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Leder’n har ordet! 

Hu og Hei!  

Velkommen om bord på 

Birken-bussen! Turen over 

fjellet nærmar seg med 

stormskritt, og det er nok fleire 

som allereie har kvilepuls godt 

over normalen. Heldigvis er 

Birken – for det meste – gøy, 

og blir endå kjekkare saman 

med NTNUI Langrenn, sjølve 

kremen av Trondheim. Tida for panikktrening er forbi, så her er det 

berre å lene seg tilbake i setet (dessverre meir behageleg enn sengene 

på Rena) og slappe av. Vi byr på både Fiskebeiner og Birken-radio for 

å gjere avkoblinga endå enklare!  
 

For mange er Birken årets sportslege høgdepunkt, og det er nok fleire 

som stiller i sitt livs form. Dette trass at Trondheim i vinter har levd 

opp til ryktet sitt som byen med fire årstider på ein dag. Førerapportane 

på Strava har variert mellom ”Årets mest krigerske skitur” og ”Dette 

var bare trist… :(”, til ”Stauking på førsteklasses forhold!”.  

Ut frå SL, ser det likevel ut som dei fleste grønnkledde har gjort 

jobben. Her kom dei gode resultata på løpande band, med Foyn si 

femmil som det kanskje mest imponerande. Spesielt sterkt i ei løype 

som visstnok knuste alle rekordar på Mikkelsen-indexen! Ein kudos 

rettast også til TM og Gudmund, som begge toppa dugnadsskalaen 

etter denne helga. 
 

Då gjenstår det eigentleg berre å ønske alle i det grønne toget lykke til! 

Om ganske nøyaktig eit døgn er vi alle ein plass mellom Rena og 

Lillehammer, pustande og pesande, og mest sannsynlig med tankar 

som ”hva er det jeg driver med?”, ”hvorfor panikktrente jeg ikke litt 

mer?”, men forhåpentlegvis ikkje ”hvorfor klinte jeg på en rekke 

produkter på skia som jeg aldri har sett snurten av før?!”. Då er det 

berre å motivere seg sjølv med at etter eit skirenn, kjem det alltid ein 

fest! Torsdag 6. april blir Stakefesten avholdt, og eg håpar at vi alle 

sjåast der!    
 

God tur og kör hårt!  

Klem frå leder´n Frida  
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Redaktøren tar seg friheter  

Studentlekene, Vasaloppet og Marka 

Rundt – vel blåst! Nå står Birken for 

tur, og det blir veldig gøy. Så gøy at 

Sundby dropper verdenscup-

avslutningen og den høytidelige 

mottakelsen av kula for å bli med på 

moroa. Det er tydelig at Tingstadjordet 

er the place to be lørdag morgen. 

Men selv om Birken er moro, er det 

ikke til å stikke under stol at det 

sjeldent er høyere skuldre i forkant av 

et turrenn. Det er mange spørsmål som 

surrer i hodet til en Birkendeltager i dagene før. Hvordan blir 

været? Hva skal man smøre med? Hva skal man ha i sekken? Er 

den tung nok? Hvordan skal man feste gel og bars mest mulig 

praktisk? Skal man spise pasta til alle måltidene dagen før? Og 

er det optimalt å drikke ristet Farris blandet med eplejuice på 

bussen til Rena? 

 

Det er så mange ting å bekymre seg over, og så mange tips at 

man kan bli surrete av mindre. Men kanskje er det nettopp dette 

hysteriet som gjør det så gøy. Jaget etter å optimalisere alt, 

uansett om man starter i elite eller lenger bak i rekka, er jo 

fantastisk. Det er jo bare et tegn på at Birken er viktig for 

mange. Og så kommer man i mål og det går opp for en at 

optimalisering av detaljer er vel og bra, men det som kanskje 

hjelper aller mest på sluttiden – det er å trene mer. 

 

Lykke til! 

