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Leder’n	  har	  ordet	  
Det er den tiden på året at det er blitt valgt nytt 
styre i langrennsgruppa, og så endte jeg opp som 
leder’a gitt! Jeg føler meg naturligvis beæret når 
jeg vet hvor ufattelig mange flotte og flinke folk 
som er en del av denne fantastiske klubben - 
Norges råeste skiklubb - og lover at jeg skal gi alt 
for å bringe NTNUIs ånd videre! 

Første del av sesongen er nedfelt i 
historiebøkene. Vi har fått teste tidligformen i 
Dolomittene der NTNUI markerte seg såpass at vi 
fikk invitasjon til showsprint i Tsjekkia! 
Dessverre er studentøkonomien såpass skral at da vi ikke fikk dekket 
flyreise ble det ingenting av. Neste gang, heller! 

Til nå har vinteren i Trondheim vært på stigende form, akkurat 
som oss, og vi håper så inderlig at den denne gangen skal holde 
sesongen ut. Vi husker alle hvilken “brink” den gikk på en uke før 
Marka Rundt i fjor! Heldigvis er det med én uke igjen store mengder 
hvitt gull i Bymarka, så alt tyder på nok en braksuksess når vi endelig 
skal vi få teste den nye traséen fra Granåsen! Vi gleder oss som barna 
til julekvelden, enten vi er funksjonærer eller ei! 

Så gjenstår det bare å ønske dere alle hell og lykke med andre 
halvdel av sesongen, og måtte værgudene fortsette å stå oss bi slik at 
vi kan nyte sol og blå-ekstra-føre i tiden som kommer! 
Ut på ski, alltid blid! 

 
Didrik Graham Henriksen - Leder NTNUI-langrenn 
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Redaktøren	  tar	  seg	  friheter	  
 

Startskuddet for årets Marka Rundt er rett 
rundt hjørnet, og jeg antar de siste timene blir 
brukt intenst til å forberede seg til blodslitet – 
både blant utøvere og dugnadsånder. Etter 
flere snøfattige vintre har vi i år endelig fått 
nyte god, norsk vinter - noe som betyr at årets 
Marka Rundt går i sin opprinnelige trasé. Her 
blir Bymarka vist fra sin beste side, så det er 
bare å glede seg til en naturopplevelse av 
ypperste kvalitet! 
 
Den solide vinteren har også gjort utslag på 
den grønne aktiviteten den siste tiden. De grønnkledde har gjort seg 
sterkt bemerket både på norske og internasjonale resultatlister. Særlig 
nevneverdig er de sterke prestasjonene under årets Dolomitenlauf og 
Kristin Antonsen sin ferske seier i Holmenkollmarsjen. Vi beviser 
gang på gang at vår kombinasjon av idrett, studier og sosialt 
engasjement er en vinneroppskrift. Det er bare å la seg inspirere! 
 
Denne avisutgaven er spekket med masse deilig snacks som du kan 
kose deg med etter en lang dag som løypevakt, supporter eller 
renndeltaker. Jeg gleder meg til å se alle de skiglade sprekingene til 
start, og håper alle får en nydelig tur gjennom marka. Gi jernet og nyt 
blodsmaken i munnen - og husk; ha det gøy :D  

 
 

Elise Rivenes Hagen 
Redaktør 
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Dolomitenlauf	  2016	  
Av Gudmund Toverud Høglund 

 
Onsdagsmorgen forlot vi 
trøndersnøen, og håpet på 
gode snøforhold i 
Dolomittene. Det var ikke 
like lett å finne noen 
informative nettsider for å 
sjekke den slags. Store 
snømengder kunne vi 
uansett ikke forvente, ettersom hovedløpet Dolomitenlauf var blitt 
redusert fra 60km til deres 42 km (egentlig drøye 38 km). 
 
Turen inneholdt det meste en utenlandstur kan/burde/ikke burde 
inneholde. Det startet først og fremst med noen litt kjipe trekninger 
inn mot selve avreisedagen. Blant annet noen med leilighetskjøp og 
litt andre prioritering (les: Trine). Andre som dessverre må se på 
skisesongen inntil videre fra sidelinja. Etter å ha blitt krykkekrøpling i 
løpet av familiens høydeopphold med breie ski på beina (les: Eirik T.). 
Men da var vi kommet så langt, avreisedagen. Vi klarte å miste noen 
da og gitt. Én satt på minste en vekkeklokke for lite, og dukket aldri 
opp på Værnes (les: Sven-Erik). Den uheldige nummer to, kom seg til 
Oslo - med et litt forsinka fly. I Oslo møtte han dessverre en 
regelrytter i spesialbagasjeskranken. Så verken ski eller hovedperson 
rakk ikke å komme seg med på flyet til München. Vi kommer tilbake 
til Vegard senere. 
 
