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Man blir ikke best uten masse trening

Trening gir dagen mening



Redaktøren har ordet!!!

Nå er det igjen klart for skigruppas svar på Se & Hør. FB har i likhet med 
våre kolleger i Oslo gått over fra å være et sladderblad til å bli en seriøs avis. 
Vi håper at våre lesere fortsatt vil være trofaste selv om det er foretatt mindre 
endringer i innholdet i forbindelse med omstillingen. Endringene er i god 
NTNUI-tradisjon holdt på et minimum slik at også trofaste veteraner skal 
kjenne seg igjen. Har du derfor lest FB ved tidligere anledninger vil du nok 
kjenne igjen et par av våre faste spalter og journalister. FB baserer seg som før 
stort sett på stoff levert av freelancere, da redaksjonen har begrenset kapasitet. 
For at vi skal fortsette å levere kvalitetsstoff er vi derfor avhengig av dyktige 
og (skrive)kåte journalister som kan ta i et tak. Har dere derfor noe på hjertet 
er det derfor bare å finne fram penn og papir. Vi tar også i mot innlegg som 
er basert på fri fantasi da vi ikke har noe som helst forhold til PFU og Vær 
Varsom-plakaten.

I motsetning til mange ledere og kommentarer i andre medier vil FB derfor 
oppforde til fortsatt hemningsløs festing, total fokus på livets gleder og en 
bekymringsløs framtid! Velger derfor å avslutte med et sitat av Åge Aleksand-
ersen:

”Levva livet!”

Hilsen Redaktøren



Lederen har ordet!!!

Hu&hei

Akkurat i det du sitter og leser dette regner det sikkert ganske stritt ute. Det har det jo gjort 
jevnt og trutt i hele høst så det vil i alle fall ikke være en overraskelse om det gjør det også i 
din ”lesende stund.” Til tross for dette har oppmøtet på trening vært helt upåklagelig, spesielt 
på tirsdager. Nå som sesongen nærmer seg med stormskritt blir nok oppmøtet stadig bedre 
også på de andre treningene. Dette lover bra for vinteren! Nå gjelder det bare å holde moti-
vasjonen oppe og kroppen i trening når veiene blir glatte og kveldene stadig mørkere. Når 
eksamensnervene sniker seg på utover i november er det viktig å komme seg ut for å trene. 
Trening gir motivasjon og overskudd!

En bautastein i langrennsgruppa, en ressursperson i styret og en 
motivator på treninger(jippi jaja jippi jippi ja…snart på toppen 
nå, ikke lenge igjen….), Lars, er dessverre i ferd med å forlate 
oss. Trist, men samtidig veldig godt å se at det mulig i få seg jobb 
i landet her. Regner med at du kommer oppover og besøker oss i 
en ledig stund! Ønsker deg lykke til videre Lars!

Ellers har jeg registrert at Ullers-O, eller i dette tilfellet eks Ul-
lers-O holder fram med å kritisere trenerne slik de har hatt for 
vane de seinere år. Det de disse kritikerne bør vite, er at selv om 
det per dags dato, så vidt jeg veit, bare bor en skiløper på Ullers-
O, Bolkis, er jeg egentlig ganske sikker på at oppmøtet på trening 
fra dette kjøkkenet har økt siden i fjor. Enten er dette på grunn 
av at Bolkesjø virkelig har bestemt seg for å vinne hyttekarusellen til vinteren, ellers er det 
fordi trenerne gjør en så fantastisk jobb at selv de andre beboerne på Ullers-O ikke klarer å 
holde seg borte fra trening. Mulig (helt sikkert) at ikke alle disse faktaene er helt riktige, men 
uansett stoler jeg på det siste punktet, nemlig at trenerne gjør en fantastisk jobb! Det punktet 
er i alle fall riktig!

Litt moralpreken må jeg jo som leder komme med i en slik spalte. Alle veit jo at hele NTNUI 
drives ved hjelp av dugnadsinnsats, også langrennsgruppa. Bortsett fra litt vaffelsalg på stripa 
er det vakter på I-bygget som står for tur før jul. Skigruppa har, som mange veit, sine vakter 
under eksamensperioden. Når styret begynner å mase på mail oppfordrer jeg derfor alle til å 
raskt finne en vakt som passer.

Tilslutt vil jeg oppfordre alle til å sette av helga 5.-7.november. Da setter skigruppa kursen 
mot Bruksvallarne i Sverige, nok et utenlandsopphold før sesongstart med andre ord! Enhver 
skiløper med respekt for seg selv har minst to utenlandsopphold før sesongstart, høydeop-
phold eller ikke. Denne gangen er derimot de våte slalåmbakkene på Storlien byttet ut med 
nykjørte skiløyper, samtidig med at regn og pluss grader forhåpentligvis er byttet ut med snø 
og kaldere temperaturer.

Lykke til med studier, trening og alt annet det måtte være fram mot jul!