 

Amanda Borge Byrkjeland 

Fiskebeiner’n-redaktør 
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SL-profilene  
Av Amanda Borge Byrkjeland  

 

Under StudentLekene 23.-26. februar, ble det gjennomført 

tre langrennskonkurranser i Granåsen. Det var action, tette 

dueller og NTNUIere som bemerket seg på både den ene 

og den andre måten. Her følger noen av profilene som 

imponerte mest.  

 

Britt Ingunn Nydal tok 

storeslem under SL da hun 

vant både normaldistansen, 

sprinten og tremila. Denne 

dama slutter aldri å 

imponere oss, hun er i 

knallform og blir farlig fra 

Rena til Lillehammer i 

morgen! 
 

Christian Berge 

Foyn vant femmila 

overlegent og var 

over ni minutter 

raskere enn nummer 

to. Den jordnære 

maskinstudenten 

kommenterer 

fantomløpet slik;  
«Var i forkant usikker på hvor god formen egentlig var, lenge siden 

siste skirenn og skate hadde ikke fungert så bra tidligere i sesongen. 

Etterhvert fikk jeg gått meg inn i et bra tempo som jeg følte jeg kunne 

holde en stund, og det var motiverende å høre at forspranget økte for 

hver runde. Utrolig gøy å gå når ting stemmer så bra, men likevel ett 

av de tyngste skirennene jeg har gått!» 
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Elise Rivenes Hagen slo til 

med 2. plass i den klassiske 

SL-sprinten. Med gode 

resultater også i KM Normal, 

tror vi at den tidligere 

Fiskebeiner-redaktøren har 

funnet Birken-formen i tide.  
 

Edvard Rauø Vasdal mente at ei 

5mil var for lett og sørget derfor 

for å lade opp maksimalt dårlig –  

med å konsumere flere kalorier i 

form av øl enn mat. Rennleder fikk 

følgene kommentar fra Edvard 

04:00 natten før renn ”Dette ser 

langt ut!”. Start 5 timer senere sto 

Edvard klar og farten var god i 3,5 

halv runde. Da kom den berømte 

5milssmellen i form av nærings-

tomhet. På runding etter 4mil ble 

det dyttet nedpå alt som var 

tilgjengelig; 1 banan, ca 0,5liter 

saft, 1 liter ananasjuice og ei lefse. 

Det tok omtrent 10 minutter før Edvard la ut på den siste mila. For å 

oppsummere er dette min store fasinasjon når det gjelder 5mil 

enkeltstart, du kjemper mot deg selv i rundt 3 timer og går garantert på 

smellen. Derfor ønsker en publikummer å rette en takk til alle som 

pinte seg gjennom 5mila! (Hilsen fra Terje Magnus) 
 
Sven Ole Nicolaysen gikk 

femmila i skjorte og slips! Og 

som om ikke det var nok baluba 

fra den spreke roern, så holdt 

han også en meget morsom 

damenes tale under banketten 

på kvelden. Gledesspreder! 
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Race-rapport fra SL-femmila  
Smerteutlevering fra Hauk Bjørnland  

 
Etter fjorårets sesong bestemte jeg meg for at 2016/2017 skulle 

bli et slags friår fra langrennskjøret. Sommeren kom og 

rulleskiene samlet støv i samtlige sommer- og høstmåneder. Og 

etter at jeg kunne fastslå at jeg kun hadde hatt en stakkarsli 

elghufs hele høsten var det et faktum, jeg var blitt en 

godværsutøver – kun rolige løpeturer til geitfjellet i helgesola. 

Makspuls og karbokjøret var byttet ut med kjelleren på impuls 

og proteinshake. Herregud, hvordan endte jeg opp her? Når 

snøen kom skulle jeg i hvert fall være litt ute i marka.  

 

Vinterukene gikk 

og noen skilometer 

ble det i hvert fall 

da forholdene var 

bra fra Lian. 

