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Leder'n har ordet

Da venter vi bare på at snøen skal falle over landet 
så vi kan sette i gang det vi liker best! I lesende 
stund håper jeg 65 snøyre langrennsfrelste sitter i 
bilen på vei til Sverige. Hvis ikke får dere sette 
dere godt til rette foran peisen å kose dere med 
innholdet som Torbjørn og Katharina har snekret 
sammen.

Må takke alle for en knallhøst! Oppmøtet på 
treningene er bedre enn noen gang, samme 
gjelder samlingene og alt annet som har skjedd, 
utenom UKA. Men vi kommer sterkt tilbake med masse folk på 
hjemmesamling, ost- & vinkveld neste år, kan også ta det igjen senere i 
høst om noen tar initiativ. Regner med å se dere i Bruks og treninger 
fremover, såvel som på juleøltest og mulig en annen overraskelse fra styret 
sin side på sen/post-høsten. 

Vil rette en stor takk til alle som bidro til å gjøre Swecosprinten til tidenes 
arrangement på Gløs!!
Dette er nok siste gangen jeg skriver Leder’n og vil takke til alle som har 
vært på treninger, samlinger, renn etc. for at dette året ble så bra som det 
ble!!!
Sees i skisporet!
hilsen
Christian K Sandvik
Leder NTNUI-langrenn
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Bruksvallarna
Bruksvallarna ligger i Sveriges sørligste høyfjellsområde, med snøgararanti 
fom 15. oktober. Dessverre garanterer ikke snøgarantien at det er snø. 
Langtidsvarselen på yr.no varsler i skrivende stund plussgrader døgnet 
rundt for de fire dagene NTNUI-langrenn skal være i Bruks. På nettsiden 
bruksvallarna.se ble det lagt ut bilder av "skidpremiär" den 10. oktober.

Den 25. oktober, etter at redaksjonen hadde vært inne på siden opp til flere 
ganger om dagen i to uker, kunne man lese at "Just nu går snökanonerna 
för fullt inför nattens kyla." og "På Mittåkläppspåret, från Lilltrappåsen, är 
det en fin snö/is grund för kommande snöfall, 1-2dm natursnö". Enda noen 
dager senere en gladmelding om "kallgrader" og "Natten mellan fredag och 
lördag fick vi 4-5 minusgrader, snö sprutade runt elljusspåret och stadion. 
Dock väldigt fuktig snö och inte alls samma produktion som vid -10 
grader, men snö blev det. Vi tillber vinterguden om fler kalla dygn så att vi 
får färdigställa skidspåret." Redaksjonen tilber også vintergudene, og her er 
hvorfor:

– maaaange kilometer med skispor oppe på fjellet, 300 km ifølge 
bruksvallarna.se, og en lysløype på 3 km der NTNUI-langrenn har 
gått sesongens første testrenn tidligere
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– utenom testrenn (normalt på lørdagen) pleier det å bli en treningsøkt 
på egenhånd torsdag kveld, to fellesøkter på fredag (en langtur og 
en økt med hurtighet), en langtur på lørdag og en langtur på søndag 
– mange herlige timer på ski!

– etter mange herlige timer på ski så er det ekstra godt med kake og 
hyttekos: lørdag kveld blir det kakekonkurranse mellom hyttene

Apropos testrenn: fjorårets renn ble legendarisk etter "live streamingen" 
med kommentatorene "Pedros og Kjærnli... og Fjærvold" alias Lars og 
Peder, søk etter "DEL1av2 Testløp i Bruksvallarna" av NTNUIski, uansett 
om du allerede har sett den eller ikke, den er fortsatt like morsom ett år 
senere! Å se på filmen vil også hjelpe med noen av spørsmålene på quizen 
som er å finne senere i denne utgaven. Her er noen av de beste sitatene/ 
scenene:

