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Leder’n har ordet!  

Mens andre er på vei inn i høst- og 

vinterdepresjon er det for oss skiløpere 

endelig tid for å romstere i boden og hente 

fram plankene og bambuspinnene, for nå 

skal vi på snø! Undertegnede har brukt 

like mye tid på yr.no som på å skrive 

prosjektoppgave denne høsten(dette er 

nesten helt sant!), og kan bekrefte at i 

Bruksvallarna blir det kaldt, og vi får 

flotte kunstsnøforhold. Kanskje er vi heldige og det dumper hvitt 

gull i fjellet også?! Noen magiske dager i godt lag blir det 

uansett!  

 

På hjemmebane har vi hatt en høst uten sidestykke! Jeg kan 

faktisk ikke huske sist det regnet, noe som er ganske 

eksepsjonelt når adressen leser Trondheim. At det trøkkes som 

bare rakkern i både Estenstadmarka, Vassfjellet og Bymarka bør 

derfor ikke komme som noen overraskelse! Om vi ikke er helt 

klare for eksamen enda, skal vi i alle fall være klare for vinteren! 

Bredden er bred og toppen er sterk som alltid, Bring It On! 

 

Samtidig har vi vært vitne til en sørgelig debatt om Norge som 

ski-nasjon og vi observerer et omdømmefall av dimensjoner. 

Heldigvis kan jeg som en gammel traver som snart går av med 

pensjon konstatere at det eneste dopet vi finner i 

langrennsgruppa er knallgod stemning og sterkt engasjement(i 

tillegg til en liten dram i ny og ne), og med så mange flotte nye, 

og gamle, medlemmer er det liten tvil om at fremtiden og 

omdømmet til NTNUI-Langrenn er sikret i mange år fremover!  

 

Så da gjenstår bare å sitere alles(?) favorittserie for tiden: 

“Winter Is Coming!”, og om vi gleder oss! 

 

Didrik GH - Leder’n da vøtt  
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Redaktøren tar seg friheter  

«Her kommer vinteren, Her kommer den kalde fine tida, Her kommer 

vinteren, Endelig fred å få.» 

Vi får håpe det går som i sangen til Jokke og at 

vi snart får deilig hvit snø under skiene og at alt 

det negative som har fyllt avisene og media i 

den siste tiden kan bli skjøvet litt i bakgrunnen. 

Jeg gleder meg i hvert fall veldig til vinteren. 

Da står høydepunktene i kø. Først ut er 

samlingen i Bruksvallarna, hvor vi 

forhåpentligvis får mange timer på ski. Etter en 

velfortjent juleferie blir det fellestur til Sveits og 

La Diagonela. Flere av oss skal også gå NM på 

ski på Lygna. Der vil vi forhåpentligvis 

konkurrere sammen med vårt kjære landslag.  

Og da skal jeg benytte sjansen til å støtte våre helter på landslaget. Selv 

om det er svært uheldig det som har skjedd med Martin og Therese og 

såklart skulle vært unngått, og det er satt ned granskningsutvalg som 

skal se på astmabruken, føler jeg at de er blitt utsatt for en urettferdig 

heksejakt, ikke minst fra medienes side. Jeg velger å tro på dem og 

støtte dem, uansett hva Saarinen eller Kowalchyk måtte mene. 

Som redaktør i Fiskebeiner’n har jeg ikke tenkt å bli med i hyle-koret 

og kommer ikke til å be noen om å gå fra sine stillinger (hvertfall ikke 

før det har blitt avdekket noe virkelig kritikkverdig). Jeg vil derimot 

absolutt oppfordre alle leserne til å gå mye på ski til vinteren. 

Og som oppladning til dette er denne utgaven av Fiskebeiner’n proppet 

med godsaker. Dog som med all annen sportsjournalistikk om dagen 

(les: molbo-artikler om dopingsakene), bes leserne ta noe av innholdet 

med en klype salt.  

God lesning! Vi sees i skisporet. 

Amanda Borge Byrkjeland 

Fiskebeiner’n-redaktør 

Ja, det stemmer – 

leder og redaktør har 

samme briller.  

Hvem kler de best? 
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Bli-kjent-treningen 
Av Thale Maria Bjørnbeth 

 
Bli-kjent-treninga ble holdt i god stil torsdag 1. september i 

Bymarka, med stort oppmøte! Dette er jo langrennsgruppas store 

sjanse til å lokke med seg flere potensielle utøvere, og 

lokkemiddelet var alle NTNUI-skiløpernes våte drøm: myr.  

Myrfotball er en populær idrett, og burde prøves! Fotballskills er 

ikke påkrevd. Det ligger mer ære i å gi alt, å gi mest – altså å bli 

mest gjørmete. Å løpe etter ball i 

myr er tungt, uansett om man er god 

i fotball eller ikke. Bare det å følge 

med på ballen kan bli krevende. 

Særlig når du får besøk fra 

nabokampen. Da er det bare å kline 

til, i riktig retning, og håpe at du 

sparket riktig ball. 
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Vel overstått ble det en varm dusj og deilig middag på 

studenterhytta! Vi fylte hele stua, og gomlet kjeks mens vi hørte 

på SWECOs frieri til ingeniørstudentene i gruppa. En 

presentasjon av styret var også på sin plass, samt en 

gjennomgang av hvor sosial langrennsgruppa er.  