Vendepunktet kom 

en mørk dag på sal, 

det skulle 

arrangeres 2x25km 

studenterfemmil 

med intervallstart i Bymarka, et legendarisk løpsopplegg med 

røtter tilbake til 1902 i Holmenkollen. Tidligere med 

obligatorisk 5 minutters legesjekk og servering av koteletter 

langs løypa(noe jeg sikkert hadde trengt). Et selvskrevet moment 

på bucket-listen min og rett og slett et must for en ekte 

Trondheimsstudent. Men jeg hadde jo knapt gått 5 mil i hele 

2016/2017, hvordan skulle dette gå med kun 4 uker til start(var 

jo nesten samme tidspunkt jeg begynte å ”trappe ned” til birken i 

fjor).... 

 

Etter et sabla kjør med langrennsgruppa i 4 uker, der jeg på hver 

eneste økt ikke kunne skjønne at det var så slitsomt å gå i fjor 
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sto jeg endelig på startstreken. Dessverre var det blitt 5x10 km, 

men nå skulle jeg fullføre, hadde jo trent for dette i 4 uker! Følte 

meg ikke så verst heller, hadde jo tross alt ikke vært på Lemaitre 

konsert kvelden før og kommet hjem midt på natta (respekt 

herifra til Heimdal til den gjengen). Særdeles spent stemning på 

start, og for første gang la jeg ikke et nervelag(noe hele kroppen 

angret på ved siste runding).  

 

Starten siteres best ved Finn Hågen Krogh (sagt etter Lahti-

stafetten): ”Æ var pinne stiv etter 75 meter”. ”Pyttpytt, må bare 

gå meg varm” tenkte jeg. Varmt skulle det bli, men var aldri 

snakk om å gå noe annet enn i kjelleren. Resten av løpet 

fokuserte jeg på å tenke positive tanker(noe som kommer tydelig 

frem i diverse media fra renndagen), men bak fasaden har det 

aldri vært så tungt å gå et skirenn. Tidligere hadde jeg hørt om 

folk som ”donga” under et skirenn, men aldri helt skjønt greia, 

som regel har jeg bare tatt igjen folk mot slutten av et skirenn. 

Granåsen ble min jomfrutur til ”dongehelvete”, kunne gjerne 

vært ferdig etter 2 runder jeg...  

 

Derimot kult å se hvordan trening faktisk har noe å si, som da 

denne ”Christian Foyn” passerte meg i sporet. Altså, enten så har 

han en motor i skia ellers så bedriver han en annen sport enn 

meg. I mål sa han at det var ett av de tyngste skirennene han 

hadde gått, men smilte og var glad – jeg derimot haltet på begge 

beina samtidig og det gjorde vondt bare å sitte stille i 

skifterommet.  

 

Senere fikk jeg høre om legende med ukjent navn som kun sov 

4-5 timer etter Lemaitre før han sto opp og hev i seg 

youghurt(som han senere fant ut var zeroyoughurt), for deretter 

å gå femmila! Det skal nevnes at han også donga rimelig hardt, 

og ved runding 4 skal det ha blitt kjørt nedpå 1,5 liter 

appelsinjuice og en haug med lefser. Et eksempel på en jernvilje 

man bare kan drømme om å få! 
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Vasaloppet  
Av Olav Vestøl  
 

Lørdag 4.mars satte en gjeng forventningsfulle og hardbarka 

NTNUIere seg i bussen på veg til Sälen og Vasaloppet. Etter 

flere avmeldinger de siste dagene før avreise (flere gode og 

mindre gode unnskyldninger her. Nardo Elites representant 

hadde visst vondt i vilja…) var det kun de sterkeste som stod 

igjen. Likevel var det nærmere 20 løpere som reiste av sted til 

nabolandet for å forsvare Trondheimsstudentenes ære.  

 

Som vanlig gikk diskusjonen i hva man skulle smøre med, hvor 

mye snø skulle egentlig komme natt til søndag og hva slags 

trinser skulle man velge? Eivind var fast bestemt på ekstra store 

trinser etter å ha blitt lurt av en Swix-selger i Vasaloppsmessa. 

