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Leder’n har ordet! 

Hu og hei!  

 

Det er den tida av året. Igjen. Tida der 

brilleskille og lange skiturar på påskefjellet 

brutalt byttast ut med ein real faceplant 

(nynorsk oversettelse: drukning) i bøkene. 

Tradisjonen tru glimrar Trondheim til med sitt 

fantastiske mai-vêr. Sjeldan ser vi vel så 

stabile temperaturar over sju varmegrader og 

meldingar om sol i uoverskodeleg framtid, 

som akkurat i denne perioden. Då er det litt 

ekstra kjipt å vere inne, men desto betre 

unnskyldning for å ta seg ein is-pause eller to! 

 

Likevel er det fleire spreke NTNUIarar som 

har fått kjenne litt svette (anna enn den som kjem frå sidemannen på lesesalen) 

denne perioden. Under Fjellseterløpet leverte Waaler, Jordheim og vår 

sveitsiske venn Leu sterke løp. At desse karane kan meir enn å gå på ski er i 

alle fall sikkert. Like imponerande var tvillingane Salte Håland sin prestasjon i 

Wings for Life World Run i Stavanger. Her vart det klasseseier til Åsne, med 

Helene like bak! Det grønnet toget var også representert under årets 

Skarverenn. Herifrå kunne Jørund rapportere om ”mye stor idrett”. På kva 

front denne idretten var, i skiløypene eller på dansegolvet, er imidlertid noko 

usikkert.  

 

Det må også rettast litt oppmerksamheit Amanda sin veg. Dette er hennar siste 

utgåve som Fiskebeinarredaktør - ein stor (og viktig) jobb som ho har gjort på 

upåklageleg vis. Ryktene vil ha det til at Sebastian trer inn som etterfølgar. Det 

blir spennande å sjå kva Meldepostens store forfattarspire kan diske opp med 

til hausten!  

 

Då gjenstår det berre å ønskje alle dei grønne lykke til med eksamensperioden. 

Sjølv om det ryktast at NTNU har kutta utgiftene til ”lyset i tunnelen”, går det 

nok bra til slutt. Forhåpentlegvis får ein pressa inn litt trening no og då, slik at 

vi blir like farlege til vinteren igjen ;) I verste fall får vi kanskje litt kunstig 

høgdetrening av tett lesesalsluft og pollenstøv? I alle fall; LYKKE TIL og  

 

GOD SOMMAR!  

Koz og klemz 

Frida – Leder’n    
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Redaktøren tar seg friheter  

Nok en skisesong er omme, og 

for en sesong det har vært! 

Proppet med fine treningsturer, 

gode resultater og ikke minst 

mye moro.  

 

Så mye moro har det vært, at 

mange kanskje har glemt hvorfor 

vi egentlig går i denne grønne 

NTNUI-dressen – nemlig fordi 

vi er studenter. Vi studerer! Og 

nå er det visst ikke bare på tide å 

børste støv av rulleskiene, men også av skolebøkene.   

 

Eksamensperiode til tross, litt trening må til. Hovedtrener 

Jonas gir oss derfor i denne utgaven av Fiskebeiner’n noen 

tips til trening i perioden fremover. Men hva skjer egentlig 

med Jonas? Vil han gjøre som andre norske trenertalenter 

akkurat nå å reise utenlands? Hans Kristian Stadheim til 

Storbritannia. Kristian Bjune Sveen til Kina. Jonas Riseth til 

Østerrike? Så lenge han ikke surr(Dürr?)er seg inni noe 

dopingtrøbbel er vi fornøyde. 

 

Ønsker alle NTNUI-løpere en riktig god sommer! 

 

Amanda Byrkjeland 

Fiskebeiner’n-redaktør 
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B i r k e n d u e l l e n  

Årets Birkebeinerrenn ble gjennomført under perfekte vær og 

føreforhold! En stor gjeng NTNUIere hadde tatt turen sørover 

for å forsvare studentenes ære og sette farge på folkefesten!   

Mange interne dueller ble utkjempet, noen gikk seirende ut mens 

andre måtte krype hjem med halen mellom beina. 