Leiebilenes GPS ble stilt inn på Mauthen og "Fit and Fun"-huset , 
noen suste avgårde på autobahnen. Mens noen valgte å legge ruta om 
Kitzbüthel. Vel framme i det kalde spøkelseshus lignende huset, fant 
vi oss fort til rette. 
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Torsdagen ble brukt til å sjekke ut løypene 
i Obertilliach som skulle gåes rennene i 
helgen. Og etter litt om og men, trodde vi 
at vi hadde funnet riktig løyper. Og ikke 
minst riktig løyperetning. Sola stekte godt, 
og vi ble gode og varme i kinna. Seinere på 
kveld tok vi en svipptur innom Italia for en 
ordentlig pizza-/pastamiddag. 
Fredagsmorgen delte vi oss, litt ujevnt 
riktignok. Den største andelen durte 
avgårde før å få gjort unna en liten skitur i 
Obertilliach igjen. Etterpå dro de til 

Anterselva for å kaste grønn glans i skiskytterløypene. 
Den andre andelen av oss tok turen for å se på Super-G'en som var en 
del av kombinasjonen. Også der leverte været strålende sol og blå 
himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidskjemaet var stramt og direkte fra Kitzbühel og Anterselva bar det 
til bysprint i Lienz. Både som tilskuere og deltakere. Blant kjente navn 
som Andy Newell og Lenny Valjas, kjempet vi i den 350meters 
runden med 180graders svinger og hopp 
Så var vi kommet fram til helgen og hovedkonkurransene. Jammen 
har ikke Vegard Antonsen klart å komme seg ned sammen oss. Dette 
med en god melkerute fra hjemstedet Ås. Fly, t-bane, tog og buss. 
Hvor han da ble plukket opp i Lienz av Olav. Så da var vi alle klare 
for å få vist fram de fine grønne fargene. Og det ble gjort til gangs. I 
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dameklassen klinte vi til med to på 
pallen! Kun slått av den ukrainske 
ringreven Valentina Shevschenko. 
Blant gutta ble det tette oppgjør 
mellom NTNUIerne, hvor Jakob dro 
det lengste strået og ble beste 
NTNUIer. Drøye ni minutter bak 
vinneren Stanislav Rezac. 
 
På søndag var det klart for Worldloppet Dolomitenlauf, nok en gang 
leverte været stort med sol og fint vær. Bortsett fra en kort (les: drøye 
minuttet) snøstorm. Og igjen leverte NTNUIerne. På 20 kilometeren, 
leverte de NTNUI-reisende damene tredobbelt! I herreklassen leverte 
Melkerute-Vegard et sterkt løp. Og ble ikke bare beste NTNUIer, men 
beste norske med 22. plass. 
Etter en velfortjent bankett, bar det tilbake igjen mot Norge. Takk for 
fin tur alle sammen. Og dere som ikke var med, burde vurdere å stille 
på utenlandstur til neste år. Tur med NTNUI er den beste turen. 
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NM	  –	  der	  bredden	  møter	  veggen	  
Av Kristin Antonsen og Trine Breen 

 
Norgesmesterskapet – «der bredden møter 
toppen» som NRK så fint reklamerer med, men 
mitt synspunkt på saken er som, overskriften 
kanskje røper, av en helt annen kaliber.  
NM på ski ble i år arrangert i Tromsø. Her er 
noen fun facts fra Ski-NM i Tromsø: 

1. Akkrediteringsbevisene ble så populære at 
de var allerede utdelt da løperne fra NTNUI skulle hente sine. 
#SørTrøndelagSkikretsregime 

2. NTNUI jentene stiller på startstreken, ranket som 6 beste lag. 
Tidenes beste utgangspunkt. #syrefeeeeest 

3. Første guttelag ble tatt igjen FØR de hadde runda 3,3 KM.  
4. Aldri har så mange lag blitt disket under en NM-stafett 

noensinne, og det til tross for at to av etappene gikk i fristil. 
#stakelæll 

5. Hans Christer Holund knekker staven i første bakke på 
skiathlon, «jeg kjører ei terskeløkt!» og kommer inn på ein 
57.plass (drøye 3 min bak teten) på klassisk delen. 