Uansett, som vanlig var det like mange spørsmål som svar og for 

ikke å gå seg helt vill i jungelen av tips, gjorde de fleste lurt i å 

enten stole på seg selv eller velge den enkle løsningen, nemlig 

blanke ski. Og nettopp det siste alternativet var det flere 

NTNUIere enn noen gang (?) som valgte, noe som tyder på at 

stakeintervallene til Skistua gjennom høsten endelig begynner å 

gi resultater.  

 

Etter en mer eller mindre god natt i Rörbäcksnäs, kom 

renndagen! Endelig skulle de mange grønnkledde vise hva de 

var gode for! Det var ordentlige vinterforhold med noen 

minusgrader og faste og fine spor gjennom hele løypa, så alt lå 

til rette for at det skulle bli et bra renn!  

 

Med nærmere 16000 skiløpere samtidig ut fra start, alle med det 

samme målet om å komme raskest mulig fra Sälen til Mora, er 

det litt av et skue ut fra startsletta. Det er en opplevelse å være 

en del av det voldsomt store feltet som karrer seg opp den første 

bakken! En haug med halvgamle mannfolk skriker og kjefter, 

det bannes og klages og det eneste man kan gjøre er å passe på 
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sine egne ski og staver. Vel oppe den første bakken er det bare å 

sette seg i hockeystilling og skli de neste 85 kilometerne til 

Mora. Eller, kanskje ikke det var så lett …  

 

Enten man har gått Vasaloppet mange ganger eller om dette var 

første gang, innser man at 90 kilometer gjennom de svenske 

skoger er langt og at det lønner seg å ha is i magen. Det hjelper 

fint lite å lede på din argeste konkurrent etter 89 kilometer hvis 

det ikke holder helt til mål … (personlig erfaring der, altså …) 

Så vidt undertegnede bekjent kom alle NTNUIerne seg gjennom 

de ni milene uten å komme opp i alt for store problemer. Litt 

vondt her og der, noen nestentaklinger av et par ustødige 

italienere og tanker som «hvorfor i alle verden gjør jeg dette?» 

og «jeg skal aldri gå Vasaloppet igjen» må man regne med! 

Likevel stiller vi altså opp igjen år etter år! 

 

Beste NTNUIere ble Britt Ingunn Nydal (5.15.12) og Jakob 

Meløy (4.30.41). Vasaloppet ble for øvrig vunnet av Britta 

Johansson Norgren (4.19.43) og John Kristian Dahl (3.57.18). 

 

Selv om slike stjerner som Jakob Meløy har det travelt og ikke 

stiller opp på så mange intervjuer, har det etter mye arbeid lyktes 

undertegnede å komme i kontakt med Meløy-ekspressen:  

 

1. Hvordan føltes det å bli beste NTNUIer? 

Det føles fantastisk. Det å bli beste NTNUIer på Vasan 

har lenge vært en drøm for meg.  

2. Hva har du gjort i oppkjøringen for å være så sterk i 

avslutningen? 

Spurttrening på slutten av langturer har nok gjort meg til 

en bedre avslutter.  

3. Når var du sikker på at du skulle vinne spurten? 

Når det var igjen 200m, og eg begynte å få et par meter, 

begynte eg å få trua, men var ikkje sikker før eg hadde 

passert på mållinja. Vet jo aldri hva langrennsgruppas 
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tidligere nestleder kan finne på.  

(Takk til Jakob for ikke å gå mer i detalj om løpets siste 

halve kilometer) 

 

Med dette takker NTNUI langrenn for årets Vasalopp og gleder 

seg til neste år! Det er bare å innse at det blir artigere jo mer futt 

man har i arma, og da er det bare én ting å gjøre – trene! ☺  

 

Fortsatt gode venner ;))) 
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Marka Rundt  
Av Ole Hulbak  

 
Sundag 12. mars var det duka for det tradisjonsrike Marka 

Rundt, med start og mål i Granåsen. Rennet, som opprinneleg 

skulle gått ein månad før, måtte utsetjast på grunn av snømangel. 