- "Anders Nordby Gullhav er notorisk kjent for å åpne hardt og få det 
underveis i korte løp, mens i lengre løp åpner han hardt og holder helt ut."
- "Karl Erik Overn har klippa lua for anledningen... kjører en sånn tysker-
lue-taktikk, lue med sånn gul pels på toppen, nå har han farget pelsen 
svart." [I dag har vi NTNUI-huggupainnbainn!]
- "Da har vi Øyvind Wau-Wau-Waage-Hanssen-Hanssen-Bauer som velger 
å kaste skjermen, han tar sjangsen på at det ikke begynner å snø igjen... 
oioioi hva skjer hvis det begynner å snø igjen? Da kan tideler fort ryke for 
denne Øyvind Bauer Hanssen Bauer Waage..."
- "Når kommer Katharina? Da kommer Katharina! Nei det er ikke 
Katharina, det er Hanssen!"
- "Oioioi Berit Gjelten dere, Berit Gjelten! Trenger vi å si noe mer? 
Kommer i enkel dobbeldans bortover sletta, har på seg den gule 
ledertrøya!"
- "Da kommer Katrine, har nylig gifta seg, har det vært en 
vitamininnsprøytning da, fått spist godt, drukket mye, flytta på gård, er 
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dette budeiestilen Katrine kjører med tørkle over halsen?"
- "Katharina lå fint an, har det blitt tungt i dobbeldansen oppover? Må hun 
gå over i padling, ah litt sånn enkeldans-padling før hun går over i 
dobbeldans der... Katharina kjører også høye kneløft for å få ekstra 
trening..."
- "The international star, from France, Solenne! ... Ah det er fantastisk å se 
hvordan disse internasjonale stjernene klarer å heve nivået på en nasjonal 
åpning her på Bruksvallarna!"
- Lars om svingteknikk: "Mange velger å ikke ploge først, dette kan vise 
seg å være fatalt... det er viktig å ploge inn i svingen, ta det med ro, kjøre 
hoppende fiskebein sidelengs, og komme seg fint gjennom svingen."
- "Her kommer en ukjent forpatrulje [gjestelars], har fått på seg Marka-
Rundt-buffen, det er bra, hvordan i all verden har han fått tak i den? 
Kanskje han har gått Marka Rundt?"
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- "Da har vi Øyvind Waage Bauer Hanssen Waage Hanssen, han har ikke 
fått snøskjerm! Vil dette påvirke resultatet i nedoverbakkene? Det virker 
sånn, for han har tapt 4,5 tidel fra forrige runde!"
- "Jeg tror dette er tisserenna til franskmennene, det er deilig!" 
[Kommentator Lars holder seg ikke på beina, tester alle løypens detaljer 
som seg hør og bør for en god kommentator.]
- "Berit Gjelten, har hun tatt kokain, sånn som de gjorde i gamle dager i 
Tour de France? Det går rykter om at det var en deltager i Tour de France 
som tok så mye kokain at han ikke merka når han kom i mål!" [Berit har 
gått en halv runde for mye.]
- "Vi skal ha en stilstudie på Ole Ivar: han beveger skien fra side til side, 
mens stavene går rett bakover: klassisk dobbeldans!"
- "Hulken, som nå kommer inn til siste runding,... hulken som har 2 meter i 
diameter lår, det kan gå utover padlingen, han holder hodet i stabilt 
sideleie, bruker lårene der han har sin styrke!"
- [Om Martin Moxnes:] "Det er første gang han er så tidlig på snø 
noensinne i hele sitt liv, det er to dager i hele året han kan gå på ski, da går 
han rundt den blå steinen 25 ganger, det er derfor han har blå drakt!"
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Quiz
Her er en liten quiz som dere fiskebeinerlesere kan bryne dere på. Hvert 
riktige svar gir ett poeng. Hvor mange poeng klarer du å oppnå? Svarene 
finner du nederst på neste side.

Bruksvallarna
1. Hvor mange meter over havet ligger Bruksvallarna?

A) 450 B) 650 C) 850 D) 1050
2. Hvor mange fastboende hadde Bruksvallarna i 2005?

A) 66 B) 116 C) 156 D) 206
3. Hva heter fjellområdet som Bruksvallarna og Ramundberget er en 

del av?
A) Härjedalen B) Funäsdalen C) Jämtland

4. Hanne Birgitta Kristina Wagenius er en politiker fra Bruksvallarna. 
Hvilket parti representerer hun?
A) Vänsterpartiet B) Miljöpartiet de gröna C) Centerpartiet

Fjorårets testrenn i Bruksvallarna
1. Hvor mange ganger spydde Martin Moxnes?
2. Hvor lange var stavene som Martin Hallberg gikk med? (to lengder)
3. Hvorfor kastet Anders startnummeret på sisterunden?
4. Hvem vant og med hvor mange sekunder? 
5. Hvem vinner i år? (må besvares før start)

Bonusspørsmål
1. Hva er Mikkelsenidexen (stigning[m]/distanse[km]) til KM 5-mil? 

A) 18 B) 23 C) 28 D) 33
(Til sammenligning: VM 5-mila i Oslo hadde Mikkelsenindex 23)

2. Hvilke kallenavn går under forkortelsen ERB?
3. Hvem vant Skiraffenmila 2011?
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Berit Gjelten med klasseseier i Birkebeiner-
trippelen!

I år som i fjor var det en NTNUI-langrenner som stakk av med seieren i 
Birkebeinertrippelen i klassen K20: Berit Gjelten vant klassen sin soleklart 
med over en halv time og ble nummer 5 totalt, 32 minutter bak Marthe 
Katrine Myhre! FB gratulerer! Allsidige Berit gjorde det meget bra i alle 
tre trippelkonkurransene: hun ble nummer 8 på 3:32 i rennet, nummer 3 på 
3:36 i rittet og nummer 11 i løpet på 1:49.

Det var flere andre fra NTNUI langrenn med gode plasseringer i trippelen: 
Anders Gullhav ble nummer 8 i M20 (etter å ha slått Berit på alle tre 
konkurransene, bl.a. med 20 s på løpet), Øyvind Waage Hanssen-Bauer ble 
nummer 21 i M20 (også han klarte å slå Berit sammenlagt, men ikke med 
mange minutter!), og Ola Lillehaug ble nummer 30 i M20.