Til slutt fikk vi 

prøve nyeste 

motekolleksjon fra 

NONAME og 

trimtex! Årets 

farger er grønt og 

gult. 

Takk for en 

morsom trening og 

koselig middag! Ingenting er deiligere enn å komme inn 

etterpå  

 

Tar seg tid til en photoshoot mens motstanderen roter med ballen. 
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Mera ker-samlingen  
Av Sindre Grøstad  

 
Heisann, Fiskebeinern! Sesongens første NTNUI-samling, bedre 

kjent som Meråkersamlinga, er unnagjort – og for en samling det 

har vært!  

 

Rett etter at påmeldinga til samlinga hadde åpna gikk jeg inn og 

sjekka, og jeg fikk helt bakoversveis, for dæven så fort det gikk 

unna! Her var det bare å slenge inn en påmelding før det ble 

fullt! Tidligere har jeg ikke vært med på denne første samlinga 

(tar selvkritikk for det), men i år skulle jeg jammen få det med 

meg. Det var også helt nydelig å se at så mange var gira på 

samling, så dette måtte jo bare bli bra! 

  

Fredagen kom, og alt lå til rette for en strålende samling da 

nesten 60 NTNUIere satte seg i bilene og dro til Meråker for å 

logge mye god trening og samvær i boka (eller på Strava, for de 

som foretrekker det). Vi startet samlinga med det viktigste av alt 

– å handle inn mat. For å være i det kreative hjørnet valgte vi 

den utradisjonelle 

fredagsmiddagen 

taco. Det går tross alt 

ikke an å spise noe 

annet på en fredag. 

Så fort vi fikk 

mathandlinga 

unnagjort kom vi oss 

til rette i hyttene, før 

det vi faktisk var her 

for sto som neste på 

planen – nemlig trening. Jeg var jo litt usikker på hvordan 

formen var etter et mildt sagt tynt treningsgrunnlag, men vi 

skulle jo bare ha 5x6min + 3x1min elghjufs i intensitetsone 3. 

Det måtte jo bli plankekjøring.  
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… Jeg tar ny selvkritikk. I3 blir jo aldri I3. 6-minutterne gikk 

stort sett i god mote som førte til lite hvile, og i tilfelle noen ikke 

hadde klart å bli sliten etter 6-minutterne, klarte vi å legge ALLE 

1-minuttersdragene til den bratteste bakken i hele Meråker. 

Syrefest! MEN, for en god økt og god start det var på samlinga. 

Stemninga var på topp da vi var ferdige med dragene,  spesielt 

med tanke på fredagstacoen som venta. 

 

Lørdagens første økt var testløp i rulleskiløypa. Runden kan kort 

beskrives som 

opp-opp-opp, 

en liten runde 

på toppen, 

ned-ned-ned, 

også en liten 

ekstrarunde 

helt på slutten 

(som jeg kom 

på at var en 

del av runden 

da jeg 

plutselig på mirakuløst vis lå i tet…). Med 3 runder for gutta og 

2 for jentene, fikk alle kjent litt på at de levde. I mål gikk Ingrid 

Tveten og Ole Hulbak av med seierne i de respektive klassene. 

Personlig var jeg strålende fornøyd med å komme meg ned alle 

nedoverbakkene i én bit.  

 

Etter en god utblåsning som start på dagen, var det tid for litt 

hvile der noen benyttet anledningen for en harrytur, mens andre 

la beina høyt og la store planer for kveldens ablegøyer (bedre 

kjent som kakekonkurranse). Etter nok hvile knøt alle på seg 

skoene og gjorde seg klare for å inspisere de beryktede 

Meråkermyrene. Kan melde om at de er gode og bløte med et 

lite hint av fjæring, og at løpeturen ble en skikkelig suksess med 

strålende humør og godt vær.  
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Da alle i hyttene 

hadde fått dusja og 

fått i seg middag 

var det klart for 

kveldens store 

høydepunkt – 

kakekonkurransen! 

Det sto ikke på 

kreativiteten på 

innslagene til årets konkurranse, 

men samtlige nordmenn måtte 

likevel se seg slått av Margaux 

med hennes franske crumble aux 

fruits rouges hvor smaken best 

kan beskrives som ”an explosion 

of exciting flavours!”( Big 

One™).  Gratulerer, Margaux! 

 

Samlingens siste dag var kommet, og som dagene før viste været 

seg fra sin beste side. Det passa bra, for da hele det grønne toget 

begynte stampingen innover tittet sola fram og dyttet oss 

gjennom myra. Det ble mange gode timer på alle mann (og 

kvinner), og jeg tror jeg prater for alle når jeg sier at det er en 

langtur vi neppe kommer til å glemme med det første. 

