ja, og mer slitne enn 

meg tenker jeg i det jeg passerer jenta. Nå venter jeg meg 7-8 kilometer oppover. Dette er tungt( båpde psykisk og fysisk). Så kommer en 

liten nedoverbakke, og endelig 40 km passert. Yes!! Dette går fremover, blir kjempeglad og får nye krefter. Og nok en overraskelse, her 

der det jo flatt og litt nedover også. Og tenker: "Kom oppoverbakke og treng deg på, her skal du krefter finne." Men fullt så lett er det 

likevel ikke, kilometerne går sakte. Nok en drikkestajon også, det holder med drikke denne gangen. Så blir det flere og flere hytter og folk, 

nærmer jeg meg Sjusjøen tro? Masse heiarop blir det også. Men hvor blir det av 45 kilometer? Og der er jammen lederen vår og heier 

også. Jeg smiler, og står på, nå må jeg virkelig bruke opp de siste kreftene. Hjelp, oppoverbakke igjen, å nei. Men….skilt rett på toppen: 

45 km. Hurra. Og der er det jammen en mann med saftsuppe til meg og. Jeg takker og bukker (nesten) og tar i mot. Siste drikkestasjon 

kommer til syne, og jeg vil prøve den omtalte kaffen, men det finner jeg så klart ikke i farten, og det blir derfor bare vanlig drikke. Så 

kommer tavlene med maksimaltidene også. Og her står verken K2 eller K3. Det er jo helt supert, nå må det vil bli pall på  meg? Ved 

kanten av løypene står det noen damer og synger og deler ut sjokolade. Skal til å ta med meg en bit, men bamsemums? Nei tror ikke det 

passer nå. Så går det nedover. Og der ringer telefonen min i sekken. I alle dager har jeg ikke skrudd den av, og hvem idiot er det som tror 

jeg er i mål allerede da? Jeg velger å ikke ta den. Nedoverbakkene er fine i år, og nå er jeg forberedt på at selv om jeg passerer 50km, tar 

det fortsatt en tid før det kommer "8-km-igjen-skilt". Men i det jeg venter på 50 km skiltet, er plutselig 8km der. Glad!! Det er mye 

nedover nå, men jeg vet det er en del tyngre partier også. 6 km. Nå er det bare en hyttakarusell igjen, eller en KM-stafett (som vi akkurat 

har gått), men den var jo jammen tung nok den også. 5 og 4km. 25 minutter(++) igjen til fire timer. Dette må da gå. 3 km, en 

hyttekarusellrunde. 2 km. Vet at nå blir de siste 2 harde, men det er mye bedre i år enn i fjor. Jeg har jo feste her også. Går kjempefort nå 

Finn to feil 



(synes jeg ), bruker opp de aller siste kreftene. Det har vært mye staking, og jeg er helt 

ferdig i armer og bein og skuldre og rygg. Så ser jeg en bakketopp, en sving og 1000 m. 

Stadion nærmer seg: folk og jubel, men huttetu for en oppoverbakke. Så er det 

oppløpsside, og mål!!!. Jippi, og endelig, jeg klarte det igjen. Og tiden er jo veldig bra, 

mye fortere enn i fjor og, og støl i hele kroppen. Men ingen speaker, så jeg lurer på 

hvilken plasse det ble. En journalist som vil prate, og der er de andre fra klubben og. 

Venter på resultatet. Så treige de er. Men det kommer endelig. Ble en 2. plass - hurra. 

Men  20 minutter bak vinneren.( Hun burde jo neste gå i elite, synes jo i alle fall jeg så 

klart). Men vi får se, neste år kanskje…Så er det skift og premieutdeling. Av en viss 

hybelkamerat får jeg følgende tillitserklæring: Dette hadde jeg jammen ikke ventet at du 

skulle klare, Vibeke. Så er det en liten tur på Peppes, hvor vi møter (nesten) alle de 

andre, før jeg reiser. Dessverre ble det ikke noe bankettbuss, det kunne nok vært moro, 

men det får bli en annen gang , for det blir nok flere Birkebeinere. 

 

Vibeke 

Skitur i Bymarka dagen etter stakefesten. Noen var i form til det også, mens noen ville 

sove. Lars ber samtidig om unnskyldning for å ha vekt halve skigruppa. 



 

31/3 –1/4 : Det er nok snø i Steinkjer og det er NM  !! 

 

I år ble punktumet for NTNUIs skiløpere med hår på brøstet NM del 3 

med sprint og 30/50 km. Sprint var det ingen NTNUIere som ville gå. 

NTNUIere er jo, om mulig, mer restriktive til nye konkurranseformer 

enn den vanlige nordmann. Skøyting er jo for mange et fyord fortsatt. 

 

Dagen etter stilte vi med spede 1 kvinnelig og 3 mannlige løpere. Dette 

er tanker og opplevelser fra en av de: 

 

  - "50 km det er langt det, 50 km er 50000 meter det, 50000 meter det 

er langt det, 50000 meter er 5 millioner cm det. 1 cm er ikke langt. 5-

mila er jo bare 1 cm 5 millioner ganger. Skikkelig LANGRENN, sa 

årets vinner Kristen Skjeldal. 