 

Redaksjonen har spesielt fulgt med på duellen mellom Eirik 

Storås Thorbjørnsen og Britt Ingunn Nydal. Eirik gikk meldte 

hardt før start om at han skulle unngå tjeideng for enhver pris. 

Tjeideng er enhver idrettsutøvers mareritt og det er ikke til å 

stikke under en stol at om man skulle være så uheldig å få deng 

av en tjei er det ikke mye håp igjen. Det var derfor en spennende 

og viktig duell som skulle utspille seg denne 

lørdagsformiddagen! 

 

Forventningene var store til at Eirik skulle gjenta bedriften fra 

La Diagonela tidligere i år og sette NTNUIs beste dame på 

plass. Med imponerende form og løpsgjennomføring i Sveits var 

håpet virkelig til stede og bare et uhell kunne frarøve Eirik 

suksess i birken. Trodde vi… 

 

Under kan mellomtidene til Britt Ingunn (høgre) og Eirik 

(venstre) studeres i detalj. Redaksjonen stiller seg spørsmålet om 

hva som har skjedd fra La Diagonela til birken? Vi ser at Eirik 

kun var 23 små sekunder bak Britt Ingunn på Kvarstad og håpet 

om suksess levde fortsatt i beste velgående. Men likevel, å slå 

vinneren av ungdomsbirken fra 2005 skulle vise seg å bli 

vanskeligere enn som så… Her er det lite som minner om 
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formen fra januar og La Diagonela. Det blir naturlig å stille 

spørsmål som: Var du i form for tidlig i sesongen? Har ikke 

treningen gått som planlagt? Bommet smøreren på skia? Eller 

har det blitt for mye alkohol og utenomsportslige aktiviteter 

siden den gode januarmåneden? 

 

Eirik har ikke vært tilgjengelig for kommentarer, angivelig på 

grunn av masterskriving og båtkjøring i Trondheimsfjorden.  

Redaksjonen mistenker at dette kun er en unnskyldning for å 

komme seg unna alle de vanskelige spørsmålene. Ryktene sier 

også at han holder på å gå tom for unnskyldninger og har valgt å 

gå i dekning fra media fram til sesongstart 2017/2018.  

 

                  Eirik                                           Britt Ingunn 

 

På vegne av Eirik mottas tips om hvordan man kan komme seg 

gjennom den tunge tiden med stor takk! Et råd er å ta kontakt 

med årets linselus i NTNUI langrenn, Jakob Meløy, som har 

masse erfaring med både tjeideng og stor medieoppmerksomhet 

rundt det!  
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Gudenes natteliv 
By Margaux Janin  

 
“Gudenes natteliv” ... oh yes ... for you too, when you hear this sweet 

name, wonderful memories come back to your mind! Indeed, you are 

starting to be nostalgic about this party, because during this time, you 

didn’t have to study the whole semester in a week… Really?? Don't 

you remember any of this party?  DANG IT! Gudenes nattliv!! Are you 

sure???! It is a REALLY bad sign… okay, I see only one option: you 

were in a Lateral Position Safety and just hoping your head would stop 

to feel like in a rollercoaster… Never mind, I’m glad to tell you every 

God can have his/her moments of weakness. However, if you do have 

some flashbacks in your mind of Gods and Goddesses clothed with 

green, yellow and black, who were swaying to the crazy rhythm of the 

music, for sure you had been there! 

 

But let’s begin... “Gudenes natteliv” or God’s nightlife, well what a 

pretty pretentious name when you think that Marit would beat you, just 

doing an arm wrestling... Anyway, if you went to a nice vors, drank 
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some shots, maybe you had a chance to feel as strong as a God. 

And it’s what happened! (Hmm No… I didn’t beat Madam Bjørgen, 

but after getting two green stripes on my cheeks, I was able to feel the 

“gudenes” spirit!) 

 

So, Goddesses were 

conveyed to a “ost 

og vin vors”. And 

you have to believe 

that Frida’s Goddess 

vors was more 

appealing than the 

boys’ one because 

the Gods joined us. 