Mosjonsklasse 2 ble bedt om å møte ved starten for 100-meteren. Pytt sann, 
100 meter er jo ingenting tenkte jeg mens jeg jogget ned langs oppløpssida. 
Vanligvis løper jeg 120 sånne i løpet av en tur i Estenstadmarka uten nevn-
everdige problemer. Og dette var jo tross alt flat bane med underlag skapt for 
raske tider. Justin Gatlin tok denne distansen på 9sek og 85h.d. under gulløpet 
i Athen tidligere i sommer. Lista var lagt.
  Jeg fikk tildelt bane 7, hadde Ove Haugereid ved siden av, Tormod Sætre i 
bane 4 og Tomas Brikselli helt ute på venstre sida, topptrente mosjonister hele 
gjengen. Det var lenge siden sist jeg hadde satt beina mine i en startbukk og 
det måtte mye prøve-og-feil til før bukken satt riktig. En person kom og kon-
trollerte at alle fingre var bak den hvite linja og vi var klare for første øvelse. 

   
   Vi hadde sommer-OL 
friskt i minne, vi fire som 
møtte opp til dyst på Øya 
fredag 17.september. Start-
feltet i 3. heat var tynt. I ut-
gansgpunktet skulle alle sju 
banene være fyllt til randen 
med bælfeite mosjonister, 
men akk nei. Det var ingen 
tvil om at enkelte av de som 
møtte opp hadde trent til 
Ti-kampen i lange tider. Det 
lyste profesjonalitet lang vei 

i det de forsvant bortover banedekket i hastigheter som travkuskene på Lean-
gen travpark ville blitt grønne av misunnelse over. Lange prøvehopp i leng-
degropa og elegante svev over høydelista, diskoser, kuler og spyd som fløy 
gjennom lufta. Dette var proffene, vi var mosjonister.
  Regnet sto rett ned og periodene med venting kunne i lengden bli våte og 
kalde. Det gjaldt å holde beina i gang hele tiden for ikke å stivne. Vi skulle 
gjennom fem øvelser fredag ettermiddag og fem lørdag formiddag. Hver dag 
startet og sluttet med en løpsøvelse og innimellom kom kast- og spenst-øv-
elsene. Vi ble delt inn i to mosjonsklasser og ei aktiv gruppe som byttet på 
øvelsene. Tiden eller lengden ble omregnet til poeng som ble summert til slutt.

  Tilbake til 100-meteren og fire langrennsløpere som spurter ut fra start-

Tikjemperen har ordet!!!



blokkene. Stilrent er det ikke, 
men det går fremover – fort 
fremover. Ove passerer mål-
streken først på tiden 12.77 
tett fulgt av Tomas, Tormod og 
jeg kommer inn sekundet etter. 
Fortsatt langt fram til et even-
tuelt OL-uttak for oss. Det er 
også nå jeg merker at 100-me-

ter er noe for seg selv. Oppvarminga var minimal og dermed følger at beina er 
stokk stive allerede etter første øvelse. Fullstendig satt ut av en puslete 100-
meter. Lungene skriker etter luft og halsen føles som sandpapir. Og dette gjør 
man av egen frie vilje.......
   
  Neste øvelse er høyde. Tomas prøver nye, effektive metoder for å passere lis-
ta på: Forlengs sidelengs med beina trukket opp, forlengs svalestup og vanlig 
”saksing”. Ove, Tormod og jeg holdt oss tl å finpusse den klassiske baklengs 
med knekk i ryggen. Alle startet på 110cm for å i det hele tatt være sikker på å 
få poeng i denne øvelsen. 110cm kan da enhver klare – trudde jeg. I høyde er 
det slik at du har tre forsøk per høyde (110cm, 120, 130, 140, 150, 155 osv.), 
river du alle tre er du ute av konkurransen og passerer du får du prøve deg på 
neste. Jeg reiv alt på 110cm og stod kjapt med null poeng i lomma etter andre 
øvelse. Tomas endte på 130cm og Tormod og Ove på 140cm. Høyde er en 
såpass teknisk krevende øvelse at den ikke egner seg for langrennsløpere.
  I lengdekonkuransen viste vi hva vi var gode for. Ove presterte 478cm. Sett 
med hensyn på at noen av de som stillte i mosjonsklassene var tidligere ak-
tive friidrettsutøvere, så var dette en bra lengde og Ove kunne notere seg en 
god del poeng etter denne øvelsen. Tomas lå 11cm bak mens Tormod og jeg 
på henholdsvis 417 og 416cm. Vi fikk etter litt om og men tre forsøk her ôg 
og det beste av tre hopp var da gjeldende. En ”god planke” var selvfølgelig 
utslagsgivende for et godt hopp.
  Ved kulebanen var det satt opp et slikt lite partytelt som ly mot regnet. På 
9m2 presset Mosjonsklasse 1 seg sammen. Tomas fikk inn et bra kast på 
886cm og vi andre havnet på mellom seks og åtte meter. 
  Som dagens høydepunkt avsluttet vi dagen med 400m. Kalde og stive etter 
å ha stått rolig en hel dag i regnværet så så vi virkelig fram til denne øvelsen. 
Claston Bernard tok denne distansen på 49.13 under ti-kamp øvelsen i OL. 
Målet måtte være å komme ned på 50-tallet. Stive bein knakk seg ned i start-
bukkene, løftet seg sakte opp igjen og i det startskuddet gikk var helvete løs 