Svar quiz
Bruksvallarna: 1B, 2A, 3B, 4C
Testrennet: 1. 6 ganger 2. 1,60 og 1,65 3. Fordi Berit ikke stoppet i mål, han trodde hun 
skulle gå 2 runder. 4. Berit, 40 s foran Solenne. Sindre, 42s foran Martin. 5. Kanskje du?
Bonusspørsmål: 1D 2. Elghufs Rulleski Bråsterk 3. Eivind Rimstad
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Barmarkssamling i Meråker

Fredag
Det var over 30 spreke NTNUIere som var med på samlingen, og de aller 
sprekeste (eller de som ville ha en unnskyldning for å være mindre sprek på 
lørdags- og søndagsøktene) startet samlingen med en gedigen langtur på 
fredagen. Silje og Katharina var først ute, på rulleski. Katharina skulle gå 
de 8 milene fra Trondheim til Meråker, mens Silje ble med fra Stjørdal. 
Start kl 8 fra Moholt! I motsetning til gutta hadde ikke jentene følgebil. Her 
er det Katharina hadde med på turen i sekken sin: overtrekksjakke (det var 
t-skjorte-vær fra morgenen av!), joggesko, håndkle, dusjsåpe, undertøy, 
sokker, bukse, langermet trøye, rulleskipigger, fyrtøy, sjokolade, 6 
brødskiver, 1, 5l tynn saft, kart, rutetider for bussen fra Stjørdal til 
Meråker. Det ble (for) mye fart i unnabakkene med denne ekstravekten! 
Ned til Ranheim og ned til Værnes 
fra Gevingåsen ble det en del gåing-
på-beina, og en spøkefull 
kommentar av en fyr som luftet 
bikkja: "Er det dårlig glid på skia i 
dag?" Han lot seg imidlertid 
imponere av lengden på turen (bare 
de 3 milene som var gått så langt). 
Det var herlig å gå på rulleski den 
dagen, knallsol og ingen vind, det 
blir ikke bedre enn det! 

Mellom Ranheim og Hommelvik er det stort sett veldig bra asfalt, og hele 
strekningen fra Trondheim til Stjørdal er det mulig å gå på sykkelvei. 
Framme på Stjørdal litt over kl 11. Toget til Silje skulle ankomme Stjørdal 
litt før kl 12, så det ble god tid til en skikkelig lunsjpause på 
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stasjonsbygget, av med de trange skoa! Ca. 12:15 var jentene i gang igjen, 
klare for 4,5 mil med staking! Silje hadde ikke gått på rulleski på ett år, 
men tok utfordringen på strak arm. Ut fra Stjørdal var det ikke sykkelvei 
lenger og mange biler på E14, så jentene gikk langs en vei et stykke bort 
fra E14, her var det nydelig asfalt og nesten ingen biler, deilig å gå på 
rulleski! Når jentene begynte å gå på E14 like etter Stjørdal var det ikke 
mange biler på veien lenger, været var fortsatt bra, begge hadde mye 
krefter igjen og farten var bra! Vips så var det kun 3,5 mil igjen, sekken var 
blitt en del lettere, og bussen, den skulle jentene klare seg uten! 

Etter 5,5 mil begynte det å regne kraftig, og Katharina begynte for første 
gang på turen å føle seg skikkelig sliten. Det var tungt å stake med flere 
centimeter vann på veien, og føttene var vonde, 2,5 mil igjen til det var lov 
å ta av seg skoene! Men 2,5 mil er bare en Bratsbergrunde, det går det an å 
klare! Heldigvis var regnskuret veldig lokalt, og etter ca. en mil var det 
solskinn igjen. Og nå var det snart innspurt, 1,5 mil igjen! Det ble mange 
korte pauser nå, Katharina skulle jogge litt opp og ned for å få igang 
sirkulasjonen i beina (og dermed redusere smerten i føttene). Men etter 
6t20 ren gåtid og ganske nøyaktig 80 kilometer for Katharina og ca. 3t10 
ren gåtid og 45 kilometer for Silje var jentene framme ved bunnen av 
bakken opp til Kirkeby konferansesenter! 

Det var ikke skiltet til Kirkebyfjellet, bare til "Konferansesenter", så 
jentene var ganske usikre på om det var her de skulle gå opp eller om de 
skulle fortsette mot Meråker. Men i Meråker kan det jo ikke være så mange 
konferansesentre, så nå var det 3 km igjen med motbakkegåing! Hverken 
Silje eller Katharina ville gå opp på rulleski på grusveien, Katharina hadde 
vondt i foten ved hvert eneste fraspark og Silje følte at 4,5 mil var nok som 
sesongdebut! Halvveis opp i bakken ble det en siste matpause i de siste 
solstrålene før det begynte å regne, godt med sjokolade og en siste 
brødskive! Litt før kl 17 var jentene omsider framme ved 
konferansesenteret. Fasit når det gjelder sekkinnholdet: dusjsåpe og 
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håndkle var unødvendige, all maten bortsett fra litt sjokolade ble spist opp, 
og nesten all drikke ble drukket. Klar for gjentakelse neste år, flere jenter 
som blir med??