Etter litt snøfall og ein stabil kald periode var det ingenting som 

kunne stoppe ivrige dugnadssjelar i å stelle i stand rennet.  

 

Etter oppsiktsvekkande mange finvèrsdagar veka før, var det 

nærast ein selvfølge at vèret skulle slå om før det 41 kilometer 

lange rennet. Fleire varmegrader iblanda litt regn gjorde sitt til at 

rennet skulle bli ei tung affære. Løypesjef Antonsen hadde sett i 

hop ei fin løype samansett av to rundar opp til Stykket, ned til 

Marka og rundt til Skogly med runding før Granåsen. Med 

klister under skia, for dei aller fleste, og sug i snøen, også for dei 

aller fleste, vart det to tøffe rundar. 
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Løypekøyrarane 

hadde gjort ein god 

jobb med løypa, slik 

at den ikkje vart like 

isete som foregåande 

dagar. For dei 

eventuelle nervøse 

utforkøyrarane i feltet 

(les: underteikna) var 

det i dag ingenting å 

frykte. Ut frå start gjekk 140 håpefulle løparar. Blant herrene 

skilte det seg ut ein tetklynge som til slutt Jørgen Ulvang gjekk 

seirande ut av. Henning Offigstad og Erik Olsvik Dengerud 

utgjorde dei resterande trinna på pallen. Blant damene var det 

Emilie Fleten som trakk det lengste strået, for andre året på rad. 

Julie Myhre og Renate Bergset Tjetland tok andre- og 

tredjeplassen.  

 

Ein stor takk skal rettast til 

alle frivillige som var med frå 

NTNUI og Vestbyen IL. 

Underteikna har nyleg 

opplevd skirenn som Vladimir 

Putin har opna lommeboka 

for. Marka Rundt stod ikkje 

tilbake mot det! 

«Jeg elsker å gå på ski ❤ » 
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Meldeposten Analytics  
Av Sebastian Torgersen og Jørund Vala  

 
Det var jevnt mellom NTNUIerne i fjor og vi forventer noen 

gode dueller også i år og har valgt å ta en titt på fire av klubbens 

meritterte løpere og deres oppladning og progresjon før årets 

birkebeiner. 
 

Christian Berge Foyn (02:56:15) 
Kallenavn: Tri-Foyn, Batman, Kleggen, chrisfoyn 

Formtegn: Suveren seier på SL femmil 

Bedre i år enn i fjor?: 

+ Triathlonsatsing 

+ Mer offensiv på damefronten 

+ Fyll > trening 

 

Jakob Meløy (02:56:30) 
Kallenavn: Jack Gog, laksjakob, Cavendish 

Formtegn: Kynisk og sterk i 

avslutning på Vasaen. Mentalt 

sterk og godt med selvtillit.  

Bedre i år enn i fjor?  

+ Begynt å bruke Strava 

+ Enorme fartsressurser 
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+ NTNUIs sterkeste i tv-ruta gjennom vinteren 

+ Ski Classics spesialist 

+ Klubbmester i bankett 

 

Etter å ha knekt Olav under årets Vasalopp skjønner vi at det 

mentale overtaket er såpass stor og kan forvente at det igjen er 

duket for en god duell mot kjempen i fra Vegårshei. 

 

 

Olav Vestøl (03:00:29) 
Kallenavn: Fristil-Olav, Whiskey-Vestøl, Big-O, Spurtern, 

opptrekkern 

Formtegn: Levert gode resultater i hele år. En seig jævel med en 

god marsjfart.  

+ Strava addict 

+ Bruker aktivt alkohol som restitusjonsdrikk 

+ Samtlige restøkter kombineres med skidating 

+ Hissig tråling i Bodegaen 

+ Blitt seig som få 
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Den vanlige søndagsturen var over, Olav var som vanlig på jakt i 

Bodegaen dagen før og meldte følgende før han dro ut på økt 

godt ut på ettermiddagen:  

 

«Målet for økta e å gå lengre 

enn fellestreninga» 

 

 

Didrik Graham Henriksen (03:06:41) 
Kallenavn: didzter, diddern92, didg 

Formtegn: Litt uheldig med ski under Vasaen, men viste allerede 

uken etter at formen ikke er så dårlig i 

HK. Noe uheldig med fall, men vi 

mener han klarer å prikke en toppform 

inn mot birken. 

