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Det snør, det snør, tiddelibom

tekst Torbjørn houge

Ja, nå har vi eksamenstiden over oss igjen. For dere som ikke har bodd i byen
så lenge, er det vi ser nå helt normalt. Veier som ikke blir brøytet, snø, regn
og sol i herlig blanding, og såpeglatte fortau. Dette gjenntar seg hvert år. Og
om ikke det er nok, laver det ned med hærlig hvit snø, som gjør at en hver
skiløper med et snev av respekt for seg selv har lyst til å droppe eksamen og
løpe ut på ski.
Nå er høsten over for i år, og vi i skigruppa har deltatt på de tradisjonsrike festene, og vi har også hatt
et par samlinger oppe i
det hele. Jeg håper alle
føler at de har forberedt
seg godt til vinteren,
både sportslig og usportslig. Det sosiale miljøet
er en viktig del av det vi i
skigruppa driver med, og
det er alltid gøy å treffes
utenfor skiløypene eller
intervalltreningene også.
Vi har viet denne utgaven
til det utenomsportslige,
da det som sagt er veldig
viktig.
Oi, dette ble ganske
usammenhengende og
kaotisk, akkurat som det
pleier å være. Jeg avslutter med å ønske alle
lykke til på eksamen, og
god jul, så sees vi på hyttekarusett til neste år.
Torbjørn

Hu & Hei

tekst Anstein Rognstad

Her kommer en kort liten leder, en leder skrevet 2116 dagen før eksamen. Jeg
har ikke panikk, men heller ikke tid til å skrive en lang utredning.
Dagene er sikkert for de ﬂeste i gruppa preget av lesing til eksamen og
skigåing. Forholdene i bymarka er jo super bra om dagen så det er ingen
grunn til å ikke legge pausen fra lesinga nettopp på ski i marka. Et bra tips,
etter min oppfatning, er å lese fra morgenen av til øynene blir for slitne, ta seg
en skitur, og så lese mer på kvelden! Og sist, men ikke minst, dersom du ikke
sitter på lesesal, slå av pc’en.
Siden jeg som regel
om å slå av pc’en
Dette gjør at
at det er lite

ikke følger mitt eget tips
sjekker jeg mail altfor ofte.
jeg også legger merke til
aktivitet på mail om dagen,
stort sett Torbjørn som har
funnet en ﬂue i vinduet eller
noe… Kanskje like greitt,
siden jeg da slipper å bruke
tid på også å lese mail!
Husk vakta di desember!
Lykke til på eksamen!
Hilsen lederen, som tror
han er klar
til sin første
eksamen…
klokken er
2122…den
effektive
lederen…

Hvem husker Arnefesten 2004?

tekst & bilder er tatt av noen som var der

Vi spurte han
om han kunne
skrive,

vi spurte
henne,

og han
prøvde å
skrive,

men dessverre var det ingen
som husket noe. Ikke så rart
kanskje, for som Martin så riktig sier ”hvis du huske nå, har
du itj vært dær”. Og som man
kan se av bildene har vi i aller
høyeste grad ”vært der”.

Det var det en del andre som var også.....

Hyttekarusell

trenerne befaler

Arrangører 2005:
11. januar: Eirik K. Karlsen
Thomas Karlsen
18. januar: Per Åkeson
Sigurd Fjeldbo
25. januar: Johannes Molland
Jørgen S. Thygeson
1. februar: Eli Anne S. Eide
Margareth Urheim
8. februar: Bente Konst
Vidar Bjørnstad
15. februar: Ove Haugereid
Jørgen Jensen Tande
22. februar: Åsa Wernberg
Ingvild E. Lien
1. Mars: Jermund Molland
Svein Arne Haugen
8. Mars: Sigurd Bjørke
Hallvard Kosberg
15. Mars: Steffen Hallsteinsen
Børge Leiren
For informasjon om hva dette går ut på anbefales alle å ta en titt
på denne nett-siden:
http://www.ntnui.no/langrenn/hk/