Kort tid etter jentene var også sykkelguttene framme: Thomas, Martin 
Moxnes, Bjørn og Vegard klinket til og syklet de 8 milene fra Trondheim 
til Meråker på godt under 3 timer, inkludert pauser! Vegard imponerer 
mest, han syklet på terrengsykkel! Kjersti forsvarte jentenes ære på 
sykkeldelen, hun syklet også helt fra Trondheim. Rulleskigutta startet 
samtidig med de som kjørte bil, og i motsetning til jentene gikk de alt annet 
enn rolig...
De som ikke hadde syklet eller gått på rulleski (og faktisk noen av dem 
som hadde syklet) hadde en løpetur i myra som samlingens første økt.

Lørdag
På samlingens andre dag ble det tradisjonen tro elghufs på første økt og 
rulleski på andre økt. Førsteøkta var Northug-inspirert (søk etter "Slik 
trener verdens beste langrennsløper" på Youtube) med 5 x 6 min og 2 x 2 
min maks. "Det er nok motivasjonen som gjør det" sier Northug om hvor 
gøy det er med en slik økt. Motivasjonen er det i alle fall ikke noe i veien 
med når det er 30 andre ivrige hufsere med på økta, og garantert noen av 
dem på omtrent samme nivå som en selv! På jentesiden var Marit i en 
klasse for seg, etter at hun på første draget hufset seg i jenteteten først  på 
de siste meterne var de andre jentene sjanseløse til å henge på fra første 
meter på resten av dragene, og det var ikke så mange gutter som klarte å 
henge på heller! 

Alle dragene ble vunnet av SKIraffen-gutta Bendik og Martin. Blant 
jentene ble Berit og Ida straffet med 2 minuspoeng i FB-cuppen for å være 
for langt bak i feltet, redaksjonen regner med at begge vil være langt 
framme på Bruksvallarna-samlingen når skiene endelig skal spennes på! 
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På ettermiddagen var det harrytur til Storlien for de fleste, noen hadde 
bestilt diverse drikkevarer på forhånd, andre skulle ha snus, blåbærsoppa, 
vitamintabletter eller laktosefrie melkeprodukter. Etterpå var det på'n igjen 
med andreøkta: rulleski i rulleskiløypa ved Meråker VS. Seks av guttene 
klinket til med testrenn klassisk på 3 runder. Det viste seg at det er bedre å 
gå 8 knallharde mil på rulleski dagen før et renn enn å springe en rolig 
løpetur på en time: Martin vant foran de andre rulleskiguttene Einar, 
Bendik, Tomas og Torbjørn, mens Carsten ble nummer seks. 

De andre var med på Siri Bentes "lek og moro"-økt. Her ble det trening av 
både balanse, koordinasjon, styrke og hurtighet – og mye moro! Først var 
det stafett med 3 løpere på hvert lag der alle skulle gå en etappe normalt, en 
etappe uten staver og en etappe med kun staking. På etappen uten staver ble 
det noen skikkelige teknikkoppvisninger, Ida viste at hun ikke hadde glemt 
gamle kunster og suste gjennom løypa med imponerende balanse og presise 
fraspark, og Kristian imponerte med "sykkelsparkteknikken". Det ble en 
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stafett til hvor man skulle dra eller dytte lagkameratene gjennom en liten 
runde. Helt til slutt var det stakestyrke opp en kort bakke med 
diagonalstaking og vanlig staking på annethvert drag. Og selv om bakken 
var kort så verket det skikkelig i tricepsen etterpå!

Dagens økt med mest prestisje var imidlertid kakebakekonkurransen. 
Hvilken kake skulle vinne, var det den med best utseende, den med best 
smak eller den som scoret bra på begge punktene? Lille hytta og hytte 4 
hadde utvilsomt bakt kakene med mest kreativ design, den ene kaka var en 
Swecosprinten-kake laget i regi av Swecosprinten-general Bjørn B, og den 
andre var en kake med en skibakke med mange skiløpere i NTNUI-farger – 
kanskje på fjellet i Bruksvallarna? At hytte 1 hadde laget kaka med best 
smak er i hvert fall redaksjonens kvinnelige medlem overbevist om som 
ikke fikk smakt på noen andre kaker grunnet laktoseintoleranse (og som 
forresten var den som 
spiste det store hullet inn 
i kaka før noen kunne 
smøre på den 
melkelastige 
ostekremen...). Denne 
kaka, som Ole Ivar 
hadde døpt "seierskake", 
ble imidlertid slått klart 
av hytte 3 og 
kransekaken, som stakk 
av med seieren etter å ha 
fått en tredel av 
stemmene!
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Søndag
Søndagen har alltid vært en langtur-dag i NTNUI-sammenheng, og det var 
den også på denne samlingen. Som i fjor skulle det bli en skikkelig langtur 
i noe av Trøndelags fineste myr- og fjellterreng. På fjorårets samling ble 
standarden satt med nesten 5 timer og godt over tre mil med myrløping for 
noen. 