But talking seriously, 

I guess that if the 

Langrenn’s Gods 

were watching us 

above the clouds, they would have probably started laughing. Just by 

the fact we listened Marcus og Martinus, then switched to Like a G6… 

we were really far from the lyre and the harp that Nike (God of the 

Victory) would have listened. At least, we were following Dionysus 

footsteps! Indeed, who wouldn’t be like him! Just as a reminder for 

you, he was the God of wine, parties, festivals, madness, chaos, 

drunkenness, and ecstasy. Okay... I agree that ecstasy is a bit too 

much…Well, after this Historical digression, let’s return to our main 

topic. So, after some (a lot) of flip-cup games filled with Gods 

beverage, a few (thousand) sips in a drikkebelte (full of vodka), we all 

joined together the House of the Gods: not the Mount Olympus, but the 

Spectacular Samfundet. 

 

As an illustration for you, when the night starts to fall, Samfundet 

becomes the home of decadence! (And lust? maybe, but I didn’t 

investigate. I only saw some XC skiers Gods flirting. Don’t worry if 

you feel targeted, professional secrecy, nothing will be exposed here).  

Indeed, Langrenn’s God had their startnummer to show their muscles 

gained from all the “stakke” dis this winter. How do the Goddesses 

could not resist and get seduced?! eh eh 
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Ah yes, I forgot to say one main thing about this “god’s nightlife”. One 

rule: “NTNUI sports klær”. You can imagine that for all the Goddesses 

it was like Heaven. A completely different world for the ladies’ feet! A 

dream world without this torture instrument: high heels! Indeed, we 

were maybe shorter, but besides wearing “skisko”, high heels were 

definitely not necessary and the running shoes were way sooooo much 

comfortable!  

 

Furthermore, as the XC skiers Goddesses and Gods were not the only 

one in this Red House, it was also possible to see some other Gods’ 

specimens. For example, some NTNUI gudenes had to run with a map. 

For sure devils Gods. When we were able to read the inscription 

“orienteering” in their back, we could agree they were the incarnation 

of a diabolic workout. And some others had velvet leotard… hmm 

yeah maybe people can laugh about our one-piece green race suit, but 

before, they first should have look at the NTNUI gymnastic outfit … 

Indeed, it was definitely a “fantastisk” and joyful atmosphere animated 

by “gud” kids. 

 

Concerning the dance part, I will also skip some of it because I guess 

you have to see it to believe what we are talking about. All the 

basement was crowded of black & 

yellow (black and yellow ah, uh-

huh, you know what it is black 

and yellow…) and GREEN 

obviously! 

Hum.. what more to say? oh yes… 

well, some Gods decided to put 

Strava while running back to 

Moholt. But, I guess they forgot 

their winged sandals that Mercury 

gave them decades ago, so they 

were not very fast. 

 

Finally, I just want to add, 

“gudenes natteliv”, it was the best 

greenie party that nobody could 

have ever experienced in his life!  
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Stakefesten – En helhydrert aften  
Av Jørund Vala  
 

Det var en stor dehydrert gjeng som møtte på Hovedbygget 

torsdag 6.april 1400.Tiltak ble straks satt i gang, og med 

synkroniserte anlegg i bussen oppover ble det satt fart fra første 

rull. 

 

På bålvorset var det god kalunkas med både pølser og frekk 

toddy i sludd og snøbygene ved Skistua. Flere hadde med seg 

skisko og fikk dermed gleden av å ta i bruk noen av Bøcks 

Skiutleies mange hoppski. Det var gode forhold i bakken og 

Jørund «Walter Hofer» Vala kunne melde opptil 4 m/s i oppdrift 

ved flere anledninger. Stilkarakterene var skyhøye som følge av 

at fallgrensa var flyttet til toppen av Gråkallen for anledningen. 
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Nytt av året var «Anna Games», en lagkonkurranse bestående av 

flere øvelser, blant annet «appelsinsendeleken», 

«ECDahlsholdeleken» og den klassiske ølstafetten. De mange 

tørste langrennsløperne shøgga flaska imponerende fort, og alle 

var enige om at de fikk en meget god gjennomkjøring før årets 

utgave av EC Dahls Open som går av stabelen 16.mai på 

Grounden. 