Den store pepperkakebaketesten

tekst & bilder: Bakermester Harepus & Bakergutten

Alle skiløpere liker kaker, det vet vi. Og de ﬂeste av oss har
vokst opp med å høre om alle dyrene i Hakkebakkeskogen, og
kan pepperkakebakesangen til Bakermester Harepus godt. Og
Bakergutten sin versjon... Hvem har ikke da lurt på hvordan de
dobbeltpepprede pepperkakene smaker? (som siv.ing. student
må jeg her påpeke at uttrykket dobbelpeprede ikke passer
helt, siden 1 teskje pepper utgjør under 1 gram, men nok om
det). Og er egentlig bakerguttens nysing autentisk?
Som seriøse forskere måtte vi jo teste ut dette, og i beste
"Myth-busters"-stil gikk vi igang. Men først, for de av dere
som ikke husker sangen, lister vi her opp ingrediensene som
måtte til:

Type 1 - Bakermesterens:

Type 1 - Bakerguttens:

1 kg margarin
1 kg farin (sukker)
8 eggeplommer
1 kg hvetemel
1 teskje pepper

1 kg margarin
1 teskje farin (sukker)
8 eggeplommer
1 kg hvetemel
1 kg pepper

Som den oppmerksomme leser sikkert har fått med seg
har vi kjøpt hele egg istedenfor eggeplommene, det viser
seg at kun eggeplommer ikke er å oppdrive.
Vi valgte grovmalt pepper, da dette er mest realistisk at
de bruker i Hakkepakkeskogen.
Vi valgte også siktet hvetemel, utifra at pepperkaker ikke
trenger å være sunt, bare godt.

Når en pepperkakebaker...

tekst: Thorbjørn Egner

... baker pepperbakekaker
tar han først
en stekegryte
og en kilo margarin.

Oppi gryta smelter smøret
og det neste han
må gjøre

er å røre sammen
smøret
og en kilo med
farin.
(farin er det
samme som sukker
det)

Og mens smør
og sukker
skummer
tar man åtte
eggeplommer

som man rører
ut i gryta
med en kilo
hvetemjøl

Og til slutt i gryta slepper man en liten teskje
pepper

og så rører man omkring
og tømmer deigen på
ei fjøl.

Sånn er det!

Etterpå kjevler du deigen så ﬂat som en pannekake

så tar du mann- og koneformer
og lager mann- og konekaker

Og legger dem på
kakebrettet

og steker
dem i stekeovnen

Det er utmerket - gå i gang
(Det er i gang, jeg går utmerket)

...en teskje med farin. Ja var
det ikke en teskje da, jo det var
da
visst
det

...og til slutt i gryta slepper man
til slutt en kilo pepper...ATSJO...
og så rører man omkring og tømmer deigen på ei fjøl... ATSJO

Kanskje bakergutten burde ha sett forskjell

Det var jammen
en forundelig
smak.

"Det er ingen sak å bake pepperkaker når
man har en god pepperkakebakesang"

Resultater fra testen:
•
Pepper binder ikke sammen deigen på samme måte som sukker gjør. Det er rett og slett umulig å lage en skikkelig deig med
disse enorme mengder pepper det er snakk om.
•
Ja, man nyser når man lager slike pepperkaker.
•
Pepperkaker med masse pepper blir ikke stekt på en
skikkelig måte, og de vil derfor ikke sitte sammen etter at de er
ferdig stekt.
•
Vi burde kanskje vurdert å bruke ﬁnmalt pepper, men dette
er veldig dyrt i slike mengder det her er snakk om.
Ja, Bakermesterens oppskrift fungerer bra. Disse pepperkakene
smaker utsøkt.