I år ble det løpt en god del mer rolig. Altfor rolig for noen, Bendik var 
tydeligvis ikke sliten etter tre hardøkter på to dager, økte farten og takket 
for følge etter et par timer. I fjor ble det løpt mye i rykk og napp, alle 
fartsøkninger skulle det svares på og blant annet undertegnede gikk 
skikkelig tom på slutten. I år var det ingen som svarte (og ingen som gikk 
tom), de fleste fra fjorårets 5-timers-gruppe var ikke med i år. Eller kanskje 
det skyldes de to ekstradragene på lørdagens elghufsintervall? Det dannet 
seg til slutt tre grupper, på gruppa som løp lengst ble det i underkant av fire 
timer og ca. 2,5 mil.
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5 i sporet
Dette er Fiskebeinerens versjon av «5 på gata». I denne utgaven har vi 
snakket med påtroppende Marka Rundt-sjef Sigmund ,den tyske maskinen 
Marcel, nynorskentusiasten Carsten, tidligere Hemingløper og nåværende 
shiraff Marianne og sist men ikke minst den evigunge Even (22). 

Sigmund Rimstad
Alder: 23
I klubben siden: 28.02.2009 står det i medlemslista
Fra: (sted i Norge): Stabekk!(i Blærum)

Hvorfor leser du Fiskebeineren?
For sjekke hva som egentlig skjedde på forrige langrennsfest, samt å korte 
ned bussturen fra Trondheim til Rena.

Hva blir kommende sesongs høydepunkt?
Banketten i Praha etter å ha slått Alsgaard i spurten på Jizerska Padesatka! 
Håper på å komme seirende ut av banketten og forsåvidt. 
Gleder meg også til vasaloppet, der hvor målet er å få mest mulig tv-tid 
sammen med teten i kvinneklassen. Det er viktig å opprettholde blesten det 
er rundt NTNUI-løpere i Sverige.
Ellers så håper jeg vi får til et knakende godt julebord nå i november, og 
lager en ny tradisjon i tillegg til den tradisjonsrike juleøltesten.

Hvem ser du på som din argeste konkurrent i gruppa?
Det må bli deg Torbjørn, etter oppvisningen din i det sagnomsuste 
klubbmesterskapet i femmil forrige vinter.
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5 kjappe:
VG eller fiskebeineren? 
Hmm vanskelig spørsmål, står jo like lite fornuftig i begge bladene. Men 
det må bli fiskebeineren (er vel ikke lov å si noe annet?).
Bruksvallarna eller Meråker?
Har ikke vært noen av stedene, men i Bruks pleier det å være snø, så da går 
jeg for det.
Downtown eller studenterhytta?
Downtown! Veldig enkelt valg, blir jo aldri like god kok på hytta som det 
er i pianobaren på en torsdag.
Kjøttkaker eller kebab?
Kebab, fordi brun saus er kjedelig og kebabsaus er digg!
Byjente eller bondetaus?
Byjente, fordi jeg har ikke godt av å bli mer usivilisert en det jeg er nå.

Marianne Madsen
Alder: 19
I klubben siden: i høst
Fra: (sted i Norge): Oslo

Hvorfor leser du Fiskebeineren? 
Det er alltid gøy å lese om ski!

Hva blir kommende sesongs  
høydepunkt? 
Testrennet i Bruks!

Hvem ser du på som din argeste konkurrent i gruppa? 
Katharina.
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5 kjappe:
VG eller Fiskebeineren? FB!
Bruksvallarna eller Meråker? Bruksvallarna
Downtown eller studenterhytta? Studenterhytta
Kjøttkaker eller kebab? Kjøttkaker
Bygutt eller bonde? Bygutt

Carsten Christensen
Vintrar: 20
I lauget sidan: i haust
Frå: (stad i Noreg): Voss
 
Kvifor les du Fiskebeineren?
Fiskebeineren er ei særs seriøs og innsiktsfull tidning, som er  
givande å lesa då det aukar kunnskapen, vidar ut perspektivet og elles  
mange fine bilete å skodda på.
 
Kva vert den komande sesonges høgdepunkt?
"Kvart høgdepunkt er eit høgdepunkt" som Ivar Aasen sa, men kan nevna  
NM på Voss, der eg vonar eg får gjenge i Jamaica-farger, samt  
Holmenkollen skimarathon og Birken. Har ogå høyrt gjetord om såkalla  
hyttekaruseller og Marka rundt, virkar spanande!

Kven ser du på som din argaste konkurrent i gruppa?
For meg vert det viktig å slå Odd Eirik Farestveit (også frå Voss).  
Slår eg ikkje han er det særs pinlig. Om eg slår han, er skadefryd den  
beste fryd. Det vert også viktig å prøve å slå Matias Oppedal, han er  
i tillegg litt smålubben, så då er det ekstra pinleg å verta slegen av  
han.
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5 kjappe
VG eller fiskebeineren?  Fiskebeineren, det er billigest.
Bruksvallarna eller Meråker? Sidan eg ikkje har vert i Bruksvallerna  
blir det Bruksvallerna. Det neste er det beste.
Downtown eller studenterhytta? Studenterhytta, mest pga. arkitekturen.
Kjøttkaker eller kebab? Kjøttkaker, gjerne kjøtt frå elg vandra i  
Mjøsregionen.
Byjente eller bondetaus? Byjente, bondetaus bli ved din lest.

Marcel
Alder: 23
I klubben siden: i høst
Fra: Hasenthal, Tyskland.

Hvorfor leser du Fiskebeineren?
Man får en bra oversikt over det som har 
skjedd ved at man kan nyte høydepunkter fra 
sesongen om igjen. 