Uansett så var jeg påmeldt og fast bestemt på at dette skulle jeg klare. 

Grov snø, grov struktur og mildt; greit klisterføre. 1 tynt blått, 1 tynt 

fiolett, rødt/rossa special på toppen, gni ut og GÅ. 

 

Utgangen på stadion gikk greit. Det gjorde forsåvidt hele den første 

runden (12,5 km). Drikke var i overflod. Ble også tilbudt "Jevne-kjeks" 

fra ølbrikka, men er i etterkant glad jeg stod over, Erling brøt og ble 

slått av nesten alle NTNUIere. 

 

Ut på runde 2. Rennet var godt i gang og jeg hadde en brukbar følelse. 

Så skjedde det igjen, kroppen sa nei selv om hodet sa ja. Rennet ble 

som en boksekamp i 4 runder der jeg stod etter første, men ble slått 

KnockOut i andre. Der fikk jeg en skikkelig mot hodet og var allerede 

på kne ute ved repene. Prøvde å dra meg opp, men etter en stygg 

fiskebeinsbakke var nesa i gulvet og KnockOut var et faktum. Herfra 

var det bare å komme seg helskinnet mot hjørnet. 

Det ble 2,5 runde med vonde bein, vond sportsdrikke, men blide 

tilskuere (av hvilken grunn er ukjent, men som kjent er den deiligste 

fryden skadefryden). 



 

Jeg tenkte på trenerne som desverre hadde skuffet ved ikke å delta; ".....hilsen de kjekke trenerne" "Hva 

faen er det ?, man blir vel for helvete ikke god av det." Jeg prøvde å tenke gode tanker; på gamle 

treningsturer hvor det ble tenkt mengde og søkt fremover, på gamle uttrykk som "No guts, no glory", på 

Bjørn og Vegards gullklubb og på "tøffness trening". Men alt var nyttesløst. 

 

Så kom Teigen, nynnende "...mil etter mil...". Så kom snøen, men den ble borte like fort som Teigen. 

 

Etterhvert kom de litt bedre tankene, jeg var i ferd med å klare dette. Det var godt å skli over den røde 

streken der jeg ble klokket inn til 85 plass. Så begynte det å regne .... 

 

Endelig ferdig. Rævvaløp, men artig lell." 

 

 

Lars H 

  

Rævvaløp, men likefullt 

gullski 



Sindre Opheim 
 

Av Sindre Opheim 

 

Det var i år duket for et rekordtidlig Sindre Opheim. Midten av mars er ikke nødvendigvis den varmeste tida på året og arr.kom var spent 

på om værgudene ville støtte et slikt usportslig arrangement med de nødvendige solstrålene. En flaske konjakk til sjefen sjøl og sola skinte 

fra skyfri himmel. Alt var duket for et enestående arrangement. 

 

Arr.kom hadde gjort en veldig god jobb med blæsting så oppmøtet var nok veldig bra (arr.kom rakk dessverre ikke å foreta en fullstendig 

opptelling) De ivrigste hadde til og med møtt opp på Ullers-O en stund i forvegen, da de hadde hørt at det var viktig å drikke mye før start, 

og ikke bare under selve løpet. Det var derfor bra stemning i troppen da vi, med arr.kom i tet, satte kursen mot Estenstadmarka. 

 

Årets bekledning vitnet om god fantasi og dårlig smak. Mest flid med kostymet hadde nok Kristin ”Hemohes” Degnes gjort. Utkledd som 

en flaske med Hemohes var det nok mange turgåere som ville ha en smaksprøve, men det var det bare ”bob-bob-Hagbart” som fikk, uten 

at vi så noen nevneverdig effekt. Hagbart hadde i likhet med trenerne og Snorre vært på Fretex og kjøpt bobledress i fancy farger. Med 

påmalt bart (Hagbart?) var det vanskelig å skille dem fra det tyske boblandslaget anno 1976. Ellers prøvde universitetslektor Line og få 

innprentet litt nyttig datalærdom i en stadig like lite lærevillig Pippi (Marit A). 

 

Turen opp til marka gikk relativt smertefritt. Arr.kom hadde forståelse for at det ikke alltid er turen som er selve målet, så han ledet sine 

disipler korteste vegen til hoppbakken og stafettløypa. Denne hadde arr.kom egenhendig gjort klar etter alle kunstens regler, så her lå alt 

til rette for store sportslige og usportslige prestasjoner. Det ble dessverre ikke kåret noen vinner i årets stafett, da arr.kom ikke hadde vært 

med på Sindre Opheim før, og heller ikke synes at det viktigste er å vinne, men å ha det gøy. 