Testing foretatt av Bakermesteren og Bakergutten
under O-dag viser at:

•
Bakermesterens pepperkaker er veldig populære. Alle nordmenn liker disse, samt halvparten av svenskene som testet dem.
Den andre halvparten av svenskene klarte ikke smake forskjell på
de med lite og mye pepper.
•
Omtrent halvparten
av de som smakte på de dobbeltpepprede pepperkakene
(i dette tilfelle 10x-peprede,
siden det var eneste måte å
få den til å henge sammen på)
likte disse veldig godt, mens
den andre halvparten mente at
de var uspiselige.
•
Alkohol og pepperkaker
er en morsom kombinasjon.
Man blir populær på O-dag når
man gir bort noe spiselig (som
atpåtil er godt!).
•
Når man gir bort noe
som ikke er fullt så godt, vil
ikke folk snakke med en.

O store dag - o-dag...

tekst: Ingvild Lien

O-dag, for fyrste gong skulle eg få oppleva den dagen eg hadde høyrt så
mykje om, i alle fall dei 3 siste åra. Eg hadde fått klar beskjed om at det var
denne dagen ein skulle drikka til ein såg grøftekanten på nært hold, og sidan
eldre medlem av slekta svikta, tok eg på meg ansvaret for å klare dette. Det
å skrive om denne dagen kan derfor bli litt kortfatta… Forberedelsane var
mange, og kjøkkena bar etter kvart preg over at noe stort skulle skje. Du
kunne på denne dagen havne i glattcella, under havoverﬂata, i cowboyland, i
skogen eller berre rett og slett på et dansegolv ein eller annan stad på moholt.
Gøy var det uansett, enten du husker det eller ikkje… Me i skigruppa starta
dagen bra med kombinert treningsøkt og vorspiel, noe som var hardare enn eg
hadde trudd, og mulig at utmattelsen kan ha resultert i hukommelsessvikt sei-

Hvem av disse står bak Ingvild sine blå håndledd?
nare på kvelden..? Fredag 12. november stilte me opp på treninga, det einaste
som skilte oss frå dei andre var sekk på ryggen, 4 medbrakte øl, dette skulle
ikkje vera så vanskelig, 4 øl går fort ner. Noen (Ørjan) var meir rutinerte enn
andre og hadde med sykkel opp denne dagen, noe som skulle visa seg å ikkje
vera så dumt. Då me sto på startstreken hadde nemleg 3 av oss ganske ferdi-

grista øl. Noen var derfor også først ferdig med første øla og kunne starte på
fyrste runden. To svenske og to norske, rekorden frå i fjor var slått. Ein meir.
Satser på å bli enda ﬂeire neste år, dette er noe som bør opplevast. Gutane tok
ut og me jentene prøvde så godt me kunne, men det å springe kjettingrunden
med ei-to-tre øl i magen/halsen er ikkje direkte behagelig. Siste øla gjekk
sakte men sikkert ner og holdt seg der (!). (For å skryte litt over oss sjølv og
fedrelandet så vant
nordmennene i både
dame og herreklassen..) Me var i alle
fall einige om at det
var ein ﬁn dag å ha
øltestløp på, årets
fyrste snø kom og
fyrste snøballkrig
blei avholdt på
vei ner. Tilbake på
moholt var det rett

i kostyme og fortsette øldrikkinga (som gjekk
overraskande bra). Utover kvelden fekk eg
sett noen av o/ski-kjøkkena men kan eigentlig ikkje huska så mykje meir enn vorspiel på
stutt og mykje dansing på skip fra rundt kl 2
til 4-5.. da var det tilbake på stutt og ha eit lite
nachspiel her før eg sovna kl 6. Om eg ikkje
husker feil, så klarte mikkel rev å anmelda
skogsnissen til politiet for å ikkje ha med seg
gaver også.. men det kan vera fyllefantasier.
Har også i ettertid sett spor (blåmerker) rundt
enkelte handledd… Andre arrangementer som
pågikk denne kvelden var bl.a Luftgitarkonkurranse på compass rundt midnatt og vaskemaskinkasting utenfor skippendaless. Ikkje
svært organisert arrangement, men dei som
kom forbi prøvde lukka og såg om dei klarte å
få masksinen opp frå bakken om ikkje anna.
O-dag levde opp til dei store forventningane, hakkebakkeskogen var ikkje så
ﬁn dagen etterpå, men noen timars rydding var verdt fredagens festligheter! 
lørdag og søndag var det bakrusspretten, fekk ikkje den med meg, men noen
av langrennsøperane var i alle fall sporty og stilte opp!  skal prøva å bli
med neste gang, gleder meg allerede til neste o-dag!