6. Åge Skinstad 2 år etter lillehammer NM: «det var ikke jenta jeg 
var sur på…» #slitermednattessøvn #dårligsamvittighet 
#lettepåtrykket 

7. JA, det kan være plussgrader i Tromsø i januar, til smørenes 
store fortvilelse. #rubføre  

 
Norgesmesterskapet på ski, er et mesterskap der nordmenn 
konkurrerer om å gå fortest på ski. Dette resulterer i mye drama, fart, 
spenning og ikke minst nyttige erfaringer. Kort oppsummert kan vi se 
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tilbake på ei helg som inneholdt alle de viktige momentene et 
norgesmesterskap skal inneholde.  
 
Det er som alltid mye drama, spenning og nerver ute og går før under 
og etter løpet. Det fine 0-føret som kom inn på slutten av lørdagen var 
med på å gi smørerne total blackout, samtidig som juryen var med på 
å gi mesterskapet det lille ekstra som manglet ved å diske 15 herrelag. 
Vi kan med det huke av i rutene for både drama og spenning.   
Farta var det uten tvil noenting å si på. Det kan jeg skrive under på 
etter å ha vært vitne til åpningstempoet på 1. etappe løperne ut fra 
start. Etter dette gjorde jeg meg også noen nyttige erfaringer om å 
aldri stille fremst i feltet ved fellesstart, samt at norgesmesterskap på 
ski, det er for de som liker å gå fort på ski, ikke for de som liker å gå 
på ski J  
Og med det har vi huka av alle de relevante momentene et 
norgesmesterskap skal inneholde. 
 
Fredag 28. januar satte 6 spente NTNUIere seg på flyet til Tromsø 
og NM på ski 2016. Mens Tor herjet i Trondheim var det vindstille og 
klarvær lenger nord, så timing var perfekt. Alle bager, skiposer og 
utøvere kom vel frem til Tromsø og etter at vi hadde fått ut leiebilen 
bar det videre ut i rushtrafikken i Tromsø. (Den er faktisk verre enn i 
Trondheim..) Med Kristin bak rattet gikk den korte bilturen knirkefritt 
og vi fikk innkvartert oss på noen (veldig) små campinghytter på 
Tromsdalen Camping. Campingplassen hadde et felleskjøkken vi 
kunne lage middag på, men det var ikke akkurat velutstyrt så det er 
godt vi er studenter og ikke krever så mye. Mat ble det, fredagstaco 
selvfølgelig, og vi kunne alle legge oss gode og mette i de 
sjarmerende, små hyttene våre. Noen grudde seg mer enn andre til å 
måtte ut for å komme seg på do om natten…  
På lørdag hadde vi ikke andre planer enn å heie på 15 km for damene 
og 3 mila for herrene, og få testet ut løypene til den store dagen. 
Under herrenes renn ble vi tilfeldigvis stående ved siden av selveste 
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Åge Skinstad. Selv ikke Skinsta’n kunne overse 
de flotte NTNUI fargene, og han kom til og 
med, med noe som kunne virke som en 
unnskyldning for medieoppstyret for noen år 
siden. Etter at alle løperne var kommet vel i mål 
var det endelig vår tur til å teste ut løypene. 
Med supre løyper og raskt føre var vi positive 

til løypene, fortsatt vel uvitende om snøværet som ventet dagen etter.  
Da vi kom tilbake til hyttene bestemte vi oss for at det var likeså greit 
å reise ut å spise ute etter erfaringene på kjøkkenet dagen før. Vi fikk 
oss til og med en skikkelig sightseeing tur i Tromsø-sentrum på jakt 
etter en ledig parkeringsplass. 

 
1. Etappe 

Første etappe er alltid det mest nervepirrende ved en stafett, ikke bare 
blir du tvunget til å stå der å telle åndedrag med puls på godt over 200, 
det er også rimelig godt synlig hvor lagt etter man ligger allerede fra 
første stavtak. 
Klar-ferdig-PANG! Og der er vi i gang, 50 meter senere tenker jg 
«hva i hel**** er det jeg gjør, at jeg aldri lærer og fy f*** for et 
åpningstempo».  
Etter en hel del knuffing, klabbing, tråkking på ski og vifting med 
staver har jeg omsider havner i et spor (det er nemlig ikke like lett å se 
sporet, når snøflaka som laver med er på større med store kattunger) 
og jeg har fremdeles alle ski, staver og kroppsdeler i behold.  
Til tross for en relativt flat runde, er det overraskende mye oppover 
konkluderer jeg med der jeg går og gisper etter luft.  
Det er rart det der; hvor mye stigningen på løypa øker, bare man 
tilsetter en tidtaker, et startnummer og noen konkurrenter. 
 