 

Turen ned igjen gikk like smertefritt som turen opp, og alle kom seg vel ned igjen til Moholt (bortsett fra Snorre som knakk to staver og ei 

ski på veg ned). Etterpå var det samling på Ullers-O. Her ble det festet ut i de små nattetimer, og Harald fikk en gang for alle bevist hvor 

stort talentet hans i break-dance med miniski er. 

 

Alt i alt vil jeg derfor takke arr.kom for et fantastisk bra arrangement og håper at det blir like bra neste år. 



Et bilde sier mer enn tre ord 

Se så søte de er!! 

Noen som vil ha et nummer? 

Runar: ”Ikkje eg!!” 



Den standhaftige tinnsoldat 

Arrangørene og dama til han Hagbart 

Tre solbrune jenter (i tights?) 



Birken 2001 
 

Det var fredags morgon og snart tid for avreise til vinterens store høgdepunkt. Seint ute og småstressa som vanleg så var det opplagt at 

skoreima slitna i det eg skulle knyte skoa. Skoa havna raskt borte i eit hjørne, og eit nytt par vart leita fram. Så gjekk turen til Moholt i 

håp om å rekke bussen. Vel ombord var det berre å setje seg godt til rette og førebu seg på ein fleire timar lang tur til Rena med ein 

liten stopp i Alvdal.. I utgangspunktet er dette nesten ubeskriveleg kjedeleg, men med litt medbrakt musikk og video på bussen så er 

det faktisk til å leve med. 

 

Nokre timar seinare var vi frame på Rena, og det bar straks avgårde for å hente startnummeret. Når eit tresifra antal studentar skal 

hente startnummeret samtidig så blir det sjølvsagt litt kø. Så mykje kø at ein nesten byrja å lure på om alle ville rekke tilbake til bussen 

tidsnok til å bli med vidare til neste post på programmet som var innlosjering. Men så vidt meg bekjent fekk alle seg ei madrass, og 

ingen måtte sove ute. 

 

Kva skulle ein så bruke resten av kvelden til? Det å få i seg nok mat var visstnok veldig viktig. Og då var det ikkje snakk om å ete seg 

mett, men ein skulle gjerne presse i seg mest mogleg etter at ein var mett også. Folk invaderte pizzasrestaurantar og andre plassar med 

matservering for å få dekka dette grunnleggande behovet. Sjølv så konkluderte eg med at eg et så mykje alle andre dagar i året at det 

var ingen grunn til å ta i ekstra hardt, men ein del gjekk då ned likevel. Det andre store tidsfordrivet var smøring av ski. I fleire dagar 

og veker før rennet fekk ein stadig vekk høyre om kor viktig det var å ha Cera under skia. Dette var eit absolutt ”must”, men eg synest 

i grunn at det kunne vere greit å ha ei god unnskyldning for å ikkje klare merket så eg droppa ”det dyre kvite pulveret” som var så 

berømt. Reknar med at eg tapte minst ein time i løpstid på dette. Festesmurning måtte også på plass. Før avreise hadde eg smelta inn 

både grunnvoks og blå Swix. Sidan meteorologane hadde lova kaldt ver til renndagen bestemte eg meg for å vente med å legge under 

meir til eg var komen opp i startområdet. Resten av kvelden gjekk stort sett med til å pakke av sekk, finne ut om det eigentleg var 

mogleg å få klokka til å gå raskare enn vanleg og slike ting. 

 

Så var han endeleg komen: Dagen eg hadde (tenkt at eg skulle ha) trena til heile vinteren. Vi vakna tidleg til strålande ver og mange 

kuldegrader. Vi som skulle starte sist hadde veldig god tid fram til start, så det var berre å ta livet med ro og forflytte seg opp til start-

området og prøve ski. Det viste seg raskt at blå Swix gav godt feste, men ville det vare? Trass alt ville det nok bli litt varmare ut over 

dagen, men på den andre sida så ligg mesteparten av løypa ein del høgare enn Rena. Litt blå extra har vel aldri skada nokon, tenkte eg 

og la under eit lag av det også. 

 

Starttidspunktet byrja å nærme seg. Sidan eg ikkje hadde Cera under skia hadde eg heller ingen ambisjonar om å klare merkekravet, så 

eg brydde meg ikkje noko om å stresse for å få ein bra startposisjon. Når eg likevel hadde rusla fram og lagt frå meg skia oppdaga eg 

til min store forbløffelse at eg stod i andre rekke. Når starten gjekk førte dette sjølvsagt til at alle rundt meg hadde det veldig travelt, og 

då vart tempoet mitt også langt høgare enn det burde vere. Etter kvart klarte eg å få roa ned til eit tempo som ikkje ville ta knekken på 

meg lenge før Skramstadsetra. 