 

Videre gikk ferden det lange stykket fra hoppbakken til 

Studenterhytta. Under middagen ble det delt ut flere kåringer: 

Årets Nykommer – Jakob Mestvedthagen, Årets Sprekk – 

Sebastian Torgersen, Årets Turistguide – Vegard Joten Andersen, 

Årets Linselus- Jakob Meløy, Årets Virus – Gudmund Høglund, 

Årets Gullski – Olav Vestøl.  

 

Resten av kvelden ble brukt til badstu, stamp, dansing og 

overnatting 😉  
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Skarverennet 
Av Sebastian Torgersen  

 
Helgen etter påske 

reiste to stappfulle 

NTNUI-biler i 

retning Geilo og 

Skarverennet for å 

drikke seg fulle og 

gå skirenn. Geilo 

ligger ca. 8-9 timer 

kjøring én vei fra 

Trondheim og det 

ble en real road trip. 

Kraftig vind og snøvær gjorde at vi ikke kunne kjøre over 

Valdresflya, men derimot fikk tidenes medvind under skirennet. 

Over 10 m/s vind i ryggen gjorde det til et lynraskt skirenn og 

gode tider til tross for litt tørr fokksnø.  

 

Chicksa startet et 

kvarter før gutta og 

kampen om å være 

første NTNUIer i 

mål ble jevn! Jonas 

karret seg akkurat i 

mål før Elise (den 

blå NTNUIer). Alle 

gikk gode renn, men 

Skarverennet er så 

mye mer enn et 

skirenn. I mål-

området er det hvert år drekkestemning og meget bra trøkk. 

Anna og Amanda sto for god underholdning for publikum og 

danset for alle deltagerne på storskjermen. Etter god hydrering i 

målområdet gikk turen til familien Torgersens enorme hytte på 
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34 kvm. Vi bodde trangt, men koselig og brukt hver eneste 

kvadratmeter godt.  

 

En snartur innom Peppes og gjengen var klar for en skikkelig 

fest. Fjorårets suverene vinner, Elise, ledet an og det ble fort fart 

på gjengen. Som Asiamannen Vestøl pleier å si, alkohol er den 

beste restitusjon. En god bankett inneholder som regel en 

ølstafett og denne kvelden var intet unntak. Litt juks, høyt 

temperament og tørst stemning hører med og mange som viste at 

aprilformen/drekkeformen/offseasonformen er i anmarsj. Det ble 

videre danset og sunget/skreket høyt og gjeng begynte å bli fæle. 

Så bar det ned til Geilo sentrum og kjenne på stemningen på Off 

Pist. Hytta ligger 6 km fra Geilo og vi prøvde å få tak i en taxi, 

men uten hell. Noen haiket, andre løp og noen ventet til taxien 

kom. NTNUIerne tok fullstendig over utestedet og oppførte seg 

som om det var Bodegaen. Etter at vi vant suverent banketten 

fikk vi i år transport med en gang opp tilbake til hytta og utrolig 

nok ingen spystopp i år. En fantastisk tur med en rå gjeng! 
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Beretninger fra Tiomila 
Av Anna Jensen  

 

En optimistisk gjeng fra langrennsgruppa satt kursen mot 

Gøteborg og Tiomila. Etter 15 timer på reise kom vi fram, det 

samme gjorde regnet. Støvler ble kjøpt og telt ble satt opp. 

Lørdagen begynte med innmarsj i strålende sol, etterfulgt av 

ungdomsstafett før Stina og Anna skulle ut i skogen. Jentene løp 

for henholdsvis NTNUI 5 og 7. Dette høres kanskje ikke spesielt 

imponerende ut, men det kan undertegnede skrive under på at 

det er. Jentene fullførte i god stil, noe vi senere på kvelden skulle 

få erfare ikke var en selvfølge. Langrennsgruppa kom seg 

gjennom de første etappene i herrestafetten. Noen merket at 

mørket ikke gjorde orientering noe lettere, men poster ble funnet 

og stemplet. Dette gikk bra frem til 6. etappe, da en sliten fyr 

glemte å sjekke koder. En klassisk nybegynner feil, men hva kan 

man egentlig forvente av en langrennsløper?  
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Samtidig som langrennsløperne slet i mørket, skjedde det 

dramatiske ting for en av våre egne. Erlend fikk skulderen ut av 

ledd. Dramatikken var stor da orienteringsgruppas leder kom 

joggende til samlingsplass med beskjeden om at Erlend satt i 

førstehjelpsteltet og måtte på akutten. Vår egen ambulansesjåfør 

(også undertegnede) kjørte avgårde med en neddopet Erlend i 

baksetet. Hva Erlend hadde fått i seg av smertestillende er et 

godt spørsmål. Trolig har det aldri vært så god stemning på 

akutten i Gøteborg.  