på nytt denne dagen. På første langside føler jeg at jeg har full kontroll over 
feltet, men slik er det vel når du starter i ytre bane. I inngangen til siste sving 
hører jeg svak subbing fra indre og ser Tomas passere med Tormod på slep. 
Det er nå det gjelder, melkesyra spruter i låra, pusten går tungt og anstrengt. 
Men faen, det er jo bare hundre meter igjen. Hodet vil mer enn beina og jeg 
ser Tomas passere først over streken langt der framme på tiden 60,53. Tormod 
to og et halvt sekund etter og jeg halvsekundet deretter. Ove stod over.
   Dag en var over. Neste dag gjensto fem nye øvelser. Fem nye sjanser til å 
hale inn verdifulle poeng. 

  110meter hekk så jo ikke ut som noe problem. Hekkene var omtrent 75cm 
høye og alle prøvehopp gikk glatt over. Dette virket som en 100m med litt 
ekstra utfordring bare. Joda, dette så da ut til å bli grei greie. Damene skulle 
løpe først. Med stilfulle hopp forsvant de over hekk etter hekk. Et par riv her 
og der slik som sikkert er vanlig. Jeg begynte å se mer og mer optimistisk på 
denne øvelsen. Det skal sies at jeg var ørlitte skeptisk til dette kvelden før for 
at familiearven skulle stoppe her. Men dette så jo enkelt nok ut.
   Så begynner funksjonærene å skru opp samtlige hekker til 105cm. Nå rekker 
hekkene meg til over hoftekammen og jeg er ikke like kjekk i kjeften lenger 
som da jeg ankom. Jeg tenkte tilbake på gårsdagens høydeøvelse der jeg 
omtrent knakk lista på 110cm. Prøvehoppene på den nye høyden skjærer seg 
fullstendig på hvert forsøk. Jeg vurderer sterkt å stå over, men en kjapp kikk 
på gårsdagens resultatliste sier at poengene for å gjennomføre er gull verdt.
  Heatet er nesten det samme som i går med Tomas innerst, Tormod i midten 
og jeg ytterst igjen. Nede fra startbukkene ser hekkene ut som skyskrapere. 
Startskuddet går og Tomas og Ove rykker raskt fra. De passerer første hek-
kene elegant (mer eller mindre i hvert fall) og Tomas med sine sidelengse 
hopp med beina trukket opp tar ledelsen. Jeg begynner å ta for meg hekk for 



hekk. Første går greit, andre ramler - jeg tryner. Slik fortsetter det med knall 
og fall helt frem til mål. Tre-fire hekker står oppreist igjen i bane sju idet jeg 
passerer streken. Tomas kommer inn på den sterke tida 22,60 og Tormod på 
24,47. 35sek etter er jeg ferdig med mitt løp. 

  Adam Airoldi ble med fra og med stavkonkurransen og utover. I stav skulle 
vi hoppe over en buksestrikk som var spent opp på 110cm. Teknikkene vari-
erte men alle var målbevisste og kom seg over første høyden. Som i høyde 
hadde vi tre forsøk per høyde og ”reiv” vi alle tre så var det ut, kom du over 
på ett av forsøkene så kunne du prøve deg på neste osv. Etter å ha passert 2m 
avanserte vi fra å hoppe over en buksestrikk til stav. Det var ikke mange igjen 
på denne høyden, men Tomas, med sin særegne teknikk (samme som i høyde 
og hekk) beviste at det var mulig å nå 210cm. Tormod og Adam stoppet på 
160cm begge to og jeg hadde allerde dårlig erfaring med hopp over 110cm og 
stoppet derfor der.

   Vi var heldig med været på lørdag. Sol og varmegrader gjorde at motivasjo-
nen var et par hakk høyere enn dagen før. Været har ikke så mye å si i en spy-
dkonkurranse for mosjonister, derimot har det mye å si for motivasjonen hos 
mosjonistene. Nordmenn er gode i spyd, med kast over 85meter i OL. Noen 
nordmenn kaster i underkant av 30m – mosjonistene. Uansett var det moro å 
prøve – som alltid.
  Vi som stilte opp fra langrennsgruppa var ikke akkurat noen utprega disko-
skastere, men vi kaster langt sjøl om matchvekta vår ligger på halvparten av 
det som normalt er i denne sporten. Tomas viste nok en gang frem sine skjulte 
talenter og sendte diskosen ut til 20.72m, jeg kastet til 16.52, Tormod til 14.61 
og Adam til 12.49.