Etter en runde sier jeg (som jeg alltid gjør til meg selv): «hadde vi 
bare skulle gå 1 runde hadde jeg vært ferdig nå.» (Det er et dårlig 
tegn!) 
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Etter langt om lenge, kommer jeg meg opp til toppen av den såkalte 
flate trasên, og veit at om bare noen tunge og harde stavtak nå, så er 
det Trine som skal slite videre. OG det er det positive med å gå 1. 
etappe, det skal mye til om de andre på laget blir ferdig før deg!! 
 
Etter dette var det bare å heie fram Trine, Martha, Didrik, Nikolai og 
Ole Anders i sporet, selv om det ikke alltid var like lett å se dem 
gjennom snøflaka. 
 
2. Etappe 
Kristin gikk et helt rått løp og vekslet langt frem, altfor langt frem for 
formen min hvertfall. Så det bar ut i et litt for raskt tempo, som 
dessverre ikke holdt så veldig lenge. Jeg måtte jobbe hardt med meg 
selv for å komme meg gjennom løypa jeg dagen før synes var lett, 
(noe den absolutt ikke var i snøværet) Jeg kom meg i mål greit 
fornøyd, og fikk sendt Martha ut på siste 
etappen. 
   
Resultat 
Gutta leverte en super innsats i de igjensnødde 
løypene på Kvaløysletta, men ble akkurat tatt 
igjen på runding og ble med det det siste laget 
som ble tatt ut av konkurransen.  
 
På jentesida kom ankerkvinne Martha inn til ein fin 22. plass, men 
siden Alta fekk 3 min tilleggstid pga skøyting, rykket vi opp til 21. 
plass.  
 
Med dette sier vi oss godt fornøyde med helgas innsats og vender 
snuta heimover.  
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”Morra	  til”	  
Finn en penn! FB-redaksjonen har fått tilsendt bilder av et knippe 
flotte, vakre, spreke NTNUI-mødre, dessverre har vi mistet oversikten 
over hvilken ntnui’er de er morra til! Kan du hjelpe oss!?!?  
 
Sett strek mellom mor og datter/sønn du tror hører sammen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psst: fasit se side 25 
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En	  prat	  med	  rennsjefen	  
 

Navn: Jon-Brede R. Dieseth 
Studie: Produktutvikling og Produksjon, 5. 
klasse 
Alder: 24 år 
Sivilstatus: Singel, og på utkikk 
 

 
                                                                          
                                                  
Hvor kult er det å ha status som "rennsjef"? Har du opplevd å ha 
bedre drag på byen etter at du fikk tittelen "rennsjef"?  
Det er jo litt stas å være rennsjef. Kult å ha ansvaret for et så 
tradisjonsrikt arrangement som Marka Rundt. Jeg har ikke brukt 
tittelen «rennsjef» i markedsføringen på byen enda, men det er klart at 
en så kul tittel vil kunne være tungen på vektskåla! 
 
Hvor mange år har du vært med i Marka Rundt-styret før du ble 
rennsjef? 
Jeg har vært med i Marka Rundt-styret i 4 år. Hvis du tar med det 
første året mitt på NTNU, hvor jeg var funksjonær, har jeg vært med i 
5 år. Først var jeg i løypegjengen, så to år som løypesjef, og nå står jeg 
ved roret på skuta. Som en kuriositet kan det nevnes at jeg ble overtalt 
til å bli med i Marka Rundt-styret i minibussen på vei til Downtown 
etter den etterhvert så sagnomsuste Marka Rundt-middagen! 
 
Største utfordringen med din stilling? 
Det er mye som skal koordineres og organiseres med et arrangement 
på Marka Rundt sin størrelse. Den største utfordringen er kanskje å ha 
oversikt over hvem som gjør hva til enhver tid, og ha kontroll på at alt 
som må gjøres blir gjort.  
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Hva er skrekkscenarioet? 
Skrekkscenarioet er nok at vi får et væromslag med vind og regn i 
kjent Trøndersk stil natt til renndagen. Men, tradisjon tro skal det 
allikevel være utfordrende forhold under Marka Rundt.  
 