 

Søndag var det tid for det folk kanskje hadde gledet seg mest til, 

bankettbuss. Selv med fatle, ble damene sjarmert og Erlend ble 

vinner av hjemturen. Alt i alt kan det sies at langrennsgruppa har 

satt seg i respekt hos ofolket. Neste år håper vi å stille et enda 

sterkere lag, både i skogen og på bussen. 
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Olavsstafetten 
Av Jonas Riseth  

 

1. mai ble løpestafetten 

Olavstafetten arrangert, og 

for første gang stilte 

NTNUI-langrenn med lag 

for å vise friidrettstrøndelag 

at langrennsløpere også kan 

løpe fort. Denne stafetten 

består av sju etapper på 

bane og grusvei i området 

Øya og Marinen i 

Trondheim. På damestarten 

stilte vi med seks løpssterke 

jenter. Med et frafall fra 

Marta Ulvensøen måtte Britt 

Ingunn(Brittsen) løpe både 

første og siste etappe. 

Offisielt var det overtråkk 

som var forklaringen, men det spekuleres også i at bankettbussen på tur 

hjem fra 10Mila natta før også hadde påvirket til frafall. Formen på 

stedene bussene stoppet tyder på at begge søstrene Ulvensøen holdt bra 

trøkk på den bussen hele kvelden og natta. Som belønning fikk Anna 

den lange og viktige 6. etappen. Til sammen var det fire av jentene på 

laget som hadde brukt helga på å løpe med kart i de svenske skoger. 

Anna J, Stina og Anine valgte en annen taktikk for å prestere på sitt 

beste, og brukte satsebussen/sovebussen/soveflyet som transport fra 

Göteborg. Jentene imponerte og hadde lenge en fight med selveste 

Namdal løpeklubb, som er vant med å vinne stafetter i Trøndelag. Selv 

om de kom etter dem i mål, var de femte beste damelag, der de blant 

annet var foran arrangørklubben Trondheim Friidrett. Selvfølgelig vant 

skijentene student-/bedriftklassen!   

 

På herrestarten var det hele 34 lag til start. Der gjald det virkelig å ha 

spisse albuer på tur ut på første etappe. Langrennslaget besto av Simon 

Leu, Eivind Klokkehaug, Didrik Graham Henriksen, Espen Sørlie, 

Andreas Faanes, Eivind Skarpsno og Ånung Viken. Selv om tre av 

løperne også samla melkesyre for Vollan IK, greide alle å både komme 

Jentelaget bestående av(f.v.) Anna 

Ulvensøen, Marianne Bredesen, Stina 

Sandberg, Anna Jensen, Anine Ahlsand og 

Britt Ingunn Nydal 
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seg på start og prestere fryktelig sterkt. Det var litt større konkurranse i 

herrer student/bedrift, men ingen kunne måle seg med NTNUI-

langrenn. NTNUI friidrett var blant lagene som ble distansert 

betraktelig. Dermed var dagens andre gullmedalje et faktum. Likevel 

må det selvfølgelig nevnes at laget ble slått med to og et halvt sekund 

av Bøcks Toppidrett. Et lag basert på det kjente kollektivet Bøcks 

Palace, med flere deltagere fra langrennsgruppa. Etter to år med 

sølvmedalje i Åpen klasse greide de endelig å suverent vinne klassen. 

Dette selv om Edvard og Jonas til sammen hadde løpt 72 km på 10Mila 

natt til søndag, og det er rapportert at Edvard var en av de som absolutt 

ga mest gass på bankettbussen. Konklusjon: Bankettbuss = gull  

 

Siden Jostein stilte opp på og knuste alle på 3000m testløpet, er han 

ikke lengre Bøcks’ hemmelige våpen, men alle skjønner vel hvorfor 

han år etter år blir nødt til å ta den tøffeste etappen.  