  Til slutt i denne ti-kampen var det klart for 1500m. Som en langtur for å reg-
ne. Vi hadde lært av tidligere løpsøvelser og varmet godt opp denne gangen. 
Ingenting skulle gå galt denne gangen. Hekkene var fjernet og foran oss lå fire 
flate runder på bane. En friidrettsløper fra NTNUI ville være med i heatet vårt, 
men han hadde det fryktelig travelt allerede ut fra starten og ble aldri hentet 
inn igjen. På de to første rundene lå Tomas og jeg og peste hverandre i nakken 
på henholdsvis andre og tredje plass. På de to siste fikk Tomas et forsprang og 
løp inn til en grei andre plass etterfulgt av meg på tredje og Tormod på fjerde.
  Adam derimot syntes at det ikke var god nok konkurranse i mosjonsklas-
sene for hans del og valgte å bryne seg på de aktive – eliten. De to første 
rundene gikk i rolig langturtempo i samlet tropp, men litt for sakte for Adam. 



Da Adam passerte målstreken for siste gang, så var resten på vei inn mot siste 
sving. Vi bøyer oss i støvet.

  Det var synd at ti-kampen ble arrangert samme helga som Birkebeinerløpet, 
ellers hadde kanskje flere funnet veien til Øya denne fredagen og lørdagen. 
Deltagelse i Ti-kamp på Øya er som tradisjon å regne i langrennsgruppa. Det 
går rykter om langrennsutøvere som har gjort storeslem på Ti-kampen før, 
uten å trene. Selv om jeg i dag fortsatt bærer merker etter min nedløping av 
110m hekk, så var det arti’ lell! 

Vidar Bjørnstad



FB støtter budskapet, men oppfordrer reklameforfatteren til ikke å kaste stein 
i glasshus!



Fredag ettermiddag (24.september) dro vi 5 ivrige vedhoggere, sammen med to motorsager 
og en øks, retning Gjevilvatnet for å skaffe ved til Kamtjønnkoia. De som har vært på Kam-
tjønnkoia vet at den ligger et godt stykke unna noe skog og et godt stykke unna parkering, 
som derimot ligger nærme skogen. Det ble derfor tidlig bestemt at det ble teltovernatting fra 
fredag til lørdag nede i hogstfeltet.

Det er uvisst hva som er årsaken til at så få valgte å bli med på slik en fantastisk sosial hap-
pening (Ikke bra, jeg er egentlig veldig i mot engelske ord i norske tekster) som veddugnad 
og koietur er, men mulig det våte trønderværet var noe av årsaken. Og regnet høljet så visst 
ned på fredagen og. Det var noen som var mindre optimistiske med hensyn til hvordan denne 
helga skulle bli hva vær og føret angikk, men med svært bra erfaringer fra de to siste helgene 
var jeg overbevist om at det her begynte å bli en naturlov; Regn og flom på hverdagene og sol 
og flott vær i helgene.

Vi slo i alle fall opp teltene i den tørreste myra vi fant på fredagskvelden, og tilbrakte kvelden 
der. 5 stykker i et 3-mannstelt går faktisk helt fint. Så ble det kortspill, matlaging og feiring av 
jobb utover kvelden. Imidlertid var vi alle så trøtte at noen sen kveld ble det ikke.

Lørdag morgen våknet vi opp til lettskyet pent vær (som Gislefoss sikkert ville kalt det) med 
gløtt av sol. Etter en frokost i det fri var det bare å starte i gang motorsagene, svinge øksa og 
slepe stokkene og sette dem i reis. Det tok ikke mye av dagen før vi hadde felt og stablet langt 
over det som var forventet, så selv om vi storkoste oss med motorsaga i hendene, bestemte vi 
oss for å avslutte mens leken var god, pakke sammen, og etter hvert bevege oss oppover til 
koia. 

Etter en liten stunds gange møtte vi første hindring på veien; en bekk, elv eller flod (alt et-
ter som) som krysset stien til koia og som var blitt betydelig større enn hva som er vanlig. 
Lars skulle på død og liv absolutt krysse elva der stimerkene var, med det resultat at han ble 

Vedhoggerne har ordet!!!



våt langt oppover den høye kroppen. Imidlertid var det heller ikke lenger opp mulig å 
komme tørr over, så det var bare å dra av seg skoene, brette opp buksa og vasse over i 
den harde strømmen. 

Etter hvert passerte vi stabelen av tømmerstokker som hører til koia (Men fortsatt et 
godt stykke unna). De 4 sterke guttene som var med var jo ikke tvil om at de måtte da 
dra med seg en stokk hver opp (noe som fort ble justert til 2 stokker til 4 mann). Så da 
var det litt ekstra slit og bæring, men det gikk også greit. Nå skal det sies at bortsett fra 
bra trening (Og det er jo ikke bare bare det heller da), så viste det seg at 50 % av slitet 
var bortkasta. Når stokkene skulle sages og hogges i vedkubber vel oppe på koia, var 
den ene pillråtten……

Ellers var lørdagskvelden som lørdagskvelder på koieturer pleier å være; god mat, godt 
drikke, kortspill og kos og sen kveld. Og som et lite ekstra pluss fikk vi se årets første 
snø; store snøfiller utenfor koia 

Søndagen var det tid for å pakke ut av koia igjen. Sola strålte på fjellet rundt, og det var 
klart for tur på fjellet. Det ble en tur opp på Blåhø, med flott utsikt og med snø under 
beina, men dessverre ingen ski. Videre gikk vi til Speilsalen, som var en bitteliten skuf-
felse i forhold til forventningene. (Den hadde ganske enkelt rast sammen), men vi hadde 
en flott tur!