Svenskene sliter med ølen, men de bør få
ekstrapoeng for korrekt antrekk

Juleøltest

tekst og bilder: Stud PhD Nørstebø

Fortsatt 36 dager igjen til jul, men like fullt var det klart for langrennsgruppas årlige juleøltest. Denne gangen hadde
turngruppa klart å kapre NTNUI kjelleren før
oss, så vi måtte klatre betydelig oppover på
kvalitetsstigen for lokale, og innta Skiraffen
istedenfor. I denne travle førjulstida var det
nok mye annet som skjedde også, for oppmøte var ikke enormt, men 9 mer og mindre
øltørstige mennesker og en objektiv referent
og assisterende servitrise dukket i alle fall
opp. Med Anstein som ansvarlig arrangør og
servitør, og Hagbart som ”bare skulle drikke
øl”, ble det dermed 7 testere igjen.
Anstein og Tomas hadde i minuttene før klart
å skaffe et rikt utvalg med ulike typer øl, så
nå var det klart for å teste smaksløkene og
bryggene. Instruksene var som følger. Karakter 1 til 8 for hver av kategoriene, og for
helhetsinntrykket måtte karakterene være
ulike for hver ølsort.
Og for den
nysgjerrige ble
resultatene som
følger. Så om
du stoler på langrennsgruppas
ikke utvalgte,
men tilfeldige
testpersonell,
så vet du hvilke
ﬂasker du skal
plukke ut fra
hyllene ved
neste ølinnkjøp.

Merke
Mack
Grans Julebrygg
Borg
Hansa
Grans
Ringnes
Dahls
Ringnes Spesial
1)
2)

Aroma1
30
29
25
25
28
20
24
35

Smak
30
35
31
26
24
21
28
26

Farge
42
43
37
34
31
29
39
36

Etikett
38
13
22
25
28
23
38
37

Helhet I
39
29
29
26
26
24
18
25

Helhet II2
31
27
24
23
20
20
17
17

Aroma er det samme som lukt, det var det ikke alle som skjønte……..
Helhet uten Åsa sin vurdering

Det ble altså en nordnorsk seier, tett fulgt av Sandefjords stolthet (?) Man kan
kanskje spørre seg litt etter vurderingsevnene rasjonaliteten til testpersonellet når man ser resultatet. Grans julebrygg har tydeligvis både bedre smak og
farge, og bare knapt dårligere aroma, men blir likevel slått av Mack totalt sett.
Mulig det er noe annet som avgjør helhetsinntrykket på øl, og jeg ennå ikke
har funnet ut hva er. Eller er det et resultat av testpersonellets tilstand når helhetsinntrykket til slutt skulle avgjøres….Mange potensielle årsaker som den
enkelte leser selv får analysere nærmere.

Noen var i alle fall helt klare i sin mening; Åsa mente at juleøl smakte dårligere og dårligere utover kvelden, og helhetsvurderingen hennes var dermed
grei. Første merket var best, så gikk det i synkende poeng nedover, og den
siste var dårligst. (Siden dette synes som en lite gjennomtenkt og riktig vurdering ble derfor resultatlista satt opp uten Åsas helhetsvurdering, med antagelse om at de andre hadde litt mer gjennomtenkt rangering). For å virkelig
understreke dette tok Åsa også å helte ut det ene glasset med øl, som ble
servert blant de siste, utover bordet og duken.
Carolin likte egentlig ikke øl noe særlig i det hele tatt, og det er antagelig av
den grunn hun rett og slett i protest har utelatt og foretatt noen helhetsvurdering. Dette er nok imidlertid bare et skalkeskjul, for da testpersonellet skulle
prøve å gjette hvilke ølmerke de hadde drukket for hver gang, ble det en
soleklar seier til Carolin med imponerende 4 av 8 riktige. De resterende deltagerne vekslet mellom 0 og 1 rett.
Ellers ble følgende
interessante hendelser notert:
•
Johannes,
førstemann på do,
allerede etter 3 små
(…) testglass
•
Per, 4 ganger
på do i løpet av testinga. Hva slags partyblære er dette….?