Hva er drømmescenarioet? 
Drømmescenarioet er -5 grader, panserspor og fornøyde deltakere! 
Langtidsvarselet ser svært så lovende ut, og så bra forholdene er i 
marka i skrivende stund ligger alt til rette for et knallbra renn. I tillegg, 
om Mr Marka Rundt Thor Risan fra Vestbyen IL er fornøyd med 
gjennomføringen, til tross for start og mål i Granåsen, skal jeg være 
strålende fornøyd! 
 
Hvorfor bør andre NTNUI'ere bli med i Marka Rundt-styret? 
Først og fremst er det utrolig artig å få lov til å jobbe med så mange 
flinke, kunnskapsrike og trivelige folk for å arrangere et av Trøndelags 
største, fineste og mest tradisjonsrike renn! I tillegg er det en 
fantastisk erfaring i teamarbeid og organisering. Man møter alle slags 
utfordringer, fra logistikk og kontakt med kommune og fylket, til 
forhandlinger av sponsoravtaler. Sist, men ikke minst, er det en flott 
mulighet til å bidra i NTNUI langrenn! 
 
Noen kloke ord fra rennsjefen til alle de som skal begi seg ut på 
den tøffe løypa: 
Jeg oppfordrer alle som skal delta på rennet til å ha det gøy på ski og 
nyte den fabelaktige turen Marka Rundt er, til tross for lange og seige 
bakker! Husk, det er i motbakker det går oppover! 
 
Til slutt vil jeg gjerne benytte anledningen til å sende en stor takk til 
alle frivillige funksjonærer. Uten dere ville vi ikke klart å få til et så 
fint arrangement som Marka Rundt er! 
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Løypekart/høydeprofil	  
Løypekart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Høydeprofil 
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5	  kjappe	  
 

Navn: Eirik Storås Thorbjørnsen  
Alder: 23 år 
Sivilstatus: samboer  
Studie: kybernetikk og robotikk  
Form: krykker de siste 4 ukene har 
ikke hjulpet….kanskje på 
stakeformen, men satser på stigning 
når foten kan brukes igjen! 
 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Folkene! Det er alltid gøy å dra på trening uansett vær og form. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Vassfjellet-intervall, perfekt start på lørdagen.  

3. Noen kloke visdomsord. 
Mitt motto om dagen: stakelæll! 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Det må bli Trysilsamlingen! Veldig gøy både treningsmessig og 
sosialt. Det absolutte høydepunktet var Paradise Hotell! 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Jeg synes alle i langrennsgruppen fortjener ros! Snakk om en gjeng 
med humørspredere!  
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5 kjappe 
 
Navn: Anna Ulvesnøen 
Alder: 22 
Sivilstatus: Opptatt 
Studie: Industriell Kjemi og Bioteknologi 
Form: Uvisst, har gått for få hyttekaruseller til 
å vite det. 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Jeg liker best at man får ha på seg en så sprek 
og kul kondomdress. 

2. Beskriv din favorittøkt. 
Klassisk langtur med sol, blå-ekstra og masse 
sjokolade i drikkebeltet hvor jeg prøver å henge på Kristin, eller ski-
orientering (må reklamere litt) 

3. Noen kloke visdomsord. 
Hvis det ikke er blå-ekstra føre, stak! 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Viktig å få inn litt selvskryt, så velger når jeg (med min søster) vant 
Hu & Hei på første forsøk. Utenomsportslig må det være at jeg kom til 
finalen i E.C. Dahls 205, håper det blir mange langrennslag i år! 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Vil gjerne gi kompliment til to stykker. Det første til Markus Glad som 
er så kul at han fant drømmedama Audhild Bakken Rognstad. Den 
andre er Kristin Antonsen som jeg er så heldig å få bo med, både 
supersprek, hyggelig og rå på fest (spesielt når Vassendgutane el 
lignende blir spilt). 
 