 

Kort oppsummert har det vært en strålende samling i Meråker, 

og jeg kan ikke vente på å dra på tur med dere igjen! Tusen takk 

for samlinga! 
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Hu & Hei  
Av Jonas Riseth  

 
8. oktober ble Hu og Hei Gampeløpet 

arrangert for 57. gang. Det er et 

orienteringsløp i Bymarka arrangert av 

NTNUI-orientering der dameklassen 

løper ei løype på ca. 18km i luftlinje, 

mens herreklassen og noen av damene 

tar en runde til på ca. 12km. Utover 

morgenkvisten strømte det studenter og 

andre orienteringsløpere til 

Studenterhytta for å gjøre seg klare til 

start. De godt forberedte hadde allerede 

laminert kartet sitt, og kanskje til og 

med tjuvtrent med det i forveien. Mange ble lettet da de så at 

årets Gjertsenfaktor "bare" var på 0.82. De som var med året før 

husket fortsatt godt hvor hardt det var å fullføre løpet med 

Gjartsenfaktor 1.00, som er den hardeste løypeprofilen man får 

under Gampeløpet. 

 

Som vanlig var det 

mange 

langrennsløpere til 

start. Noen hadde 

også prøvd seg på 

Snuskeløpet dagen 

før for å skaffe seg et 

forsprang til resten. 

Likevel var det kun 

Eirik Marthinsen fra 

skigruppa som greide 

å unngå å måtte stille 

i Snuskefellesstarten, 5 minutter før den ordinære fellesstarten. 

Anna gleder seg til start 

Veivalg til første post planlegges 
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Det vil si at de resterende var over 

10 minutter bak vinneren av 

Snuskeløpet. Ingen imponerende 

orientering av langrennsløperne der 

altså! 

 

Klokka 09:45 var alle de 310 

startende i gang. Som alltid var 

mange veldig offensive og åpnet 

friskt til første post. Under poster 

med varierende veivalg og lange 

løpestrekk, spredte feltet seg raskt. 

Etter første runde kunne de fleste 

jentene si at de var fornøyde og gi 

seg. Flere av guttene skulle vel 

ønske at de kunne gjøre det samme. 

Det måtte til sammen til 50 minutter, 1 pølse, 9 loff med nugatti, 

200g sjokolade, 2 bananer og 2 liter saft for å få Terje Magnus 

og Marcus ut på andrerunden, men for å sitere enn viss 

friidrettsløper som for anledningen løp for NTNUI-Langrenn; 

"Alle menn med respekt for seg selv må fullføre Hu og Hei! 

"Det er aldri noe problem å bli sliten på dette løpet, og i år ble 

det hele avsluttet med 200 høydemeter opp fra siste post. Opp 

der ble det utført 

mange vonde 

dueller, der blant 

annet 4-5 boys 

kjempet om å bli 

beste 

langrennsløper. Den 

kampen gikk ikke 

uventet 

elghufskongen 

Eivind Klokkehaug 

seirende ut av. Sjokolade på post er digg! 

Marcus nærmer seg runding 
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Langrennsgruppa har for vane å 

stille med flere superbabes, og 

også i år ble det bevist at vi har en 

god gjeng med seige babes. 

Ingeborg, Synnøve, Marit og Anna 

fullførte hele løpet i respektabel 

stil. For de som ikke har deltatt 

enda, kan jeg virkelig anbefale å 

løpe neste år. Er det ett 

orienteringsløp langrennsløpere 

bør delta i, er det dette! Sitatet fra 

debutant Elise Bryn oppsummerer 

årets løp på en god måte; "Hu og 

Hei var seigt og langt, men først 

og fremst var det en veldig fin tur. 

Heldig med været og hyggelig 

selskap!" 

 

 

 

Fornøyde jenter etter målgang 

Gutta passerer bålpost 

Ingeborg i fint driv 
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Hjemmesamlingen  
Av Terje Magnus Bakken Sørensen  

 
Som student har vi ingen høstferie å se frem til, men vi har i stedet 

samling i Bymarka med Studenterhytta som base. Samlingen følger en 

mer eller mindre fast oppbygning med intervall, hurtighet, løp, rulleski. 

Nytt av året var at samlingen startet allerede torsdag med 

Klubbmesterskap i rulleski. 

 

Torsdag den store klubbmesterskapsdagen 

KM rulleski arrangeres som vanlig i Trondheims hardeste motbakke 

med start på Ferista og mål på Skistua, dette kunne bare gå en vei og 

det var oppover! Før start på Ferista var det spent stemning, da hjalp 

det ikke når Jacob Lindkvist sa at det var is oppe ved Baklia. 

Det ble besluttet av rennleder at det ikke var noe problem å 

gjennomføre KM, og de siste forberedelser ble gjort før start. Litt for 

sent ble feltet samlet til start. Starten gikk uten spesielle vanskeligheter, 

allerede fra start ble det satt fart av gutta som skulle være raskere enn 

Astrid Øyre Slind (noe som viste seg vanskelig å gjennomføre). Det 

viste seg at det glatte underlaget gå smøreproblemer for de fleste, med 

bakglatte rulleski tok det litt over ett kvarter før de første nådde toppen. 

Seirer herre og dame ble Andreas Døble og Astrid Øyre Slind 

(Ingeborg ble klubbmester). På toppen ble det litt ventetid når de fleste 

ikke ønsket å kjøre rulleski ned på isen, men med god hjelp av div 

turgåere og andre med bil kom alle seg ned. 

 

Den store klubbmesterdagen 

var fortsatt ikke ferdig, den 

prestisjetunge ostesmørbrød 

KMen ventet fortsatt. Med ei 

babe og 9 dudes på start ble 

det spist slik at både brød, 

ost, og annet pålegg forsvant. 