Så var helga slutt, og det bar tilbake til Trondheim og sivilisasjonen igjen.

Og neste gang forventer vi flere vedhoggere.

Ove, Lars, Ørjan, Tomas og Vibeke (referent)  



Birkebeinerløpet er det siste tilskuddet blant Birkebeinerarrangementene, og 
det minst populære. I år var det snaue 3000 som fullførte, og blant dem var vi 
6 langrennsløpere fra NTNUI. Forutsetningene for gode tider regnet boksta-
velig talt vekk de siste dagene før løpet. Tildels store nedbørsmengder hadde 
sørget for våte myrer og leirete stier. Løpsdagen var riktignok værgudene i 
godlune, og lot solstrålene slippe igjennom de timene løpet varte.

Løypa går hovedsakelig på gruseveier og stier fra Sjusjøen og ned til Birke-
beinerstadioen. Høyeste punkt nås ved passering av Lunkefjell, 1012 moh, 
etter 5 km. Deretter går det stort sett nedover til man kommer inn i løypenettet 
tilknyttet Birkebeinerstadioen. Her begynner det å bli mer småkupert.

I årets birkebeinerløp var det knyttet spenning til en del interne konkurranser 
mellom langrennsgruppas medlemmer. I konkurransen om hvem som ville 
bli best av Ørjan, Martin og Anstein i trippelen var det før start særdeles jevnt 
mellom Martin og Anstein, mens Ørjan var rett bak. Ørjan ble på forhånd 
regnet som den sterkeste løperen, men Anstein hadde klart å så tvil om dette 
var tilfelle etter å ha vist urovekkende bra form på samlinga og de siste inter-
valltreningene før løpet. I tillegg til denne konkurransen hadde Lars erklært at 
han skulle satse knallhardt for å nå igjen de tre trippelkombatantene med 10 
minutter, og på den måten bli første NTNUIer i mål.

Eskil lot gravelesber være gravelesber for en helg, og prioriterte å reise sør-
over for svette og melkesyre. Som nevnt i tidligere Fb har Eskil høyest S*H-
faktor1 i landet, men er også en habil løper. Til en forandring hadde han riktig-
nok lagt igjen de grønne Viking gummistøvlene ligge igjen i bilen og investert 
i et par splitter nye Nike konkurransesko. Og vi som trodde den mannen bare 
likte gamle ting...

Siste NTNUIer på tur var Espen, som gjennom oppveksten på fjellviddene 
ved Fagernes har god trening i løping i ulendt fjellterreng hadde en stor fordel 
i forhold til de øvrige. Dessverre for Espen gikk siste del av løypa i skogster-
reng, som er ukjent mark for en som knapt har vært under tregrenssa.

Løpet gikk bra for alle sammen, men noen fall, pissepauser(!) og andre uhell 
kombinert med melkesyre gjorde at alle var veldig slitne da de kom til mål. 

Birkebeinerløperen har ordet!!!



I de interne konkurransene hadde Anstein vist sin utrolige styrke ved å slå 
Martin og Ørjan i trippelen, mens Ørjan klarte å holde unna for Lars, og der-
med ble første NTNUIer over målstreken. Dette kostet imidlertid Ørjan mye 
krefter og han måtte vrenge magen utenfor Håkonshall. Eskil måtte gi tapt i 
kampen om å slå Espen i klasse M30, og vi lurer nå på om Eskil er villig til å 
vedde håret sitt på om han klarer å ta Espen neste år...

Nå er det bare å starte oppsykingen til neste birkebeinerutfordring, Rennet. 
Gjør dere klare – så klarer vi igjen å hente tilbake Skjoldet! 

Lars
___________________________________________________________________________

1 Skiferdighet*hårlengde

Elvekryssing på veddugnad. Her var det pokker så vått - og pokker så kaldt!



Det er dags for redaktørskifte i FB. Etter at Torbjørn H. fikk sparken har det 
vært uklart hvem som skal ta over rollen som redaktør. Rett før dette num-
meret gikk i trykken ble det klart at  Torbjørn Solvoll Bakketun blir ny redak-
tør. For at dere skal bli bedre kjent med den nye redaktøren, presenterer vi her 
et portrettintervju av Torbjørn

I et stort svart hus på boligfeltet i Kytesgrenda ved Voss tråkket Torbjørn sine 
barnesko, og det lå tidlig i kortene at han skulle bli noe stort. De gamle ver-
neverdige skiferbruddene var ikke det som lokket Torbjørn, snarere var det 
de flotte fjellviddene og fotballbanene som tiltrakk seg oppmerksomheten. I 
Idrettslaget Viljar ble han raskt kjent som en målbevisst og sosial utøver, og 
var godt likt av både treningskamerater og ledere. I 1993 kom det et drastisk 
vendepunkt i Torbjørns liv. I likhet med oss andre kom han i puberteten, og 
han begynte (heldigvis) og interessere seg for det motsatte kjønn. I likhet med 
gode vossetradisjoner fant han derfor ut at han måtte spare til bil. Litt på be-
kostning av trening og skole begynte han derfor å arbeide som butikkgutt hos 
Dyrdal Mat. Her hadde han også god mulighet til å gjøre seg til venns med 
mødrene til de lokale kjerringemnene.