Hva blir kommende sesongs høydepunkt?
Jizerská Padesátka

Hvem ser du på som din største konkurrent i klubben? 
alle som er bedre en meg ( ingen navn ;-) )

5 kjappe:
VG eller fiskebeineren? Fiskebeineren
Bruksvallarna eller Meråker?Bruksvallarna
Downtown eller studenterhytta? Studenterhytta
Kjøttkaker eller kebab? Kebab (på tysk heter det Döner og er 

mye bedre en kebab i Norge)
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Byjente eller bondetaus? Bondetaus (dersom det er som jeg 
tenker på) .....farmer’s daughter

Even Flønes Skare
Alder: 22
I klubben siden: Høsten 2010
Fra: (sted i Norge): 
KLÆBU. For dem som ikke vet hvor 
det er, så er det ca 20 min kjøretur sør 
for Trondheim. Vassfjellet ligger i 
Klæbu, så du har garantert hatt en 
treningstur i bygda 

Hvorfor leser du Fiskebeineren?
For å være oppdatert på det som skjer i langrennsgruppa.

Hva blir kommende sesongs høydepunkt?
Vasaloppet er definitivt sesongens høydepunkt, men også NM skiskyting i 
Trondheim. Som tidligere skiskytter ser jeg virkelig frem til å utfordre 
skiskyttereliten, og tidlige skiskyttere fra NTNUI-langrenn som Eirik 
Martinsen?, Sigmund Rimstad? og Eirik L. Solberg? på hjemmebane. 

Hvem ser du på som din argeste konkurrent i gruppa?
Ringreven Eirik Martinsen. Har vist stigende form i høst!

5 kjappe:
VG eller fiskebeineren?  Fiskebeineren
Bruksvallarna eller Meråker? Meråker
Downtown eller studenterhytta? Downtown
Kjøttkaker eller kebab? Kebab
Byjente eller bondetaus? Bondetaus!
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Hjemmesamling

Årets hjemmesamling ble sterkt redusert hva gjelder oppmøte grunnet Hu 
og Hei. Likevel var det en god samling for de fremmøtte. Her er en 
oppsummering av samlingen:

Fredag
Første økt på hjemmesamlingen besto av rulleski etterfulgt av styrketrening 
inne på Dragvoll. I et ufyselig regnvær var det ca. 15 stk. som møtte opp. 
Vi gikk i samlet felt til Risvollan og videre mot Bratsberg. Etter ca 25 
minutter fant vi en bakke for diagonalstaking og stakehurtighet. Hvem som 
var raskest er uvisst, men redaksjonen lot seg uansett imponere av Sigmund 
Rimstad.

På styrketreningen var mage og rygg i fokus. Som en hyggelig gest, 
bestemte trenerne at alle skulle være med på å bestemme øvelse. Alle ble 
positivt overrasket og var enige om at dette var en unik mulighet for hver 
enkelt til å påvirke treningen. Av øvelser som ble valgt var blant annet 
«Hitlers hund», «bananen» og «planken». På grunn av en tøff helg i møte, 
ble styrkeøkta en kort seanse.

Lørdag
1. økt
Første økt på lørdag var – ja, elghufs. 5x4 min sto på programmet. Det var 
mange som møtte opp på store-p på Moholt, men kun 3-4 stykker hadde 
med seg staver. På bilturen opp til studenterhytta bestemte også Ingunn seg 
for å løpe Hu og Hei. Det ble en liten gjeng med ca. 10 skiløpere som til 
slutt møtte opp utenfor studenterhytta, klare for samlingens første (og siste) 
hardøkt! Eirik var trener på denne økta. Etter oppvarmingen ned til 
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Baklidammen ble det imidlertid Christian som sto for denne samlingens 
elghufs-teknikk-preken. Etter det Katharina kunne observere fra sin 
posisjon i baktroppen ble det etter dette lite løping og mye hufsing og 
kraftige stavtak, og de som fortsatt fikk for lite tyngde over stavene slik 
som Katharina fikk litt ekstra teknikkinstruksjon fra Christian. Nå er alle 
klare for en vinter med mye diagonalgang!

Etter at alle dragene var ferdige, nesten på toppen av Gråkallen, jogget folk 
blide og fornøyde nedover mot studenterhytta. Hjemmesamling består 
vanligvis ikke bare av trening, men også av badstue, pannekaker og godt 
sosialt samvær mellom øktene på hytta. En av de som gledet seg til dette 
var Øyvind. Men da vi trasket mot Studenterhytta, hoppet en etter en inn i 
en bil for å kjøre hjemover. Og til slutt var Øyvind helt alene i denne 
«hyttegjengen». Men, heldigvis, så dukket Lars opp. Han informerte om at 
Katharina og Marcel også var inne. Dermed ble det ikke så ille som først 
antatt.

2. økt
Kun 5 stk møtte opp her: Lars (trener), Øyvind, Marcel, Katharina og 
Torbjørn. Økta besto av løping med innlagt spenst og hurtighet i myra. 
Etter kort tid måtte desverre Katharina kaste inn håndkledet (løp Lars for 
fort i front?), og gruppa ble redusert til 4. Trener Lars benyttet anledningen 
til å gi overveide personlige tilbakemeldninger til hver enkelt. Dette gjorde 
økta veldig nyttig. Lars delte også ut råd om hvordan man legger inn en 
formtopp. Kort oppsummert var dette derfor en lærerik økt.