Ingen stafett uten bankett! Og Bøcks Palace vartet selvfølgelig opp 

med en skikkelig avslutning på dagen i kjent Bøcksstil. Etter å ha fått 

langrennslaget i 10Mila diskvalifisert avsluttet Andreas denne 

langhelga med å nok en gang bli nødt til å ut å rope på Elgen utenfor 

trappa, og deretter tidlig på kvelden traske en strekning tilsvarende den 

korteste Olavstafettetappen hjem. Dette selv om han flere ganger hadde 

uttalt et mål om å være topp 5 som holdt ut lengst. Andreas har fortsatt 

mye å lære, og Bøcks er nok en gang fornøyd med denne sjenkinga.   

Bøcks Toppidrett trives på toppen! f.v. Sivert Flåten, Jonas Riseth, Jostein 

Gjevre, Henrik Gjemdal, Edvard Vasdal, Erik Dengerud og Nikolai Ryvoll 
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Sesongens beste minner  
Av Amanda Borge Byrkjeland  

 

En begivenhetsrik skisesong er over, og i den anledning har 

Fiskebeiner’n spurt en rekke NTNUI-løpere hva de husker 

best fra sesongen 2016/2017. Flere trekker frem 

Meråkersamlingen som et av høydepunktene – bare å glede 

seg til høsten igjen altså, når langrennsgruppa på ny skal 

innta Meråker City. 

 

Ole Anders Ek Lundby 

Mitt beste minne fra denne 

sesongen må være den 

fantastiske turen over fjellet 

(les: Birken)! Strålende sol, 

mange grønnkledde og ikke 

minst masse "Hu og hei!" 

langs løypa. 

 

 

Kristina Vaardal-Lunde 

Mitt beste minne fra NTNUI 

langrenn, må ha vært 

treningssamlingen på 

Meråker, hvor jeg følte meg 

som turist i eget land med å 

se en masse reinsdyr for 

første gang, men viktigst av 

alt det gode miljøet og alle 

treningstimene i myren, i Estenstad og på styrkemattene 

med en super gjeng jeg stortrivdes med.  
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Jakob Mestvedthagen 

Etter en sesong med 

stort sett bare 

oppturer er det 

vanskelig og plukke 

ut det beste minnet 

fra vinteren som har 

gått. Men man kan 

vel si at SL nesten 

ble en innertier. 10 km skate gikk bra, men det hele toppet 

seg under sprinten, det var en tøff løype og tunge forhold, 

men kroppen var bra og skiene var det absolutt ingen ting å 

si noe på, så å gå inn til seier der det var stort. Men det ble 

brått slutt på moroa, dagen etterpå, 5 mila ble i hardeste 

laget, men det ble en kjempetur under fantastiske forhold.  

 

Helene Salte Håland 

Det blei for vanskeleg å 

plukke ut eit av alle dei 

gode minne frå sesongen, 

men eg kan trekke fram 

nokre høgdepunkt som til 

dømes samling i Meråker 

og NM. Meråker var eit 

høgdepunkt ikkje berre på 

grunn av det fine været 

(som passa ein skiløpar som 

hater å fryse), men og fordi 

kakene var gode og det var 

ein super gjeng med «all in» innsats på alt. Dette og mykje 

meir var med på å legge grunnlaget for eit av sesongens 
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andre høgdepunkt, NM på Lygna. Når du ser kor godt 

fulltidsstudentar frå Trondheim kan hevde seg mot dei 

beste, vert ein stolt av å vera NTNUI ’er. 

 

 

Stina Sandberg  

Sol + mange 

klubbkamerater + 

fjell + myr + grønn 

bløtekake på 

drikkebeltet + 

sesongens beste form 

= mange gode timer i 

Meråker myra og 

shortskille i 

september. Hurra! 

Samlingslivet er bra, 

mer av dette vil vi ha!  