 

Minst like viktig som å ete mykje dagen før rennet er det å få i seg nok næring under vegs. Kor mykje som er nok er sikkert litt 

individuelt, men eg hadde bestemt meg for at eg i alle fall skulle ete eit par havrekjeks på kvar matstasjon. Eg hadde ikkje lyst til å 

oppleve det same som i fjor då det etter kvart gjekk tomt for mat på enkelte matstasjonar. Det å bestemme seg for å ete kjeks var ein 

(Continued on page 13) 



ting, noko anna var å gjennomføre det. Det er nemleg veldig vanskeleg å tygge og svelge tørre kjeks når ein er så tørr i munnen som det eg 

var. Til og med ein ellers svært så god sjokolade blir til ein hard og seig klump i munnen under slike forhold. Trikset for å få ned kjeksa 

blei å tygge til det blei til pulver for så å skylle det ned med XL-1. På den måten så fekk ein også i seg massevis av drikke, noko som også 

er viktig. Dette var ein teknikk som krevde at eg tok meg litt tid på kvar matstasjon, men som sagt så hadde eg ikkje ambisjonar om å 

klare merket uansett. På den siste matstasjonen hadde dei også kaffi. Dette skulle vere så bra på slutten av eit langt løp, så til trass for at 

kaffi eigentleg er noko eg normalt styrer unna bestemte eg meg for å tømme i meg ein kopp. Kaffien var iskald, og smaken enno verre enn 

eg kunne hugse. Dette førte til at eg fekk ein følelse av at magen hadde lyst til å bli kvitt kafiien igjen, men takka vere ei hyggeleg dame 

som stod rett bortanfor og delte ut appelsinbåtar så gjekk det fort over. 

 

Etter kvart som løpet skreid fram og eg byrja å verte sliten var det eit poeng å ta med det ein kunne av ekstra motivasjonsfaktorar. På ein 

dag som dette var det nok å sjå seg rundt og beundre naturen, og det flotte teppet av nysnø for å få ei ekstra vitamininnsprøytning. 

Publikum langs løypa var også med på å få det til å gå lettare. Spesielt dei som tok seg bryet med å slå opp startnummeret i startlista, for 

så å heie på meg med namn. Eller dei som kjende igjen den grøne skidressen og kom med entusiastiske ”Hu og Hei”-rop langs løypa. 

 

Godt og vel halvvegs ligg matstasjonen ved Kvarstaddammen. Rett før denne kryssa vi over ei bru som hadde rikeleg tynt lag av snø. Her 

køyrde eg over ein stein, og gjekk skikkeleg på trynet som følge av bråstoppen. Stripa i skisolen vitnar om ei stoppstrekning på 5,2 cm. 

Ikkje lenge etter matstasjonen starta stigningane opp til Midtfjellet. Det var her eg gjekk på den store smellen i fjor, og var fast bestemt på 

at det ikkje skulle gjenta seg i år. Ekstra stor dose med mat vart derfor fortært, og tempoet redusert ytterlegare i håp om at dette skulle gå 

bra. Sjølv om det ikkje gjekk spesielt fort vart eg overraska då det plutseleg viste seg at eg var komen til toppen. Sjølv om det framleis var 

mange kilometer igjen så visste eg at no var det verste unnagjort. 

 

Utforkøyringane etter Sjusjøen er eit kapittel for seg sjølv. Etter mi meining er det fullstendig bortkasta energi å bremse i utforkøyringane, 

men det var tydeleg at det er  mange som ikkje einige i det. Mange stadar var det så mange som hadde ploga at det meste av spor og snø 

var borte. Dette førte til at underlaget var berre is slik at det var nesten uråd å styre. Haugane som hadde samla seg i kanten av plogespora 

fekk duge som doseringar, og så var det berre å late som ein køyrde bobsleigh. Dette fungerte veldig bra heilt til nokon dukka opp framfor 

meg. Ved to anledningar nådde eg igjen folk i ein sving, og det førte til at eg måtte langt ut i grøfta for å kome forbi. Så dukka det 

plutseleg opp ein person som hadde falle i løypa. I tilleg stod der ein person som prøvde å hjelpe til, og ein person nokre meter nedanfor 

som såg på. Alle forsøk på å bremse og svinge var fånyttes. Avstanden minka raskt, og reaksjonen på personen nedanfor viste tydeleg at 

(Continued from page 12) 
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Ole Kristian – her med bare en stav 



En ny æra 
 

Da jeg skal ta over styre og stell i langrennsgruppa fra høsten av, synes jeg det er på tide å komme med noen formaninger.  

 

Som sjef ser jeg det som en selvfølge at alle innordner seg etter meg og mitt styre. Dere må huske det at utad virker vi som en mye 

sterkere gruppe hvis vi står samlet. Selv om kanskje ikke alle avgjørelsene jeg (unnskyld, styret) tar er like populære blant alle 

medlemmene forlanger jeg at alle slutter lojalt opp om også disse vedtakene. 

 

Av resten av styret forlanger jeg at alle legger ned minst like stor arbeidsinnsats som det jeg selv la ned i mitt arbeid som kasserer i HS. 

Nå var dette riktignok en meget viktig jobb, som gjør seg ekstremt godt på CV’en, og lederjobben i skigruppa betegner jeg som et steg 

ned på karrierestigen. Likefullt mener jeg at styremedlemmene må ofre seg 100% for den jobben de er valgt til å gjøre. Klarer dere å 

følge normal studieprogresjon har dere ikke lagt ned nok innsats. 