Spørsmål: Hvor
var Erik, vår
faste juleølservitør?

Trener-Tomas' treningsprogram

tekst: Tomas Trener

Det er viktig med variasjon både i mengde og intensitet.
Innimellom er det viktig å ta en hvileuke.
Det er veldig viktig å gi inntrykk av å trene betydelig mindre enn det man
faktisk gjør (dette har tidligere trener Jacob Matheson lært meg).
Under ﬁnnes et godt eksempel på hvordan man bør planlegge treningen. Eksempelet tar for seg en hvileuke og en treningsuke.
Når man trener bør man trene skikkelig mye, onsdag hadde jeg 3 økter.

Sex i løypa

tekst: FB-redaksjonen

Blir du seksuelt opphisset av Tomas og Hagbart i kondomdress, boa og
strutteskjørt?
•

Ingvild: Kem, eg?

•

Hagbart: ja, klart æ bli
det, Kristin, æ kjede
mæ, kan ikke du bake
bolla te mæ?

•

Vibeke: Nei, jeg var
ikke full

•

Kristin: Ja, han ﬁkk låne mascaraen min for å få hår på brystet

•

Ida: Hi-hi-hi-hi

•

Lars: Har ikke sett dem, men det høres lekkert ut

Sett og hørt

tekst: FB-redaksjonen

Nestleder liker seg i Santa Fe, det ryktes at han nyter polygamiets mange
gleder.
"Hei, jeg heter Jon og jeg er tannfe" (Hagbart på o-dag)
"Vi serverte tørt vann og gammelt brød" (Ivar på o-dag)
Vibeke på do med tre gutter under Arnefesten
Vibeke unnskylder manglende oppmøte på pizzakveld med
1. ”Synes jeg har gjort nok i år”
2. Var på date i går
”Runar skal på Dragvoll og formere seg” - Vibeke og Runar
FB: med hvem?
Vibeke på innﬂyttingsfest i FR, hvor ble det av bilen hun satte igjen???
Åsa har fått nok juleøl for en stund: "Nu slipper vi å drikke jul hele ølen"

Sett og hørt etter o-dag i 2000

tekst: de gamle

Kristin klinte med Hagbart.
Geir Ove tilbrakte kvelden i dusjen, og vasket dyna si lørdag morgen.
Jacob klinte med Snorre. SKANDALE!!!
Bole-Øystein knuste masse uåpnet pils, og syntes det var gøy!
Hagbart gikk til sengs med Lars. SKANDALE!!!
FB registrerer at det har blitt færre skandaler siden dengang, sikkert fordi vi
ikke er så kritiske lenger.

Pinglelista

Vibeke som ikke var med på pizzakveld i november
Åsa, som heller ut øl på juleøltesten
Trenerne
– Joacim har kun vært på 1 onsdagstrening
- Tomas var ikke med forrige gang Ivar løp intervall
Kristin: tør ikke stille på styrketrening med skigruppa, vil heller trene med
Ida
Anders og Håvard løp bakrusspretten, hele TO dager etter O-dag. Hva er
dette, hvorfor arrangeres ikke dette dagen etter O-dag?
Anne Marthine – sist sett på trening ?
Anstein – skulker o-dag
Anstein – serverer på juleøltest
Christian Lefdal – er ikke han ferdig?
Eirik Garnæs – kommer innom på Arnefesten og vil låne PCen med karaokemusikk, når ﬁkk han inntrykk av at skigruppa avslutter festen for at han skal
få spise sauehode
Ingvild vil ikke ha bilde i FB denne gangen
Lars Lysbakken – var ikke på juleøltesten
Torbjørn Bakketun – er ikke FB-redaktøren medlem av skigruppa?
Webgruppa – hvordan kommer Åsa før Ørjan på medlemslista
Löplabbet som setter opp treningsprogram med 40 og 50 minutters rolig
langtur (også klat RLT)
SSB som mener at langrenn er en rikmannssport → → → → → → → → →