 



FISKEBEINER’N	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
19	  

5 Kjappe 
 
Navn: Frida Øygard 
Alder: 21 
Sivilstatus: tinderella 
Studie: medisin 
Form: supermosjonist 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Sosialt og bra treningsmiljø, kombinert 
med hyppige tilfelle av det motsatte kjønn i tights. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Langtur, klassisk, blå swix, sol og såklart s&fj 

3. Noen kloke visdomsord. 
Ver kar, gå i skar 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Sosialkvelden under årets Trysil-samling 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Kan ikkje anna enn å kreditere mr. Sørensen som tek demonstrering 
av styrkeøvinga til nye lengde. Bokstaveleg talt 
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5 kjappe 
 
Navn: Jørund Vala 
Alder: 20 
Sivilstatus: singel 
Studie: Bygg og miljø 
Form: Stigende, men mye å gå på 

 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
De kule menneskene, og alle de 
(u)høytidelige konkurransene gjennom hele året som gir noe å trene 
til. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Veldig glad i alle langturer på 3t+, enten det er ski, løping eller 
sykling. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Det finnes ingen problemer, bare utfordringer! (halleluja) 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Årets tur til Østerrike! God stemning, påskesol hver dag og NTNUI 
som virkelig satte preg på begge konkurransene. Gleder meg til 
neste års tur! 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Ønsker å gi et komliment mr. Awesome, (som også har lovet at 
Gobi sponser neste års østerrike-bankett, så meld dere på!) 
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5 kjappe 
 
Navn: Eivind Klokkehaug 
Alder: 24 
Sivilstatus: Forhold 
Studie: Energi og miljø 
Form: Stigende 

 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Alle kule folka som ein kan trene med. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Vassfjellet på lørdag. Hater den når du begynner, men elsker den når du 
står på toppen av fjellet. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Hvil deg i form. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Beste/artigste NTNUI-minne må være da det var badestamp på 
Stakefesten, og proppen på stampen hadde falt ut. Ingen merka dette før 
det nesten ikke var noe vann igjen, og det begynte å bli rimelig kaldt.. 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Gudmund, for sin innsats for langrennsgruppa 
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NTNUIs	  korrespondenter	  
Det skjer stadig at spreke NTNUI’ere utvider 
horisonten sin, og pakker kofferten (og 
skiposen) for å dra på utveksling. Og dette 
semesteret er intet unntak. Fiskebeiner’n har 
vært i kontakt med noen av disse for å sørge for 
at NTNUI blir godt representert der de er. Denne 
utgavens korrespondent er Ingeborg, som 
befinner seg i USA.  
 
 
Hu og hei! 
 
Her kommer en liten hilsen fra solrike 
California, og ikke fult så solrike San Francisco. 
Med 6 til 10 grader og regn, har de siste par 
månedene minnet mest om en god (eller dårlig, 
avhengig av øyet som ser) trønderhøst! Og jeg 
som tenkte jeg skulle gjøre andre aktiviteter enn 
vanlig, har jammen tilbragt mer tid på ski oppi 
fjellene der gradestokken iallfall har krøpet 
under frysepunktet og sola har tittet fram av og 
til, enn lommeboka og karakterkortet har godt 
av! Samtidig som dere går mot lysere tider i 
Norge, har i midlertidig været snudd i 
San Francisco også. Da er det bare å 
børste søla av løpeskoene, og belage 
seg på noen hete timer opp landeveien 
bak campus med mål om å iallfall ikke 
bli fullstendig overkjørt opp Vassfjellet 
når høsten kommer!  
Lykke til med resten av sesongen! 
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Nytt	  styre!	  
 

Onsdag 3. februar ble det avholdt årsmøte, hvor det i tradisjon tro ble 
servert brus, kake, is og noe attåt. Med godt oppmøte og upåklagelig 
god stemning lå forholdene til rette for å oppsummere nok et 
fantastisk NTNUI-år! Og møtets høydepunkt (etter isen så klart) var 
valget av vårt nye styre, som består av både nye og gamle navn:  
 
Leder: Didrik Graham Henriksen 
Nestleder: Olav Vestøl 
Kasserer: Frida Øygard 
Sponsor- og økonomiansvarlig: Eivind Klokkehaug 
Arr.kom leder: Nikolai Ryvoll 
Sos.kom leder: Ingrid Skrede 
Websjef: Gudmund T. Høglund  
Marka Rundt-leder: Jon-Brede Rykkje Dieseth 
Hovedtrener: Terje Magnus Bakken Sørensen 
Materialansvarlig: Eirik Storås Thorbjørnsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vårt nye freeeeshe styre! 
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En	  siste	  hilsen	  fra	  avtroppende	  leder,	  Vilde	  Naja	  Moi	  
 