 

 

 

Marius Borge Heir  

Mitt beste minne er 

definitivt La 

Diagonela! Savner 

kulda, rim i skjegget og 

den gode stemningen i 

gruppa. Minnet for 

livet ❤   
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Tips til sommertrening 
Av Jonas Riseth  

 

Nå er sommeren snart her! Når de 

siste eksamenene blir levert inn får vi 

endelig litt mer ro og kan trene uten å 

tenke på at vi egentlig burde ha gjort 

noe annet. I sommerferien får de 

fleste bedre tid, selv om man kanskje 

har skaffet seg mer eller mindre 

spennende sommerjobber.  Da er det 

på tide å prøve å få opp mengden på 

treningen igjen. Sommerferien gir en 

praktfull mulighet til å skaffe seg et 

solid grunnlag før man begynner med 

høsttreningen. På denne tiden er det 

mulighet å trene allsidig og variert. 

Det er mange aktiviteter som kan 

hjelpe til å forbedre kapasiteten. Liker 

man å konkurrere i for eksempel 

løping, orientering, sykling eller svømming kan det bli skikkelig gode 

hardøkter. Ellers er ikke sommeren den tiden vi trenger å stresse mest 

med å få inn veldig mange intervaller i sone i4-i5. Hvis man får inn 

mange økter i i3/terskel vil man ha forbedret terskelfarten sin og være 

klar for en større andel råere intervaller på høsten. Ved å gjennomføre 

intervaller i sone 3 vil man også restituere raskere, slik at det går fint å 

få inn tre intervaller i løpet av en uke hvis man ønsker det. 

 

I langrenn er kondisjon det absolutt viktigste, og det bør prioriteres, 

men det er også viktig å passe på å få utført styrkeøkter jevnlig. Noen 

av oss som føler at vi rett og slett trenger litt mer muskelmasse å trykke 

med kan gjerne kjøre noen perioder på med maksimal styrketrening i 

løpet av sommerhalvåret. Spenst er også viktig å utføre for å forbedre 

trykket i frasparket, men er lett å glemme. Det er perfekt å kjøre i 

forbindelse med en styrkeøkt, og bør gjennomføres en gang per uke. 

Husk at spensttrening skal være eksplosiv. 10 sekunder med innsats 

med for eksempel sprettende skigang eller jamfothopp er nok. Har man 

10 ganger 10 sekunder med gode pauser, blir det en god spenstdel. For 

å forbedre hurtigheten må man legge inn en del rene spurter i løpet av 
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uka. Man må ikke nødvendigvis ha egne hurtighetsøkter, men pass på å 

få lagt inn hurtighetsdrag i rolige økter både på rulleski og løping. 

Gjerne på slutten av økta.  

 

Eksempeluke:  
Dette er et forslag til en treningsuke. Man er nødt til å tilpasse ukene 

etter eget treningsgrunnlag og ambisjonsnivå.  

 

Mandag: Rulleski klassisk 2 timer, legg inn hurtighetsdrag og 

styrkestak 

 

Tirsdag: i3/terskel intervall løping 8x5 min + 30min styrke 

               (annenhver uke: konkurranse eller 12x400m, 10x2min eller 

lignende terskel/i4) 

 

Onsdag: Rulleski skøyting 1,5-2timer 

 

Torsdag: rolig løping 1,5-2 timer, med hurtighetsdrag på slutten 

 

Fredag: fridag 

 

Lørdag: Økt 1: i3 intervall rulleski 6x6min 

              Økt 2: 20 min spenst + 40 min styrke 

 

Søndag: Langtur løping/sykkel 2-3 timer 

 

Denne eksempeluken er på ca. 12-13 timer. Er man ikke vant med store 

treningsmengder bør man være forsiktig med å øke mengden drastisk. 

Samtidig er det mulig å virkelig trene mange timer hvis man har 

overskudd og grunnlag til å gjøre det. Da gjelder det først og fremst å 

legge til rolige treninger på eksempel rulleski, løping eller sykling, og 

kanskje en ekstra intervalløkt noen uker. Som sagt er det mange 

aktiviteter man kan drive med for å få variasjon og ha det enda mer 

gøy. Personlig satser jeg på å få en del gode turer i kajakken. Padling er 

bra både for hjertet og spesielt styrke.  

 

God sommer og god trening alle sammen!  

Jonas Riseth 

Hovedtrener 
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