Kudos til Amanda som første 

dame som stiller til start i 

KM. Hun gikk høyt ut og 

satset på å spise mer enn 

Olav, det ble respektable 11 
To fornøyde vinnere av KM  i 

ostesmørbrød 
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ostesmørbrød på Amanda. Nå skjedde det lite i konkurransen helt til 

gutta rundet 20 østesmørbrød da måtte Olav takke for seg, etter dette 

forsvant resten som perler på en snor helt til kun Trym og Sebastian 

gjensto. Når det forlengs var tomt for ost, ble de siste brødskivene brød 

med ketsjup og grillkrydder. Etter 31 ostesmørbrød klarer Sebastian å 

psyke ut Trym, og blir dermed klubbmester i høstens gjeveste 

konkurranse med imponerende 32 østesmørbrød. 

 

Fredag, dagen for de raskeste 

Etter en seig avslutning på torsdagen var det på tide å få litt fart i beina, 

dette ble gjort ved rulleski hurtighet, her stilte deler av Nardo Elite med 

sine raskeste menn. Det var 10 oppgjør med opprykk/nedrykk, etter 10 

fullførte drag kunne undertegnede bekrefte at toppfarten fortsatt liknet 

mest på en pensjonist på aldershjemmet. Av de andre som stilte 

imponerte Team Nardo stort sammen med Sindre Grøstad (mannen 

med gullstøvene). 

 

Lørdag, bursdagsfeiring på samling 

Som alle andre år feires bursdagen på høstsamling, i tradisjon tro 

startet dagen med intervaller. Det skulle egentlig være 5*5min hufs/løp 

i myra fra Ferista til Skistua, men pga. høy is-faktor ble økta flyttet til 

den parallelle lysløypa. Med høy syrefaktor for å holde ryggen til 

lettbente skiløpere ble dette en økt av det bedre slaget. Vel oppe på 

Skistua var det bare å komme seg til Studenterhytta for mat og pause. 

På hytta vartet Dave opp med pannekakebufe.  

Etter noen timers hvile og mye mat gikk andre økta ut til Storheia, hvor 

vi fikk med oss solnedgangen. 
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Søndag, med lederen som phatfinder 

Etter at Didrik brukte kvelden på å stikke ut ruta for langturen på Hu 

og Hei kartet, var det bare å legge seg i rygg for å finne veien i skogen. 

Vi startet ut til St. Olavsspranget, et stort høydepunkt for undertegnede 

(trønder som aldri hadde vært der før).  

 

Videre gikk turen over Svartdalsfjellet hvor nedfarten var av det mer 

spesielle slaget ned skrenter og berg. Hva annet kan man vente når en 

skiløper skal vise orientering i verdensklasse. Flakkheia og 

Herbernheia bød ikke på noen store utfordringer bortsett fra 

antydninger til slitene bein. Nå ventet Elgsethytta hvor enkelte hadde 

gledet seg til en stopp, men her ble farten skrudd opp ett par hakk for å 

komme først til Bosbergheia. Med mye vind på toppen var det best å 

komme seg av sted i retning Storheia (dagens siste topp). På Storheia 

kom dagens lengste stopp, der ble det proppet på med karbs for å 

komme seg tilbake til Studenterhytta.  

 

Vel tilbake på Studenterhytta var alle glade og fornøyde etter en lang 

og fin økt i terrenget. 
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Jakten pa  #sunnNTNUIidrett  
Av Jørund Vala  

 
Kaker på samling, pizza i uka, og ostesmørbrød til du sprekker. 

Kostholdet i NTNUI har sklidd helt ut, og det virker som alt er 

lov «når man trener nok». I et håp om å få NTNUI langrenn på 

rett kjøl igjen, gjennomfører vi på MeldEPOsten et 

forskningsprosjekt for å hjelpe nettopp deg med å finne det 

ideelle kostholdet. 

 

Det hele braket løs med FISHWEEK. Fishweek bestod av 

fiskemiddag hver dag i en uke. På menyen stod både laks, sei, 

torsk, og hyse. Uka etter stod AmericanSpiceWeek for tur. Her 

ble det ikke spart på verken krydder eller mettet fettet.  Videre 

har vi vært gjennom ItalianWeek, ChristmasWeek og SoupWeek. 

Og utover høsten står disse temaene 

for tur: MexicanWeek, VeganWeek 

og RamadanWeek. 

 

Resultatene og bivirkningene i 

forskningsprosjektet har ikke latt 

vente på seg. Tidene har vært 

preget av ekstreme vekttap, 

ekstreme vektøkninger, angst, 

depresjoner, sult og hungersnød, 

oppblåshet, forstoppelse, jallamage 

og tvangstanker.  Mest 

oppsiktsvekkende var Sebastians 

biologiske alder som gikk fra 43 til 

63 i løpet av et måltid!! (Big-O’s 

BigBurger & FunkyFries). 

Forskningsprosjektet vil fortsette 

utover høsten, og endelig 

konklusjon vil bli publisert i neste 

utgave av FB. 