I tre år har Vilde sittet i styret i 
langrennsgruppa - først to år som 
nestleder, deretter ett år som leder. 
Hun har bidratt sterkt både 
administrativt, sportslig og 
usportslig. Vilde går inn i rekken 
som en av klubbens ildsjeler. Med 
sine hyppige, grønnkledde 
instabilder er hun hva vi kaller en 
vaskeekte ntnui’er! Hun har spredd 
ekte skiglede og kjærlighet til 
klubben fra dag én. Det er vemodig 
både for klubben og klubbens medlemmer at vår eminente leder nå 
trer av, men pålitelige kilder forsikrer oss om at grønnkledde Moi vil 
bli å se masse fremover til tross!  

 
Hva føler du nå, nå som du går av som leder for Norges beste 
klubb? 
Ble med i styret første året i Trondheim, så det blir veldig rart å ikke 
være med lenger. Men det blir sjukt digg å være med på arrangementer 
og bare nyyte! Tror det blir vanskelig å gi seg helt.. Kanskje jeg ender 
opp som skriveslaven til deg  i Fiskebeinern?  
 
Hva har vært det beste med å være leder? 
Å sitte i styret med en så god gjeng! Alle engasjerer seg og vil at 
langrennsgruppa skal bli best. Det er ikke gitt at alle gir så mye når 
jobben er frivillig. Har også vært lærerikt å ha ansvaret for en så stor 
gruppe. Tror også man kan bli fortere kjent med folk når man er leder 
eller sitter i styret. Det er jo det som er det beste med NTNUI - å bli 
kjent med så mange bra folk!  
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Hva kommer du til å savne mest med NTNUI? 
Har heldigvis to år igjen i Trondheim, så skal passe på at savnet til 
NTNUI ikke blir for stort og være med på treninger og fest. Er jo i 
langrennsgruppa venna mine er <3  
 
Hva skal vår avtroppende leder gjøre nå?  
Har kjøpt meg snøscooter på Svalbard, så nå skal jeg snart cruise 
rundt blant isbjørnene i 5 uker! 
 
En liten avskjedshilsen til klubben i ditt hjerte:  
Som en avskjedshilsen vil jeg virkelig oppfordre alle til å bidra og 
engasjere seg i klubben! Det gir så mye mer en det tar. Jeg er blitt en 
skikkelig NTNUI-nerd, og frykter at jeg er en av de som alltid 
kommer til å gå med en utvasket NTNUI-drakt og rope Hu og hei til 
grønne skiløpere på Birken. 

 
 

Med det takker vi deg for et fantastisk år med deg som leder! Du har 
gjort en flott innsats, og går inn i rekken som en av klubbens ildsjeler. 
Og idet vi tar farvel med Vilde Naja Moi ønsker vi vår nye leder 
Didrik Graham Henriksen lykke til som vår nye boss. Vi er alle sikre 
på at klubben ligger i de rette hender! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fasit ”Morra til”: 1C, 2A, 3B, 4EH, 5G, 6F, 7D 
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#NTNUISKI	  
Siste fra Instagram, hashtag bildene dine  
med #NTNUISKI, så kanskje de  
dukker opp i neste utgave. 
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UTGAVE	  1	  -‐	  2016	  
	  

	   	  28	  

Sponsorens	  ord	  
 
PRIVATmegleren Espenes & Partnere er stolt sponsor av NTNUI 
Langrenn og Marka Rundt, og lite gleder mer enn å delta på 
arrangementer hvor glede og aktivitet går hånd i hånd.  
 
Marka rundt er Trondheims eldste og største turrenn, arrangert for 
første gang i 1946. Rennet har i dag omtrent 1000 deltakere hvert år, 
organisert og gjennomført av Vestbyen IL og NTNUI med høy 
frivillighet og god dugnadsånd.  
 
«Vi vil være 6 representanter fra PRIVATmegleren ved Marka Rundt 
– ta gjerne turen innom en av våre drikkestasjoner for påfyll» - 
forteller spesialist på studentmarkedet Lars Faanes.  
 
Gjennom vår kunnskap som eiendomsmeglere og i kraft av kontorets 
beliggenhet har vi et sterkt engasjement for hva som angår studenter i 
boligmarkedet. Her er vi behjelpelige ikke bare ved salg av bolig, men 
også med tips og råd på veien til sin første bolig. De fleste har sin 
største formue plassert i bolig i dag, og denne skal forvaltes på en 
trygg og god måte. Derav er også eiendomsmarkedet et tema som 
opptar folk flest, og her vil Faanes gjerne gi dere en oppsummering av 
boligmarkedet i 2015. 
  