Anti-pinglelista
De 5 som var på pizzakveld i november (og atpåtil spiste 3 STORE pizzaer)
Tomas som er på nesten alle treninger
Steinar Line – klarer å få 42” plastmaskjerm godkjent som hjemmepc for
jobben

2000

2001

Navn: TORBJØRN HOUGE
Født: 1980
Postadresse: 2653 VESTRE GAUSDAL
Skatter til: Gausdal
Formue: 0 (-- %)
Skattbar inntekt: 30200 (+7450%)
Skatt: 5164

Navn: TORBJØRN HOUGE
Født: 1980
Postadresse: 2653 VESTRE GAUSDAL
Skatter til: Gausdal
Formue: 0
Skattbar inntekt: 400
Skatt: 0

Navn: LASSE KJUS
Født: 1971
Postadresse: 1404 SIGGERUD
Skatter til: Ski
Formue: 4530000 (-66%)
Skattbar inntekt: 1848600 (-- %)
Skatt: 944342

2001

2002

Navn: TORBJØRN HOUGE
Født: 1980
Postadresse: 2653 VESTRE GAUSDAL
Skatter til: Gausdal
Formue: 0 (-- %)
Skattbar inntekt: 0 (-- %)
Skatt: 1725

2002

Navn: LASSE KJUS
Født: 1971
Postadresse: 1404 SIGGERUD
Skatter til: Ski
Formue: 4198000 (-7%)
Skattbar inntekt: 0 (-- %)
Skatt: 82466

2002

Navn: MORTEN SIGVAL BERGESEN
Født: 1951
Postadresse: 0286 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 688652000 (-17%)
Skattbar inntekt: 30430900 (+24%)
Skatt: 16203912

Alpinisten:

2000

Navn: LASSE KJUS
Født: 1971
Postadresse: 1404 SIGGERUD
Skatter til: Ski
Formue: 13509000
Skattbar inntekt: 0
Skatt: 182826

2001

Navn: MORTEN SIGVAL BERGESEN
Født: 1951
Postadresse: 0286 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 834306000 (+10%)
Skattbar inntekt: 24578700 (+51%)
Skatt: 16131351

2002
Navn: SUZANN PETTERSEN
Født: 1981
Postadresse: 0773 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 2051000 (+12%)
Skattbar inntekt: 795600 (-5%)
Skatt: 450962

Seileren:

2000

Navn: MORTEN SIGVAL BERGESEN
Født: 1951
Postadresse: 0286 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 760479000
Skattbar inntekt: 16324700
Skatt: 13023851

2001

Navn: SUZANN PETTERSEN
Født: 1981
Postadresse: 0773 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 1825000 (+462%)
Skattbar inntekt: 837000 (+7579%)
Skatt: 275689

Golferen:

2000

Navn: SUZANN PETTERSEN
Født: 1981
Postadresse: 0773 OSLO
Skatter til: Oslo
Formue: 325000
Skattbar inntekt: 10900
Skatt: 1845

Er langrenn en rikmannssport - selvsagt ikke!
tekst: Skatteetaten

Langrennsløperen:

Og til slutt, en melding fra tannfeen Jon

"Kristin,
Æ kjede
mæ, kan
vi ikke
gå hjæm.
Kan ikke
du bake
bolla te
mæ"
h t t p : / / w w w. n t n u i . n o / l a n g r e n n / f b