Torbjørn hadde ikke helt glemt idretten, og i 1995 bestemte han seg for å 
starte på idrettslinja på Voss Videregående. Omtrent samtidig ble han head-
huntet av Bystøl Entrepenør for sommerjobb, og mange unge jenter sluttet nå 
å handle hos Dyrdal Mat. Skolen tok etterhvert mye tid, eller som Torbjørn 
selv sier; ”Det var mye jobb å sjekke damer når man ikke har bil”. Det ble 
derfor med sommerjobber hos Bystøl og litt deltidsarbeid på Truck Stopen på 
Voss. Her fikk han også interesse for byggfaget, og startet i 2000 på Bygg- og 
miljøteknikk på NTNU.

Etterhvert bar all jobbingen fram, og Torbjørn kunne stolt gå til innkjøp av 
drømmebilen - en Volvo 740 med automat. Lyseblå og fin i lakken sto den 
snart klar på tunet. Driftig som Torbjørn er fikk han snart stablet på plass en 
Volvoklubb – Volvoklanen. Torbjørn ga seg imidlertid ikke med dette. Med en 
glødende musikkinteresse måtte bagasjeplassen vike for et solid anlegg. Nok 
en gang måtte han smøre seg med tålmodighet, og etter utallige arbeidstimer 
var bilen fiks ferdig. Allerede på første turen fikk han lønn for strevet, og hans 
nåværende samboer kom krypende inn i baksetet...

Den nye redaktørrånerenen har ordet!!!



Vennene om Torbjørn:

”Tobben e smalahoveelskaren av Vossa-studentane i Trondheim 
framfor nokon, og kvar haust når da ska arrangerast smala-
hovefest e Tobben alltid ivrug og kvalitets-vurdera innhalde i 
festen (dvs Smalahover, heimebrugg, damer og bunader som 
ikkje er frå Voss)!”

“Tobben e Rosenborg fan. Dette e eitt so stort svik mot dan lokale 
fotballen i Vossaområdet at da burde kvalifisera for kongens forte-
nestemedalje!!! “

H
er er Torbjørn i friskt driv under 

klubbm
esterskapet på G

rounden 2002



Etter elendig føre på rennet i vinter, hadde vi (Anstein, 
Martin og jeg) håpet på bedre vær og føre til sykkelrittet. 
Men den gang ei. Snøværet var riktignok byttet ut med regn og et par pluss-
grader, men det bør kanskje være såpass forskjell på mars og august. 

Det ble med andre ord tungt. Etter nesten å ha kommet for sent til start fant 
jeg Anstein i startfeltet, og var sikker på at jeg kom før ham ut fra start. Det 
viste seg da jeg kom i mål at det gjorde jeg ikke... Martin var den eneste av 
oss gutta som hadde sykla før og stilte dermed i seedet gruppe i starten. Det 
samme gjorde Vibeke og Kjersti som også er rutinerte birkensyklere. Jeg pas-
serte Kjersti halveis opp til Skramstad, men de to andre så jeg aldri. Martin 
fordi jeg aldri var i nærheten, og Vibeke må jeg bare ha oversett.

 Jeg var egentlig sliten allerede etter 5 kilometer, og da var vi enda på asfalt. 
Det ble ikke bedre da vi kom ut på grusen. Det hadde regnet masse på forhånd 
så de vanligvis tørre, harde og fine grusveiene var nå myke, våte og gjørmete. 
Gjørma satte seg både på sykkel og rytter, noe som førte til at gira hang seg 
opp etter hvert, samt at jeg nok aldri før har spist så mye grus på under fire 
timer... Allikevel tapte jeg ikke så mye de første fem-seks mila, men opp mot 
Sjusjøen på 67 km gikk det treigt. Derfra og inn kom det jeg på forhånd hadde 
ansett som mitt svakeste parti i løypa, nedoverbakkene! Det viste seg imidler-
tid at folk stort sett kjører vannvittig pinglete. Min eneste bekymring var at jeg 
var så kald på fingra at jeg måtte bruke begge henda for å gire, bortsett fra det 
var dette partiet det soleklart morsomste på hele rittet. Da var det bare å grue 
seg til den berykta ”ballettbakken”, som viste seg å være vannvittig oppskrytt. 
Eneste grunn til ikke å slippe bremsene her er at du bør få en bra utgang på 
svingen nederst...