Klokken 7 ble det servert lasagne på hytta. Noen av Hu og Hei-løperne i 
gruppa dro derimot istedenfor ned til byen for å spise burger. Mon tro om 
argumentet «Gidder ikke å vente helt til klokka 7» er godt nok, når det viste 
seg at de ikke spiste burgeren før klokken kvart på 7. Lasagnen var uansett 
god, selv om ikke oppmøte var det helt store. Flere valgte å sove over på 
hytta, og på kvelden var det god stemning med kortspill og prat.
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Søndag
Fra ettermiddagsøkta på lørdag måtte både Lars, Øyvind og Katharina 
melde forfall til dagens langtur. De som deltok var: Marcel, Martin, 
Thomas A., Torbjørn, Marit, Kjersti, Louise og Inngunn. Turen gikk til 
Storåsen og Elgsethytta, for det meste i snøvær(!). Da vi var kommet 
tilbake til hytta, var verken Marcel eller Torbjørn ordentlige fornøyde med 
turen. De tok derfor en ekstratur rundt Skjelbreia. Marcel og Torbjørn var 
de eneste som deltok på alle øktene i hjemmesamlingen 2011. Dette er bra 
jobba, men likevel er det få. Forhåpentligvis blir det flere fullførere neste 
år, da sannsynligvis hjemmesamlingen ikke kræsjer med Hu og Hei.
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Skirenn sesong 2011-2012
3.-6.11. NTNUI-langrenns skisamling i Bruksvallarna
8.1. Jizerska Padesatka, Tsjekkia, 50 km klassisk
15.1. Råsjørennet, Støren, 25 km klassisk
20.1./21.1. Statoil Norges Cup, Nes
22.1. Nordmarka Rundt, Klæbu, 20 km klassisk
26.-29.1. NM senior del 1, Voss
29.1. Jutulrennet, Hovin, 20 km klassisk/skøyting
29.1. Marcialonga, Italia, 70 km klassisk
3.-5.2. Statoil Norges Cup/ NM U23, Trondheim
4.2. Markatrimmen, Trondheim, 25 km skøyting
5.2. Markatrimmen, Trondheim, 25 km skøyting
11.2. Holmenkollen Skimaraton, Oslo, 55 km klassisk
19.2. Marka Rundt, Trondheim, 40 km klassisk
24.-26.2. Statoil Norges Cup, Gålå
25.2. Skienern, Oppdal, 40 km klassisk
26.2. Jøvrarennet, Selbu, 25 km klassisk
4.3. Vasaloppet, Sälen/Mora, 90 km klassisk
4.3. Estenstadmarka Rundt, Bratsberg, 30 km skøyting
4.3. Seterrennet, Melhus, 32 km klassisk
4.3. Berserennet, Røros/Os, 40 km klassisk
10.3. Burennet, Rennebu, 30 km klassisk
16.-18.3. NM junior, Oslo
17.3. Birkebeinerrennet, Rena/Lillehammer, 54 km klassisk
18.3. Storlirennet, Storlien/Meråker, 36 km skøyting
24.3. Rensfjellrennet, Selbu/Støren, 56 km klassisk
30.3.-1.4. NM senior del 2, Fauske
1.4. Flyktningerennet, Lierne, 44 km klassisk
14.4. Lillehammer Troll Ski Maraton, 95 km klassisk
21.4. Skarverennet, Finse, 38 km skøyting
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Rennene som er markert er renn som redaksjonen anbefaler på det 
sterkeste! I skrivende stund er ikke datoene for alle rennene lagt ut på nettet 
ennå, redaksjonen savner for eksempel Johan Evjens minnerenn, et 27 km 
langt turrenn i klassisk stil på Orkanger med en brutal motbakke på slutten!

Jizerska Padesatka:
Årets reise til mellomeuropa med NTNUI-langrenn går til Tsjekkia og 
Jizerska Padesatka, et av rennene i FIS maraton cup. I skrivende stund er 
det 3951 påmeldte, derav 14 NTNUIere! Løypeprofilen ligner på Birken, 
bare med mye mindre høydeforskjell (ca. 250 m). I fjor ble det tur til 
Tyskland og König Ludwig Lauf, dette var en kjempetrivelig tur med 
hyggelige folk, knallsol og nyoppkjørte løyper hver dag (og gratis øl etter 
rennet), vi satser på at det blir like bra i år!
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Nordmarka Rundt:
Lokalt turrenn, lett kupert de første 8 km før det en skal opp fra 300 moh til 
500 moh og ned igjen.

NM senior del 1:
10/15 km fri, sprint klassisk, 15/30 km duathlon, 3x5 km/ 3x10 km 
STAFETT!! Sakset fra hjemmesida: "UK er ikke helt fornøyd med 
oppslutningen om NM-stafetten blant NTNUIs løpere. Derfor er fristen for 
å melde sitt kandidatur til stafetten utvidet til 20. desember. Spesielt ønsker 
vi at flere jenter melder sitt kandidatur. Meld dere til NM-stafetten, årets 
(folkelige) høydepunkt i langrennsnorge!"