Idrett med alkohol-

ambassadør Sebastian 

Torgersen presenterer 

Chilli Con Carne Forte 
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FiskebeinernLeaks lekker: Torsdag kveld, midt under FishWeek, 

fikk Fiskebeinerredaksjonen et anonymt tips om en grå Skoda 

med overdimensjonert skiboks i Tillerområdet utenfor vanlige 

butikkers åpningstid. Fiskebeinerredaksjonen trakk raske linjer, 

og rykket ut til det som skulle bli et sjokkerende syn og fikk tatt 

disse bildene: 

 

  

Grafen viser en sterkt synkende 

vektgraf etter FishWeek, før 

effekten av AmericanSpiceWeek 

slår inn 

Vedkommende brukte lang tid i 

bestillingsautomaten 
Vår journalist prøvde å 

konfrontere vedkommende, men 

ble svart med en saftig salve på 

gebrokkent sørlandsk, før lyden 

av en totakters gressklippermotor 

overdøvet samtalen og bilen 

forsvant retning Moholt 
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Ord fra en ekte judas  
- Et personlig intervju med Øyvind W. Hanssen-Bauer  
Av Didrik Graham Henriksen  

  

Etter 8(!) gode år i NTNUI Langrenn 

har en av gruppas store profiler de 

siste årene pakket ned den grønne 

skidressen for siste gang og tatt et 

lite judas-sprang vestover i byen. 

Han landet som flere NTNUI 

Consulting-utøvere på Vestbyhuset 

der Marka Rundt-legendene Thor 

Risan og Thor Eggen kan lokke med 

blant annet ukentlige økter i badstua 

nå som det nybygde Vestbyhuset 

endelig er åpent igjen(?).  

 

- Hvilke følelser sitter du igjen med 

nå som du har gjennomført 

klubbskifte fra NTNUI til Vestbyen IL 

etter 8 år i grønt? 

Veldig blandede følelser! Heldigvis er det fremdeles mulig å være med 

på trening innimellom, men man er nødt til å kjenne sin besøkelsestid. 

Det er viktig å gi seg på topp (eller i det minste før man treffer 

bunnen). Det er ingen tvil om at karrieren har truffet en nedadgående 

spiral. Uansett kommer jeg til å savne de inspirerende “Hu og Hei”-

ropene ute i løypa, men det er heldigvis lett å kjenne igjen mine argeste 

konkurrenter der ute! 

 

- Hva har NTNUI betydd for deg? 

Det er klart at Langrennsgruppa har vært veldig viktig for meg både 

sportslig og sosialt. De første årene hadde jeg en bra utvikling rent 

sportslig, men denne utviklingen har stagnert litt i det siste. Det er 

kanskje noe av grunnen til klubbskiftet. Ydmyk som jeg er blir det nok 

litt som da Northug brøt med landslaget. Av og til trenger selv de beste 

et nytt miljø og nye impulser for å kunne fortsette utviklingen. Men det 

skal jo sies at Langrennsgruppa har vært bra for mine prestasjoner i 

langløp! 
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- Din rivalisering med Torbjørn Vala er veldokumentert. Hvordan har 

du holdt motivasjonen oppe de siste sesongene uten Torbjørn Vala å slå 

daglig på trening? 

Oi, ja det har vært hardt! Jeg mistet en viktig motivasjonsfaktor da 

Torbjørn dro tilbake til Oslo. Jeg har forsøkt å motivere meg selv ved å 

fyre opp rivaliseringen med den nye, unge generasjonen, spesielt Vala 

Jr. som på mange måter har tatt Torbjørn sin plass. Han har jeg dog 

ikke sett på trening på flere måneder! Svakt! Mange av de unge kan 

nok gjøre det bra med litt mer erfaring, det er det liten tvil om. 

 

- Mange har reagert på at du til stadighet bedriver husmortrim. Er det 

et mål for deg å bli husmor? 

Ja, det er det absolutt! De siste årene har jeg begynt med både 

husmortrim og å bake mitt eget brød(red.anm: kanskje det er derfor 

utviklingen har stagnert?). Jeg har jo skjønt at det ikke ligger noen 

fremtid i den forskningen som jeg holder på med på PhDen, så jeg er 

nødt til å satse på å bli husmor på heltid. Dette har vært en helt bevisst 

strategi i lengre tid.   

 

- Din personlige trener er endelig tilbake etter et halvt år i Skottlands-

metropolen Glasgow på trenerkurs(skottene  er tross alt viden kjent for 

sin ekspertise på internasjonal ski-idrett). Hvordan har dette påvirket 

sesongoppkjøringen din så langt? 

Godt sprøsmål! PTen har i hovedsak to treningsfilosofier. Den første 

går på at at det er viktig å ikke være for seriøs. Det innebærer blant 

annet ting som ikke å ha med drikkebelte på langtur og lignende, det er 

altfor seriøst! I tillegg er vekt utrolig viktig. Den skal være så lav som 

overhodet mulig, jeg har derfor nesten sluttet å spise, men jeg er 

foreløpig litt usikker på hvilke utslag det har gitt. Den andre filosofien 

er å kjøre halvharde turer, ingen rolige økter eller skikkelige hardøkter, 

så det er jo en slags videreføring av NTNUIs filosofi i bunn og grunn. 

Om jeg kommer med egne meninger og ytringer får jeg bare til svar: 

“Nei, fyfaen!”(på det groveste vossamål), og da blir jeg naturligvis litt 

usikker. 
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ØWHB demonstrerer i vindtunnelen hva timene i lab’en har gått med 

til de siste 3 årene. 