Vel i mål kunne jeg konstatere at jeg hadde tapt. Anstein og Martin hadde 
rotta seg sammen og kjørt kompis for å ta meg. Til slutt hadde Martin tatt 
Anstein i spurten (bombe!). Anstein står riktignok først på resultalista, men 
rett skal være rett, Martin var først (det innrømte selv Anstein før han fikk se 
lista). Det spiller forsåvidt liten rolle for meg. Jeg fikk min revansj på Birke-

beinerløpet...

Ørjan

          Birkebeinerrytteren har ordet!!!



Hagleskyderen har ordet!!!

Om at skyde med hagle.

Man tager førdst den hagle, og pladserer to patroner derinnen. Derefter tager 
man den hagle og pladserer den blot i skulderen. Når den hagle er på sin 
plads, og føledes komfortable, legger man så ann mot et mål. Målet kan være 
en ræv, en hare, en kanin eller måske også en ryp. Rypen er her min favorit, 
da den bakser således elegant med vingerne og kurrer så deijligt under opp-
flugten. At skyde en ryp ned fram himlen, når man peger mot veijret med 
haglen, og skyder i det blå, er en udsøgt smuk opplevelse -som kun kan kom-
peres mod at have sex efter å ha spist den samme ryp 40 døgngrader sænere. 
Det kan derfor fort blive slig, at man mister sin konsentrasjon når man skyder, 
man tænker på det som skald komme mer enn det som sker, man plasserer 
haglen på armen hælder enn i skulderen , bommer når man forsøger at skyde 
en ryp ned fra himmelen og må ejakulære stille på sin hybel i stædet. Om man 
er virkelig ukonsentreret klarer man måske ikke dette hælder. Skyd derfor 
ryperne først. Sikt noget forran fulen i flukt, og husk at plassere din hagle i 
skulderen om du da i alle tilfælder skulle bomme!!!



Treningsprogram frem til eksamensperioden:

Tirsdag: Intervalltrening, dette vil sannsynligvis bli fra bekken og opp
mot estenstadhytta.
Oppmøte på store-P klokka 1900.

Onsdag: kl 1815: lett joggetur med spenst og hurtighetstrening fra
I-bygget på gløshaugen
kl. 1930: styrkesirkel inne i gymsalen.

Fredag: To alternativer, enten intervall eller rolig løpetur. Store-P
kl. 1700

Søndag: Rolig langtur. Store-P kl. 1000.

Vi synes oppmøtet på treningene har vært bra hittil,
selv om det har vært noe variabelt på Onsdagene.
Det ser ut som det er mange som kan gjøre seg forhåpninger om å klare
merket på birken i år

Klubbmesterskap på rulleski:
Arrangeres 14. Oktober. Fra ferista opp til Skistua. Løpet går i
friteknikk. (Det pleier alltid å være en god del som går klassisk også)

Snøsamling:
5-7. November drar vi til Bruksvallarna i Sverige. Der er det garantert
gode skiforhold, så vi anbefaler alle å sette av denne helgen til det.
Det vil muligens være noen utålmodige sjeler som reiser bortover allerede
på torsdagen

I eksamensperioden vil det ikke bli lagt opp til fellestreninger,
men vi oppfordrer folk til å møte opp til vanlig tid eller sende ut mail
hvis de har lyst til å trene likevel.

Sportslig hilsen trenerne
Tomas “Rimi” Brikselli og Joakim ”Rocco” Schistad Lund

Trenerne har ordet!!!



Så var vi der igjen da. Noen av oss for første gang. På Store-P, i regnet, fredag 
ettermiddag, klar til avreise til barmarksamling på Storlien. Vel fremme var 
det utdeling av den tradisjonsrike maten Anstein hadde kjøpt inn. Etter et par 
brødskiver og noen glass lettmelk var det bare å skifte. En løpetur i regnvær 
var det neste på programmet. Turen gikk gjennom tollstasjonen og videre ut 
på de svenske vidder. Etter hvert delte gruppa seg i to, da ikke alle ville løpe 
like langt og fort. I den harde gruppa utnevnte Lars seg selv som kjentmann, 
og skulle lede oss trygt gjennom den svenske villmarken. Men Lars ville ikke 
at vi skulle komme tilbake med det første, og prøvde så godt han kunne å løpe 
oss bort der vi løp i ring. Omsider gjennomskuet vi dette, og tok strake veien 
tilbake igjen. Da vi kom slitne tilbake til hyttene hadde et par biler til ankom-
met, men for sent til å få tatt del i den fantastiske fredagsjoggeturen. Etter en 
god og varm dusj smakte det vidunderlig med meksikansk gryterett. Thomas 
gikk rundt og ga beskjed om intervall i slalåmbakkene kl 0900 neste morgen. 
Det var bare å gå tidlig til køys, for det var en hard dag i vente…

Lørdag var det bedre vær (les: det regnet ikke). Etter frokost var alle klare til 
en knallhard intervalløkt. Først oppvarming og et par korte drag på flatene 
nedenfor bakkene, så bar det rett til topps. Hvert drag var fem harde, lange 
minutter. Men så kom vi tilslutt til toppen, selv om utsikten var laber og tåka 
tett. De sprekeste løp 15 sekunders drag nede ved hyttene etterpå. 