Norges Cup i Trondheim:
Sprint fristil, 10/15 km fri og 5/10 km klassisk!

Holmenkollen Skimaraton:
Undertegnede har ikke vært med ennå, men har fått anbefalt dette rennet av 
flere andre. I fjor var det en gjeng fra NTNUI-langrenn som reiste ned og 
gikk rennet, med FBs påtroppende redaktør Erik i spissen. Like langt som 
Birken, mer stigning! Dessverre fulltegnet.

Marka Rundt:
Kjempefint turrenn i Bymarka med totalt 874 m stigning, veldig variert 
løype. Seedingsrenn til Birken. Rennet arrangeres av NTNUI-langrenn og 
Vestbyen Idrettslag. Dette er et av NTNUI-langrenns viktigste 
arrangement, og her har du en gylden mulighet til å komme på dugnadslista 
som f.eks. løypevakt, parkeringsvakt, saftblander,...!

Skienern:
Turrenn på Oppdal hvor NTNUI-langrenn stilte sterkt i fjor! Også 
seedingsrenn til Birken.

26



FISKEBEINER’N

Jøvrarennet:
Lokalt turrenn, en gang beskrevet av en hardtsatsende svenske som "ett 
zombie-lopp utan tvekan". Med andre ord en hard løype, og gjerne mye 
vind på fjellet! Anbefales! I tillegg lukrative pengepremier til de beste i 
hver klasse.

Vasaloppet:
9 mil staking i de svenske skoger! Etter mange Byneset-Rundt-rulleskiturer 
i løpet av sommeren og høsten er det flere NTNUIere som vil kjempe om 
plasseringer blandt de 100-200 beste!

Estenstadmarka Rundt:
Nytt turrenn med start og mål på Bratsberg stadion. Redaksjonen vet ikke 
hvor løypa skal gå, men at det er muligheter for både harde og fine løyper i 
Estenstadmarka, det vet vi senest siden SL 2010s legendariske 3-/5-mil!

Birkebeinerrennet:
Tre busser med NTNUIere, ca. 200 grønnkledde som går de 54 km over 
fjellet på alt fra 2:45 til 8 timer, bankettbuss hjem! Årets store mål for 
mange.

Storlirennet:
Kjempefint turrenn i fristil fra Storlien til Meråker. Mye nedoverbakke, helt 
fram til ca. halvveis når det plutselig kommer noen bratte bakker som man 
aldri la merke til på løypeprofilen og man begynner å kjenne at man har 54 
km skirenn i beina fra dagen før...

Rensfjellrennet:
Redaksjonen husker dette som et knalltøft renn med bakglatte ski, snø og 
regn, køgåing på fjellet, vanngraver. Definitivt bra for psyken!
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NM senior del 2:
30/ 50 km klassisk!

Flyktningerennet:
Veldig fint renn med masse tilskuere langs løypa som heier en opp den 
lengste og bratteste bakken!

Troll Ski Maraton:
For de som ikke synes at Vasaloppet var langt nok! 9,5 mil oppe på fjellet.

Skarverennet:
Sesongavslutningen for mange.

Andre renn (som ikke bare anbefales, de er obligatoriske!):
1. alle SKIraffenrennene
2. KM normaldistanse
3. KM sprint
4. KM femmil
5. alle Hyttekarusellrennene

Hyttekarusellen er et skirenn som går hver tirsdag kveld hele vinteren i 
ulike lysløyper i Trondheim (Bymarka, Estenstadmarka, Bratsberg). I fjor 
var det over 50 deltakere på noen av rennene! Det viktigste er å delta, man 
får deltakerpoeng for hver gang man delta, 1 for første gang, 2 for andre 
gang og så videre, så etter hvert kan det blir mange poeng! I tillegg får de ti 
beste guttene og jentene poeng (12-10-8-7-6-5-4-3-2-1). Det er stor 
prestisje i å vinne hyttekarusellen sammenlagt. Etter prestasjonene hans de 
siste tre årene er det trener Martin som er storfavoritt i gutteklassen. I 
dameklassen er det noe mer åpent.
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Refusjon:
NTNUI-langrenn refunderer en stor del av startavgiftene på skirenn for 
medlemmene i gruppa. For å ha krav på refusjon må du oppfylle følgende 
kriterier:

• NTNUI-konkurransebekledning, et av følgende alternativer: 
- Hel NTNUI-langrenn konkurransedress
- NTNUI overtrekksjakke + lue
- Overdel NTNUI-langrenn kondomdress + lue
- Tightsen til NTNUI-langrenn kondomdress + lue
OBS! Konkurransebekledning inkluderer til enhver tid gjeldende 
reklamemerker.

• Ikke gått renn for andre klubber.
• Deltatt aktivt for miljøet i langrennsgruppa i NTNUI. Dette gjøres 

ved å komme på Dugnadslista.

Tomas har her riktig bekledning og 
krav på refusjon.

Mer info på http://org.ntnu.no/langrenn/info/index.php#refundering.
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NTNUI LANGRENN 
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VED MUSKELPLAGER BRUKER

NTNUI LANGRENN 
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