 

- Etter så mange år i gruppa har du vært med på mye rart. Har du 

noen spesielle minner både sosialt og fra konkurranser? 

*Øyvind antyder fisking etter spesifikke svar, noe intervjuer ikke kan 

utelukke fullstendig* Fra sosiale settinger tror jeg at jeg må trekke 

frem da Carsten var Juleølansvarlig og helte sprit i alle smaksprøvene 

til HallbergMartin. Det var forøvrig sprit i mine og Alne sine også, 

men Hallberg tåler som kjent ganske lite når det kommer til alkohol. 

Martin sørget for en meget morsom kveld for alle tilstedeværende. Når 

vi snakker rennopplevelser må jeg nok trekke frem König Ludwiglauf i 

2013 da jeg spurtslo Torbjørn etter først å ha rykket fra Seraina Boner. 

Noen vil hevde at spurten ble vunnet kun fordi Torbjørn strakk frem 

feil fot, men det kan jeg definitivt avkrefte! Det er nok bare snakk om 

dårlige gener! 

 

- Har du noen røvertips til nye (og aldrende) NTNUIere? 

Ja , jeg har faktisk to råd. Lytt til erfarne NTNUIere! Før nevnte König 

spurte jeg Einar (Raknesbrekkja) om hvilken fot jeg skulle ha brikka 

på. “Drit i hva som står i informasjonen og ha brikka på den foten du er 

vant med å strekke frem” var tipset jeg fikk, noe som kan ha vært 

avgjørende for at jeg slo Torbjørn som strakk frem foten uten brikke! 

Ellers vil jeg gi et råd til alle som ønsker et visst rykte innad i gruppa. 

Det viktigste er ikke å trene for det, du må bare markedsføre det godt! 



FISKEBEINER’N 

 

 21 

Jeg har for eksempel bare vunnet én eneste spurt i min karriere, men 

har fått et rykte som Langrennsgruppas spurtkonge! Så jeg må si meg 

meget fornøyd med markedsføringsjobben, men dette må du ikke si til 

noen! 

 

- Ryktene sier at du bruker doktorgraden din utelukkende som et 

skalkeskjul for å få tilgang til vindtunnelen for å optimalisere 

teknikken. Kan du bekrefte dette? 

Ja, det kan jeg bekrefte i aller høyeste grad! Det er kun for å gjøre det 

bedre fra Sjusjøen og til mål på Birken. Jeg har tatt igjen Johan Landrø 

på denne strekningen tre år på rad, og det kun på grunn av 

perfeksjonert aerodynamikk. Det har overhodet ingen sammenheng 

med at Johan alltid sprekker! 

 

- Til slutt et ganske dagsaktuelt spørsmål. Hvilken leppepomade/krem 

pleier du å bruke når du har tilbrakt for mye tid i solarium og pådratt 

deg åpne sår på leppene? 

Her må jeg innrømme at jeg har stort forbedringspotensiale, jeg pleier 

nemlig ikke å bruke så mye leppepomade. Jeg skal bli mye flinkere og 

har mye å lære fra proffene på dette området!  

ØWHB er ikke en personlighet uten kontroverser, her er noen 

høydepunkter: 

 

- I 2013 benektet Øyvind på det sterkeste sin deltagelse i 

Vasaloppet. Han gikk imidlertid under radaren med 

hemmelig påmelding til Vasa-bussen via sitt personlige 

nettverk(Carsten). Enkelte NTNUI-medlemmer påstod dette 

burde føre til dårligere puljeplassering i starten. 

- Øyvind var sterkt delaktig i valg av dato til Martin Hallbergs 

Minneløp i 2015, da både han og hans argeste konkurrent T-

Rex Vala, var redd for å bli slått av nåværende leder Didrik 

GH. Klokkehaug gjorde imidlertid kort prosess (i spurten) og 

Øyvind ble henvist til 2. Plass. 

- Gliset til ØWHB var av det spektakulære slaget da han hadde 

lurt T-Rex til å tre hånda gjennom hanken på øl-seidelen på 

Jizerska-banketten i Praha slik at den satt fast: “Skal du ikke 

bestille en øl til Torbjørn?” Seidelen kom av først 1.5 time 

senere. 
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Skarp snos  h jørne  

NTNUI SATIRIKS 

NTNUI i sjokk! Mannlig utøver tatt i doping etter funn av  

forbudt stoff 
Jakob Meløy er tatt for doping etter å ha testet positivt på et ulovlig 

stoff. Årsaken er ifølge ledelsen i NTNUI-langrenn bruk av en krem 

mot såre rumpeballer etter å ha ridd for mye på kameler da han var 

tilskuer under VM i landeveissykkel i Qatar tidligere i høst.  

 Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært 

vanskelige situasjonen. Jeg opplever dette urettferdig, og helt 

uforskyldt. Jeg har null skyld i denne saken! 

 
Saken rundt dopingavsløringen sprakk klokken 12.30 lørdag 

ettermiddag. Det var på onsdagstreningen den 19. oktober at Jakob ble 

testet av dopingjegerne. De fattet mistanke da de var innom 

treningssenteret på sin årlige visitt, og la merke til en mann som løftet 

Hva er forskjellen på en 

kone og en skitur i 

Bymarka? 