 

Av trenerne må jeg forlange resultater. Neste år forlanger jeg at dere klarer å skaffe tilbake skjoldet og at også jeg klarer merket i birken. 

Den useriøse stilen som er kjørt i år kan vi ikke ha noe av. Så fra neste sesong skal alle festligheter legges i perioden april-mai. Det vil 

bli totalt alkoholforbud utenom denne perioden, og obligatorisk oppmøte på treninger. 

 

Jeg vil også nevne noen av de andre sakene jeg brenner for. Skigruppa burde absolutt gå til innkjøp av motorsag. Dette vil komme 

veldig godt med på blant annet veddugnader. Jeg tror også at litt mer aktiv motorsagbruk blant medlemmene kan ha positiv innvirkning 

på resultatene. Som kjent var mange av de beste norske skiløperne tømmerhoggere. Jeg nevner i fleng Ole Ellefsæter 

 

I tillegg ivrer jeg veldig for å få rulleskibane på Moholt. Jeg ser her for meg en to kilometers trase rundt på Moholt studentby, med 

avstikker til Voll og Berg. På den måten legges det til rette for sikker trening i kort avstand fra hybel og skolebøker. I tillegg vil vi her 

kunne få fine skiløyper om vinteren. 

 

Jeg gleder meg til høsten, og håper dere gjør det samme. 

 

Deres nye sjef 

Snorre 

Boss? Det lukter Old Spice 



Stakefesten 
Det var med store forventninger jeg pyntet meg til stakefesten. Noe av det første jeg hørte om i fjor høst da jeg debuterte 

på NTNUI- treningene var jo nemlig stakefesten. Jeg tenkte ja,ja, det er vel en rølpe-fest etter en stake-test.  
Jeg hadde fortsatt ikke skjønt at dette faktisk var en fest med fint antrekk og voksen oppførsel, inntil jeg så alle nyttårs og- 
17. mai antrekkene på kjelleren. Vel vel jeg kjente da igjen noen ansikt- heldigvis. Det ble raskt kjent at noen hadde startet 
festen ved lunsj tider og til min store skrekk observerte jeg den lunsjen i fast/ flytende form noe senere på kvelden. 
Buææh. 1 prikk til Øyvind Teigen. Ble det en dyr middag for deg?  
 

Årets arrangør Marita og Invill hadde forberedt festen godt. Kjelleren var forvandlet til reneste festsalen (eller skal vi si 

barneselskapet?) med ballonger i kroker og kriker og snacks all over. Aperitiffen var en typisk drikk for meg- vidunderlig! 
Den var vel heller noe skvip for gutta som stadig kom drassende med ølkasser. Noen gjemte dem til og med så godt at de 
ikke fant dem igjen (finnerlønn til rydderne som fant kassa under trappa i gangen Runar…) Men dette begynte i hvertfall å 
likne en skikkelig skifest!  
 

Etter en spasertur i trøndersola til Kvilehaugen var sulten påtalende. Jeg gledet meg til en tre- retters. Lenge siden sist. 

Marita og Ingvill var godt forberedt med morsom bordsettingslek før middagen og en planlagt toastmaster (uten toastjern!!) 
under middagen. Festdeltagerene var overraskende oppegående da de kom fra vorspielet, men det er jo alltid unntak. At 
trenerne ikke alltid møter presist til treningene for så være, men at de ikke sørger for at damene deres møter presist til 
stakefesten er til å skammes over. SKJERPINGS TRENERE! Han Bart (eller var det Har- Bart?) prøvde så godt han 
kunne å mestre toastmaster-rollen. Og jeg sier ikke at han ikke mestret det. Frekstad er jo ikke så langt fra min 
opprinnelse, så de har jeg lært meg å kjenne og nordlendinger er jo enda nærmere meg…. Og de liker jeg jo relativt godt 
også, så etter min smak var han en ok hybrid. Forretten var vel kanskje god. Den hadde definitivt vært bedre varm. Jeg 
resonnerte meg frem til kommunikasjonssvikt mellom Bart og servitørene og godtok det uten videre. Toastmaster Bart 
(Har- Bart) hadde jo tross alt prøvd seg med alle talene før alle hadde satt seg….. Forresten Lars, du er god til å dikte, 
morsom og underholdene tale til trenerne. Hmm en smarting. Den reddet muligens forreten for meg. Herrenes tale ble 
holdt av en overraskende pervers Kari. Interessant.  
 

Gøy på skifest!! 



Ops. Vi mangler en til bords- måtte han hjem? Jacob står fram som en ekte trener- støttende, hjelpende og beskyttende. 