+  #masterlivet 

+ Mye å gå på fra tiden i fjor 

+ Har et godt grunnlag 

+ Blitt enda hardere på flaska 

+ NTNUI-langrenns beste Idrett-

med-alkohol-representant 

+ En sikker vinner av 

bankettbussen 
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Sos.kom tar ordet (er det ikke det man skriver?)  
Av Anna Jensen  

 
Sos.kom har tatt sitt nye verv på FULLeste alvor og har hatt off-

season siden hun lærte nye partytriks på afterski i starten av 

januar. Riktignok har sos.kom forståelse for at noen NTNUIere 

prioriterer selve sesongen foran off-season, men snart har 

forhåpentligvis vi alle samme prioriteringer. Allerede 24. mars er 

det Gudenes natteliv, hvor vi i skigruppa må vise for hele 

NTNUI at vi er klart best på fest. Når alle har kommet seg etter 

denne festen, er det årets høydepunkt som står for tur, 

Stakefesten. 6.-7. april blir det fest på Studenterhytta. Det blir 

hopprenn, bålvors, øl-stafett, stamp, en bedre middag, 

overnatting (?) og dans. Påmelding ligger ute på hjemmesiden!  

Og til alle dere birkebeinere, håper det blir partybuss både til og 

fra Rena! 

 

Skål!  



UTGAVE 4 16/17 

 

 
 

18 

Birkenquiz  
Av Gudmund Toverud Høglund  

 
1. Hva er og hvem har løyperekorden for damer og herrer? 

2. Hvem var første vinner av Birkebeinerrennet? Og 

hvilket år var det? 

3. Hvilket år hadde kvinner egen klassen for første gang, 

og hvem vant? 

4. Faren til en kjent canadisk verdenscuputøver vant 

Birken i 1987, hva heter sønnen? Og hva heter faren? 

5. Hva heter morfaren og mentoren til Johannes H. Klæbo? 

6. Hvor mange individuelle mesterskapsgull har Martin 

Johnsrud Sundby? 

7. Hvor mange individuelle mesterskapsgull har Petter 

Northug jr. ? 

8. Under hvilket verdensmesterskap fikk Ole Einar 

Bjørndalen sitt første mesterskapsmedalje 

9. Gikk Nils Ingar Aadne under tre timer på 

Birkebeinerrennet i fjor? 

10. Hvilke er NTNUIeren påmeldt i år, med flest merker og 

hvor mange? (Under 30 år)  

Fasit nederst  

på neste side!  
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Kjente byer og steder i Norge (Gåter) 

1) Rettlede  

2) Deilig saus 

3) Slank stor holme 

4) Eier plass  

5) Økt kvantum dyrket jord 

6) Idiotisk dyreplass 

7) Fyrrom 

8) Telefonkiosk 

9) Garnspissen  

10) Farget skryt  

1) Petter Eliassen (2015), 2:19:28 og Therese Johaug (2015) 2:41:46. 2) 

Trygve Beisvåg, 1932. 3) Berit Mørdre Lammedal, 1976. 4) Pierre Harvey 

(far), Alex Harvey (sønn). 5) Kåre Høsflot. 6) 0 – Haha! 7) 9. 8) Bronse - VM 

1997 i Brezno-Osrblie, Slovakia. 9) Nei. 03:15. 10) Ola Esten Røssum og 

Olav Vestøl med 6 merker på 6 forsøk hver. 

 

Fasit nederst 

på neste side! 
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NTNUI-LANGRENN SIN HOVEDSPONSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Råde. 2) Namsos. 3) Magerøy. 4) Harstad. 5) Meråker. 6) Dombås.  

7) Brandbu. 8) Ringebu. 9) Notodden. 10) Røros. 
 