-Etter 10 år sklir du fortsatt 

inn i Bymarka. 
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55 kg i benkpress og 50 kg i knebøy. 

Dopingjegerne forteller at de ikke var i 

tvil om at noe var galt da de så han 

utføre tre hangups. Fire dager senere 

kom altså den fatale nyheten som 

ryster langrennsmiljøet i Trondheim. 

 

- Skylder på dame- og 

potensproblemer 
Under VM i landeveissykkel tidligere i 

år, skal en venn ha tatt ut to 

medikamenter fra et ukjent apotek. En 

ukjent type krem, samt et medikament 

av typen Andriol. I følge lederen av 

NTNUI-langrenn, skal Meløy ha sjekket med flere av legestudentene i 

gruppa om at de ikke inneholdt ulovlige stoffer. De hadde derimot ikke 

registrert at det står på WADAs liste over forbudte stoffer, da dette ikke 

er pensum før 5.året. Fiskebeinern har 

derimot fått tilgang til en rekke nye 

detaljerte opplysninger gjennom sine 

kontakter i Skyås Crib. Det viser seg at 

Meløy har hatt potensproblemer og 

mangel på damer (les: singel) i lang tid, 

noe som kan forklare medisinbruken. 

Jakob Meløy har ikke vært tilgjengelig 

for en kommentar etter de nyeste 

avsløringene i saken. 

 
 

Jakob Meløy vil mest 

sannsynlig bli fratatt 

hyttekarusellseieren sin fra 

HK9 den 26. februar 2015. 

Benjamin Smeltzer vil da få 

tilkjent seieren, foran Torbjørn 

Vala og Kristian Joten 

Andersen. 
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Søvn og prestasjon  
Av Eivind Schjelderup Skarpsno  

 
20 % av skigruppas medlemmer sover under 7 timer i 

ukedagene, og hele 65 % sover mindre enn det som er anbefalt 

for aktive mennesker. Vet du hvor viktig søvnen er?  

 

 

 

 Nok søvn er helt nødvendig for at NTNUI-langrenns 

medlemmer skal prestere i Hyttekarusellen og Vasaloppet, 

og faktisk minst like viktig som diett og trening 

 For lite søvn senker produksjonen av glykogen og 

karbohydrater som er lagret for energibruk under fysisk 

aktivitet (dette er kritisk for seige langrennsløpere!) 

 For lite søvn svekker kognitive egenskaper, forstyrrer 

appetittreguleringen, og kanskje aller viktigst: 

immunfunksjonen (du blir lettere syk!) 
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 Heldigvis er det ikke for sent å gjøre noe med: Studier viser 

tydelige prestasjonsforbedringer etter noen få uker med 

forlenget søvn 

- Det er også håp for deg som ønsker å se en ekstra 

episode av yndlingsserien din før leggetid: Noe 

forskning viser også positive effekter av en 30 

minutters dupp i løpet av dagen (både med tanke på 

læring, men også for utøvere som ikke får nok 

søvn!) 

 Sååå, hvis du har tenkt til å herje i hyttekarusellen i år, ikke 

gjør som ugla Olga! 
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Strava avslører!  
Av Eirik Storås Thorbjørnsen  og  

Terje Magnus Bakken Sørensen  

 

Vi har tatt et dypdykk i den store verden av GPS-punkter 

på Strava for å finne ut hva som er nøkkeløktene for å 

bygge form til vinteren. Hvilke økter skal vi prioritere for å 

finne toppformen til vasan? Spesielt tre personer viser stor 

treningskvalitet; Ole, Olav og Didrik. 

 

Intervalløkten? 

For å forbedre 

stakekapasiteten til 

vasan er suksess-

oppskriften Oles 

vanlige onsdagsøkt, 

stakeintervaller på 

Saupstad. Med 

intervaller av typen 5*10min staking (en runde i 

rulleskiløypa) skal det ikke være noe problem å stake de 

bratte kneikene inn mot Mora.  

 

Monsterøkter?  
Olav satser sterkt på 

rolige, men veldig 

lange økter som 

suksessoppskrift før 

vinterens mål, vasan. 

Da vil vi spesielt 

fremheve søndagen 

da han valgte å starte langturen noe senere enn resten. 

Dette for å sikre seg at han gikk lengst av alle med turen 

som endte på 81+ km. Det bør nevnes at det gikk unna på 
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meget respektable 5 timer. Ryktene sier og at Olav bruker 

Bynesrunden på rulleski som oppvarming før tirsdagshufs. 

 

Styrkeøktene? 

Siste mulighet er å følge Didrik sin oppskrift med å kjøre 

knallharde og intensive styreøkter. Han satser på at en 

steinhard mage skal sørge for at all kraften han legger i 

stavene går rett ned i snøen.  