Jævlig smukk dress han hadde forresten. 
Hovedretten var vel kanskje det mest skuffende denne kvelden. At den var lunken ble nok en gang tilgitt av en tidligere 
servitør, men smaken eller ikke-smaken var det verre med. Fornuften sa meg noe om at mat spiser man jo kun for å 
overleve. Damenes tale husker jeg egentlig ingenting av, bortsett fra at dere gutta ikke kan være foruten oss. Det er jo et greit 
minne å sitte igjen med. Men hvem var så denne kjekke budnadskledde mannen fra Voss? Geir Karlsen? Han underholdt 
med vitser. Tror de var litt morsomme, men jeg er ikke helt sikker. (reker på utedoen?) Skjønte etter hvert at han var en 
innbarka NTNUIèr og hadde ikke lyst til å kødde med han. Det var masse premier der som ble delt ut også i hytt og pine. Jeg 
fikk ingen, og det var med blandede følelser. Jeg var i hverfall glad for ikke å få tittelen årets Skiraff! (red.anm: Hva for ’no?!!!)
Toast-Bart prøvde å holde noen vitser under middagen. Han klarte seg meget bedre enn Rolf som viste seg å ikke kunne 
fortelle vitser i det hele tatt. Desserten var god. PS. Vi sang jo også: Marita var konge på piano. Middagen viste seg etter 
hvert å være over. Men hvor var brudeparet? Shit- det var jo stakefest vi var på. Så det ble sving i stedet for vals. Ok det. 
Noen danset og noen var opptatt av medbragte spritflasker. Tjihi. For dere som ikke vet om det nye paret i ski(skytter)gruppa, 
så vet jeg det….  
 

Vel tilbake på kjelleren skulle liksom festen begynne. Men for min del tok det aldri helt av og det var jo fint for ellers ville jeg 

jo ikke skrevet dette. 
 

God sommer! 

 

Britt Elin 

THE END!!! 

Tor Halvor 



Målfoto fra Klubbmesterskap Sprint 

Gløshaugenstudenter: Vri bladet 90º i positiv dreieretning 

Dragvollstudenter: Dere har vel skjønt det allerede 



dette såg stygt ut. Eg krøkte meg saman og førebudde meg på ein skikkeleg smell. Men på mirakuløst vis passerte eg forbi til trass for at 

det slett ikkje var plass til at dette kunne skje. Korleis dette heng saman er eit stort mysterium den dag i dag. 

 

Om det var kaffien, havrekjeksa, eller noko heilt anna veit eg ikkje, men eg kom til mål til slutt. Som forventa var eg ikkje i nærleiken av 

merkekravet, men eg hadde likevel gått over ein halv time raskare enn året før, så det var eg godt fornøgd med. Etter målpassering var det 

ingen grunn til å  vente med å setje seg på bussen ned til bagasjehenting og dusj. Når bagasjen skulle hentast var det lagt opp til eit flott 

opplegg med bagasje sortert klassevis. Etter å ha gått fram og tilbake eit par gongar der det var merka for M2 utan å sjå så mykje som eit 

spor etter sekken min kjem ein kar bort og spør om eg hadde levert inn bagasjen i sentrum på Rena. Ja, svarar eg og fryktar det verste. 

Heldigvis viser det seg berre at sekken då låg på ein litt annan stad enn dei fleste andre. Dusjen blir unnagjort, og det store spørsmålet er 

om det er mogleg å oppdrive ein buss ned til sentrum. Ikkje at det er så langt å gå, men det er kjekt å spare beina for den turen etter å ha 

gått så langt på ski. Heldigvis var der ein buss, slik at kreftene kunne brukast på å gå frå jernbanestasjonen til Peppes pizza i staden. Her 

gjekk det ned rikelege mengder pizza til trass for at det var så mykje førehandsreserveringar at vi fekk tidsbegrensning på kor lenge vi 

fekk lov til å bruke på å ete ferdig. Etter kvart sette vi oss igjen på bussen og starta i retning Trondheim. Sjølv om eg var sliten så var det 

ikkje tvil om at dette hadde eg lyst til å gjere om igjen neste år. Og kanskje skal eg til og med trene litt meir enn i år.  

 

Ole Kristian 

(Continued from page 13) 





Trenernes tale 
 
Dette er en hyllest til våre trenere 

Kritikken kan vi kanskje ta senere 

For Harald og Jacob har så visst 

Vist at de ikke er ansvaret bevisst 

 

I høst begynte de bra med gode forsetter 

På treningene lå de først og vi andre kom etter 

Kritikken var hard, men de smilte og lo 

de driter i andre, for de er kjekke de to 

 

Da det var tid for samling i Sverige 

Møtte den ene, den andre ville herje 

Det var Return på samfundet må vite 

Bedre med fyll, enn på samlinga slite 

 

Ikke vet jeg om jobben som trenere 

Har gjort at de er blitt særlig penere, 

Men noe skjønnhet må det da fins 

Da de begge har skaffet seg skiløperkvins 

 

Marit og Jacob var slett ingen nyhet 

Kjærligheten var bare blitt fornyet 

O-dagen brakte Siri og Harald i lag 

Selv trodde jeg det bare ville vare en dag 

 