Lars Faanes hos PRIVATmegleren Espenes & Partnere har god 
kjennskap til studentmarkedet, og har solgt en rekke boliger for 
studenter gjennom sitt engasjement for nettopp dette markedet. Lars 
holder også boligkjøperskolen i samarbeid med Nordea, hvor han 
hjelper studenter på veien mot sin første bolig. Her er Lars´ 
oppsummering av boligåret 2015:  
 
«Oljeprisen hadde falt, kronekursen var svekket og arbeidsledigheten 
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var på vei opp. På den andre siden var boliglånsrentene svært lave. 
Usikkerheten til hvordan de økonomiske rammevilkårene ville påvirke 
boligprisene i 2015 var store. En beskrivelse av utviklingen i 
boligmarkedet baserer seg på faktorer som boligprisindeks, lager av 
usolgte boliger, omsetningsvolumer, prisnivåer og omsetningstid».  
«Boligåret 2015 var preget av høy aktivitet med omsetningsrekord. I 
desember 2015 var prisene 5% høyere enn i desember 2014. Det har 
vært relativt få boliger til salgs gjennom hele året. Oslo er Norges 
dyreste fylke. Det var spesielt første halvdel av 2015 som la 
grunnlaget for rekordene. I 2. halvår kjølnet markedet ned. Bak 
landssnittet skjuler det seg store regionale forskjeller. For oljefylket 
Rogaland har boligåret 2015 vært trått».  
Vi går et spennende boligår i vente. Vi i PRIVATmegleren Espenes & 
Partnere gleder oss til å følge utviklingen tett.  

 
Eie eller leie?  
 
«Med normale forutsetninger om gjennomsnittlig verdistigning på 
boliger, vil det på sikt lønne seg å eie bolig. Når du skal kjøpe og 
senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det 
tar derfor en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet 
verdistigning på boligen. Å eie og leie har hver sine fordeler» - 
påpeker Faanes 
 
Noen fordeler ved å eie:  

• Man har full frihet ved å eie. Det er du som bestemmer hvor 
lenge du skal bo, og hva som skal gjøres med boligen.  

• Man får fradrag for gjeldsrentene 
• Boligen er skattefri ved salg hvis man har bodd der minst 12 

av de siste 24 månedene.  
• Man kan leie ut inntil halvparten skattefritt. 

 
Noen fordeler ved å leie:  
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• Det er en fordel å leie om man skal bo der i kort tid.  
• Man får ingen overraskende kostnader på boligen. 
• Man risikerer ikke å tape penger ved fall i boligprisene. Til 

gjengjeld blir det ingen gevinst ved oppgang.  
• Man har ikke nok egenkapital til å kjøpe, eller at man ikke får 

hjelp av foreldre/familie til tilstrekkelig sikkerhet/egenkapital.  

 
Et godt nytt år ønskes fra alle oss i Klæbuveien 52 og lykke til med 

både Marka Rundt og skoleåret 2016! 

Med vennlig hilsen  

Lars Faanes 

PRIVATmegleren Espenes & Partnere  

lars.faanes@privatmegleren.no 

+47 920 82 262 
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NTNUI-LANGRENN OG 

SPORTSBUA 2014-2017 

 

 

 

 

 

 
 

Generelle rabatter for NTNUI-langrenn medlemmer: 

• 25% rabatt på alt skirelatert utstyr (klær, smurning, ski, 
bindinger osv) 

• 30% rabatt på alt skirelatert utstyr ved forhåndsbestilling  
• 10% rabatt på alt kjøp under 1 000,- ordinært sortiment 
• 15% rabatt på alt kjøp fra 1 000,- og 6 000,- ordinært sortiment 
• 20% rabatt på alt kjøp over 6 000,- ordinært sortiment 

 
For å oppnå disse rabattene må du stå oppført på langrennsgruppas 
medlemssider og kunne vise gyldig medlemskort i NTNUI. 
 
Sportsbua kan besøkes i Fjordgata 56-58. 
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NTNUI-LANGRENN SIN HOVEDSPONSOR ER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savnet du noe, eller sitter du inne med en god sak til neste utgave? 
Send oss en mail: langrenn-fb@org.ntnu.no 

 