Etter litt tomatsuppe bar det rett til kon-
sum, for å teste pulsen på svenskehande-
len. Så var det et par timer fri, som ble 
brukt til en Cowboy-strekk og litt kort-
spilling. Mange tok fram rulleski og stav-
er og ble kjørt til Meråker for å stake seg 
oppover igjen. Det gikk flott, unntatt at 
Lars knakk staven på den første broa(!). 
Undertegnede dro i stedet ut på sykkel-
tur i de svenske fjellene sammen med 
Torbjørn og Hagbart. Men sykkelen til 
Hagbart ville ikke det samme som ham, 
så han måtte bare snu. Vi to andre syklet 
innover fjellet, og kom etter noen spen-
nende nedoverkjøringer ned til bilveien 

Barmarkssamleren har ordet!!!



på norsk side. Sykkelen måtte ha seg en rask vask 
i elva, så det bare å nyte en velfortjent middag. 
Og ingen samling uten kakefest, så alle tok med 
seg sine svært forseggjorte kaker til ned til den 
(u)heldige hytta som ikke hadde fått kakebunn. 
Da kakefesten begynte å gå mot slutten fordi alle 

var kjempemette, ble vi utfordret av Steinar, Erik, Øyvind og Lars til Trivial 
Pursuit. Lagene ble de fire mot resten, og kampen var jevn hele veien, men de 
vant tilslutt...

Vibeke og Ørjan syklet tilbake til Trondheim for å unnslippe løpingen. Sønda-
gen startet for oss andre med en langtur. Etter en halvtimes tid delte vi oss i 2 
grupper, etter Anstein hintet frampå om at langt ble for kort. Så vi som ville 
springe langt kom oss etter lang tid og over mange våte myrer opp på Store 
Klunken. Da vi kom tilbake var hyttene i ferd med å bli rene allerede, og et-
ter pakking, rydding, vasking og noen herlige ostesmørbrød satte vi kursen 
tilbake til Trondheim. Og kom hjem til enda mer regn.     



Sex i løypa!!!

Hva synes du om skigruppas nestleder?

Hagbart S. Alsos, 25
-Han interesserer meg ikke! Kristin, kan ikke du bake boller til meg?

Erik R. Johansen, 30+
-I hine, hårde dager var nestlederene mye flinkere enn i dag!

Ingvild Lien, 21
-Hæ!? Kem, eg? Han e sikkert kjekke!

Ivar Gilså, 23
-Jeg er også singel! Hermann er utenlands!

Anstein ”big boss” Rognstad, 24
-Jeg har hvertfall fått mindre å gjøre etter at han dro. Han kommer aldri til å 
bli like flink som meg!

Lars Lysbakken, 25
-Nestlederen er den viktigste personen i styret. Hva ville George Bush vært 
uten Dick Cheney?

Ingvild Lien

Leder (t.v.) og 
nestleder



Pinglelista!!!

•Kosberg dropper ut etter ei økt på samlinga, låner seg en bil og kjører hjem
•Harald og Jacob av gammel vane
•Ove stilte ikke opp på andre dag av tikampen pga fyllesyke. Når ble det en 
gyldig unnskyldning?
•Thomas velger å se på sport framfor å drive sport, og er stolt av det. Når ble 
forresten fotball en sport?

Vi gratulerer:

-Britt Elin med å ha rekruttert ny 
NTNUI-løper for sesongene 2024-
2029!
-Erik og Marit med at de har 
bestemt seg for å gifte seg med 
hverandre 14. mai, selv om de er 
usikre på om de er forlovet
-Alle som har bursdag det kom-
mende året

Harald

Ove



Sett & Hørt!!!
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Sigbjørn taklet dessverre ikke 
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Jeg glemte visst igjen 
noe klær på Ler, men 
tror ikke jeg henter 
dem!
 -Joakim hadde en bra 
låvefest!

You have to bend early 
to become a good hook! 
-Steinar oversetter norske 
ordtak til engelsk

Jeg kan godt ligge sammen 
med deg! 
-Småkåt Ove til småkåt Ørjan

The Americans are dead fucking last!!! 
-En ellers stille og beskjeden amerikaner etter å 
ha vært sist på staking fra Meråker til Storlien

Vad!!! Har ni renar i Norje också?

-Overraskede  svenske utvekslingsstudenter 

på samling (i Sverige)

Jeg tar 100% ansvar for 
Joakims resultater! 
-Replisering fra Tomas

Er ikke noen vits å invi-
tere andre jenter hvis 
ikke Kristin er med!
-Hagbart viser følelser
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Tomas innrømte på veddug-

naden at han tjuvlåner Torb-

jørns bikini når han er alene 

hjemme. Skremmende!!!
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Fredrik Helmen får oppfylt 
bildeønsket sitt!