Etter en juleferie med ribbe og kaker på fatet 

Skjønte jeg det at trenerne egentlig var late 

For de gikk i NM langt under pari 

En skulle ikke tro at de prøvde å ta i 

 

Dessverre for meg var det slett ikke sant 

Det ble med den ene gangen i NM jeg ”vant” 

Jeg må nok herved smertelig innrømme 

At å bli like god som dere, vil være å drømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuffa var jeg da dere ikke stilte til NM del tre 

Det var da vi skulle få Norge til å smile og le 

Planen var lagt med blant annet farging av håret 

Dette var planlagt som avslutningen på året 

 

Ryggen var det som plaga den ene, 

Den andre hadde vondt litt lenger nere, 

Harald hadde som kjent ramla på ski 

Jacob sin ”skade” spekulerer jeg ikke i 

 

Da jeg sleit som verst på mil nr fire 

Var det vel helst dere som kunne flire 

For da formen min virkelig begynte å bli skrinn 

Ønsket også jeg at jeg kunne sitte i eggehvit sofa i skinn 

 

Årets sesong tok ikke fra dere løsten 

Dere fortsetter som trenere til høsten 

Oddsen for dette var rimelig liten 

Da vinterens innsats har vært bedriten 

 

Så vi håper dere tar ansvar og stiller 

Lars roser trenernes innsats 



TIO-mila en O-dyssé 
 
Vi møtte opp på lille P tidelig fredags morgen. Foran oss ventet en 14 timer lang busstur. De første milene var 
rolige, men da vi krysset svenskegrensen ble TIO-radion skrudd på, og mens ”on the road again” klang i våre 
ører, steg stemningen.  Etter et par stopp, nådde vi Falun der vi hadde generalprøve på innmarsjtoget.  Med 
duskedamer, drillbabes (vet at jenter med drill høres farlig ut, men dette var altså ikke tilfellet), et imponerende 
korps med hele klabb og babb-sangen på reportearet, ”den dumme dane ”i NTNUI mini-kilt forrest som togfører 
og NTNUI ormen som trolig gikk seg litt vill i den nye byen, var det ikke rart at folk på sykler falt konsekvent mot 
høyre da de så oss.  
 
Vi kom til flystripa der det hele foregikk. NTNUI hadde fått tildelt VIP-plassen  på en liten høyde rett ved start og 
mål. Der satte vi opp telt, stillas med lystavle og høytaleranlegg, badstutelt og grillvogn med både pølser og 
burgere. 
 
Vi våknet morgenen etter til sol og fint vær og full musikk. Etter litt oppladning i sola og NTNUIs innmarsj, 
skulle jentene ut i skogen. Av skijentene gjorde Siri Anne det veldig bra og Kristin en god innsats. Ut på kvelden 
var det guttas tur. På skilaget hadde Runar 1.etappe. Et sted ute i den mørke skogen falt lykta fra hverandre. 
Runar fikk mekket den sammen, men fant vel ut litt etter hvert at reflektoren har en viss funksjon. Allikevel kom 
han i mål bare 15 min etter teten. Ut på 3. etappe mente Ræggsokken at det begynte å bli veldig mørkt, og da 
terrenget i tillegg ble svært detaljert, kunne han ikke lenger finne seg selv på kartet. Dette ble forsåvidt også 

Mattis stempla feil, men var like blid 



rapportert over eteren et sted ikke langt unna 6. post.  
 
Mens gutta var ute å løp, satt vi andre og varmet oss inne i badstuteltet, lesket strupen men en øl eller to og 
fortalte historier om hvordan vi hadde vasset oss fram i sivet med vann til livet eller løpt oss fullstendig vill på 
post 9. 
 
Da vi andre tok kvelden på bussen hjem, var det noen staute karer som fortsatt hadde energi igjen. Det sies at 
Snorre imponerte stort med gitarspilling, men vitsene…var det noen som forsto dem? 
 
TIO-mila er noe alle ski- og o-mennesker burde oppleve minst en gang i løpet av studietiden. Birken er moro og 
Åsstafetten er bra, men TIO, ja den slår det meste. Plutselig forsto vi hvorfor TIO-banneren henger over 
Hangaren halve året.   
 
Fra TIO 
Hagbart og Kristin 
 

Til seinere generasjoner: Dette er ikke Hagbart og Kristin 



Et lite smil i hverdagen 
 

3 kinesiske torturmetoder 
 

En mann fikk trøbbel med bilen sin på en øde landevei. Uten å vite hva han skulle gjøre så begynte han å gå. Etter en stund så han noen 

lys inne i skogen. Sliten og lei så gikk han opp til huset og banket på. Ut kom en liten kineser som bød han husly. Dette gjorde han på en 

betingelse, han måtte ligge langt unne datteren hans ellers så kom han til å utsette gjesten   for de tre verste kinesiske torturmetodene som 

fantes. Dette syntes den slitne mannen hørtes helt greit ut, og aksepterte dette. Vel inne i huset begynte kineseren å lage middag.De satt 

seg til bords og ned trappen kom den nyyydeligste damen han noensinne hadde sett. Under hele middagen satt hun og så på den nye 

gjesten. Han skjønte raskt at her var det noe å hente hvis han ville, men han tenkte på hva kineseren hadde sagt og slo det fra seg. Han 

takket for maten og gikk å la seg. Utover natten lå han og tenkte på den nydelige datteren i huset, og til slutt klarte han ikke å dy seg og 

snek seg inn til henne. Han tenkte det at den lille kineseren merket vel ikke noe. 