 

 

PS! Strava kan også avsløre andre spesielle økter ;);) 

 

 

  
Joggetur med 

nogo attåt 

Jomfrutur til 

Geitfjellet 

Romantisk 

langtur på Beito 
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Reisebrev fra Silicon Valley  
Av Andreas Øgaard  

 
Vinteren 2016 startet tungt. Etter 

skuffende resultater i Dolomitenlauf, 

var det tydelig at det var behov for 

forandring. Med et budsjett for lite til 

å dekke forstøverapparat og 

leppepomade, så var det tydelig at 

alternative tiltak måtte til. Kofferten 

ble pakket på dagen og turen gikk til 

et område kjent for nytenkning; 

Silicon Valley. Med et studieløp 

bestående av fugletitting og finans, 

så var dette heldigvis ikke et hinder 

for satsningen.  

 

Nå, rundt 9 måneder senere, har jeg 

aldri følt meg mer klar for vinteren 

og kan knapt vente på Birken. Det 

har blitt noen gode rulleskiøkter, blant annet i områdene rundt 

Google og Stanford, et område Aksel Lund Svindal også har lagt 

noen av øktene sine (ifølge Instagram). Palo Alto tilbyr topp 

fasiliteter med konstant sol, basseng i hagen og hot-tub til 

restitusjon, så det er vanskelig å tenke 

at formen ikke skal komme. I tillegg 

til de ordinære øktene så har jeg 

virkelig fått merke effekten av det 

alternative opplegget. Treningsplanen 

har blitt fylt med Nerf-krig, 10-timers 

langkjøringer i programmering og den 

soleklare favoritten «5x5 rave-

intervall». Rave-intervall utføres 

gjerne med en makker på skuldrene 

for ekstra effekt, og har vært så 

Andreas etter 42km skøyting i 

Dolomitenlauf januar 2016.  
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populær at blant annet Matoma 

og Lemaitre tok turen helt fra 

Norge for å være med. 

 

Men en mann kan ikke levere 

resultater alene, og jeg har blitt 

usikker på om støtteapparatet 

vårt er bra nok. For å få et fullt 

støtteapparat rundt meg til 

vinteren, så ble det satt i gang et 

sideprosjekt for å 

forhåpentligvis få penger til et 

fullt team.  

 

Derfor har jeg ved siden av 

treningen sammen med de i 

huset, jobbet for fullt med å 

videreutvikle appen Gobi. Med 

nytt design, nye funksjonaliteter 

og godt over 50 000 brukere, så er dette noe vi håper kan gi 

resultater bra nok til å få med både støtteapparat og smørebuss.  

 

Jeg gleder meg i hvert fall til vinteren og etter et godt 

treningsopphold med amerikansk kosthold, så er jeg ikke i tvil 

om at det kommer til å bli gått fort. Et 

kjent begrep sier at «fett er fart», så 

jeg regner med å bidra til at det 

grønne toget får resten av idretts-

Norge til å bøye seg i hatten. 

 

Det har vært tøft å ha vært borte fra 

dere alle, men heldigvis så kan vi 

holde hverandre oppdatert i «NTNUI 

Langrenn» på Gobi, slik at savnet blir 

litt mindre.  
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Innholdsrik høst for Hulbak  
Av Amanda Borge Byrkjeland  

 

Torsdag 20. oktober ble 

rulleskituren en dramatisk 

affære for NTNUI Langrenns 

Ole Hulbak. 10 minutter inn i 

staketuren ble hemsedølingen 

påkjørt i et fotgjengerfelt, og 

kastet inn i rundkjøringen ved 

Bjørkmyr.  

 

Resultatet ble en lett 

hjernerystelse, noen blåmerker 

og skrubbsår, en knust 

frontrute, knukket triacstav og 

hjelm, samt en revnet skisko – 

Ole konkluderer med at han alt 

i alt var heldig med utfallet, når 

ulykken først skulle inntreffe.  

 

Allerede fredag var han ute og trøkket, men da ble 

det desto tydeligere for han at det eneste som 

minnet om trøkk, var trøkken fra dagen i forveien. 

Etter noen rolige dager og innkjøp av nytt utstyr, 

er Ole nå klar for å fortsette treningen fram mot 

vinterens store mål – La Diagonela og Vasaloppet.  

 

Heldigvis kan Ole huske høsten 2016 for mer enn den dramatiske 

oktobertorsdagen. Han har blant annet vært 

med på Swecosprinten, Hu & Hei, Meråker- og 

hjemmesamlingen, og han trekker frem at 

Nardo Elite slo MeldEPOsten under testrennet i 

Meråker som det definitive høydepunktet. 

  

Fiskebeinern konkluderer med at Hemsedals 

store sønn er en skikkelig tøffing, og ønsker 

han lykke til med videre sesongforberedelser!   

Adressa var tidlig ute med å publisere saken. 

(Fiskebeinern tar selvkritikk)  

«Det kunne gått 

mye verre» 

- Ole Hulbak om 

rulleskiulykken 
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Treningsprogram i Bruksvallarna  

 

Torsdag 03.11: 

1. Økt: Rolig langtur 

 

Fredag 04.11: 

1. Økt: Intervall 5x6min, evt langtur 

2. Økt: Rolig langtur 

 

Lørdag 05.11: 

1. Økt: Testrenn 

2. Økt: Rolig langtur 

 

Søndag 06.11: 

1. Økt: Rolig langtur 

 

God samling! 
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NTNUI-LANGRENN SIN HOVEDSPONSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savnet du noe, eller har du ideer til neste utgave? Send en 

mail til langrenn-fb@org.ntnu.no. 