 

Utpå morgenkvisten gikk han lykkelig og utmattet tilbake til rommet sitt. Senere så  våknet han av en pressende følelse på brystkassen sin, 

han åpnet øynene og så en stor stein. På steinen var det en lapp som sa følgende:  

Kinesisk torturmetode 1: Stor stein på brystkasse. 

Ja ja tenkte mannen, hvis dette var det verste kineseren kunne finne på så var det vel ikke så farlig. Han tok steinen, gikk bort til vinduet 

og kastet steinen ut. Da la han merke til en ny lapp på vinduskarmen.  

Kinesisk torturmetode 2: Stein knytt fast i høyre testikkel. 

Mannen så ned og så hyssingen føyk ut av vinduet. I all sin fortvilelse, flashet det igjennom hodet hans, kastrert eller noen knekte bein. 

Valget var enkelt, han kastet seg ut av vinduet. 

På tur ned mot bakken så han et stort skilt: 

Kinesisk torturmetode 3: Venstre testikkel knytt fast i sengestolpe. 

 

 

En liten vits fra Tyskland 

 

Så var det bjørnen og haren som spaserte i skogen. Der møtte de en gyllen frosk. De to rabagastene ble litt overrasket da frosken 

presenterte seg som den Magiske Frosk, og at han i denne anledning ville oppfylle tre ønsker fra hver av dem. Bjørnen ønsket straks at alle 

de andre bjørnene i skogen skulle være hunnbjørner. - I orden, sa frosken. Haren ønsket seg en 

styrthjelm. Det fikk han, og han satte den på hodet. Bjørnens andre ønske dreide seg om alle bjørnene i den nærliggende skogen. De skulle 

også alle være av hunnkjønn. - I orden, sa frosken. Haren ønsket seg en superrask motorsykkel. Den dukket opp, og han startet motoren. 

Nå hadde de bare et ønske hver igjen. Bjørnen ønsket nå at alle bjørner i hele verden skulle være hunnbjørner. - I orden, sa frosken. De så 

spørrende på haren. - Jeg 

ønsker at denne bjørnen blir homo, ropte han idet han ga gass og forsvant mellom trærne. 

 

 



Småplukk 
 

 

Tor Halvor flytter inn hos italieneren på Ullers-O. FB gratulerer. 

 

Kristin tror kanskje det hadde vært større grunn til å være med på tio-mila hvis hun ikke hadde vært 

sammen med Hagbart, for da kunne hun møtt noen hyggelig mennesker. 

 

Snorre misliker at Geir Ove fører logg over dobesøkene hans.  

 

Thomas Alsgaard kjøper Holter Meieri i Nannestad. Det blir langt å frakte mjølka fra Roan til Holter. 

 



Pinglelista 
 

1. Svein Olav, brøyt Birken på Skramstadsetra. Da er det jo bare nedover igjen 

2. Lars, for ikke å gå fort på hyttekarusell bare fordi det er dårlig føre. Det går ann å gå på ski uten blå ekstra 

under. 

3. Alle som solgte/prøvde å selge nummer til Birken og Vasaloppet. Er amn med på leken får man tålesteken. 

Dårlig treningsgrunnlag er aldri noen unnskyldning. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta. 

4. Øyvind, Tor Halvor og Per-Christian som fortsatt er judaser. Hva skal til for at de skal skjønne sitt eget beste? 

5. Torbjørn Bakketun, som deltok på NM for vosseklubben Viljar. Erfaringen med Geir Karlsen har gitt oss 

inntrykket av at vossinger elsker NTNUI over alt annet, men her har vi unntaket som bekrefter regelen. 

6. Torbjørn Bakketun og Tor Halvor som var i Steinkjer og ikke gikk femmila. Ellers takk for god heiing og 

annen oppbacking 

7. Jacob, som sovna rett etter ankomst Moholt med bankettbussen fra Birken. Var formen bedre på Midtfjell enn 

Dovrefjell? 

8. Geir Ove, begynner ikke å trene før sesongen er slutt. Dessverre ble det med den ene treningsturen. 

 

 

 

 

Antipingler 
 

1 Knut Gunnar Ulvedal, som ville kjøpe og ikke selge nummer til Birken 

2 Teigen, ikke Øyvind, men Torbjørn, som også kjøpte nummer til Birken 

3 Svein Olav, møtte på Stakefesten med sinnsykt kule solbriller. 








