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LEDER’N	  HAR	  ORDET	  
 

Etter to år som nestleder har jeg rykket opp, og 
jeg føler meg heldig som får være leder i 
Norges aller beste skiklubb! Ikke mange 
klubber som kan skryte på seg en 8. plass i 
damestafetten på NM - og med ski som er 
smurt på stuegulvet. Det er stort! I tillegg er vi 
best på fest, noe vi nok en gang skal få bevist 
på Stakefesten. 
 
Jeg har aldri opplevd en så stor idrettsglede som i NTNUI. På 3.timen 
i myra på en langtur er det ikke uvanlig at Marit Vala kan komme til å 
si “nå koser vi oss dere”. Og hun mener det faktisk! Trening skal være 
gøy og lystbetont. Det skal være en arena for å koble av å være med 
venner. Å gå fort på ski er for meg bare en bonus, og det tror jeg 
kanskje gjelder flere. 
 
Vinteren har vært på vår side, og selv om trønderværet har vist sin 
ankomst den siste uka er skiføret fortsatt bra i Bymarka. Med flinke 
Ingeborg som sjef kommer Marka Rundt nok en gang til å bli en stor 
suksess. Jeg gleder meg til å få servert drikke av glade 
NTNUI’ere  (trenger bra med heiing). 
 
Da gjenstår det bare å si lykke til med Marka Rundt- enten du deler ut 
drikke eller skal slite deg gjennom selv. Vi sees :)    
 
Skihilsen fra  
Vilde Moi 
Leder i NTNUI Langrenn 
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REDAKTØREN	  TAR	  SEG	  FRIHETER	  
 
Så var plutselig dagen her hvor vi nok en gang 
holder i en fersktrykka fb-blekke igjen, og denne 
gangen i forbindelse med vårt kjære Marka Rundt-
arrangement. Dessverre ser det ut at trønderværet 
har kommet for å bli, noe som gjør det skummelt 
for om startskuddet for årets arrangement går av. 
Vi krysser fingre og tær for at værgudene er på vår 
side og at vi får gjennomført skirennet, om det så 
blir i vaskeekte trøndervær.  
 
Denne utgaven består av mye snacks som du kan kose deg med etter 
en lang dag som løypevakt, tidtaker eller renndeltaker. Nok en gang er 
produktet du holder i hånda et resultat av klubbens mange flinke 
skribenter. Jeg sitter kanskje med den kuleste tittelen, men det hadde 
jaggu meg ikke vært mye av en tittel hadde det ikke vært for dere. 
Dere får meg virkelig til å skinne <3  
 
Det har vært mye aktivitet i skigruppa siden forrige fb-utgave. Alt har 
dessverre ikke funnet veien til trykken, men jeg håper de fleste 
høydepunkt er tatt med. Grovt oppsummert synes jeg NTNUI-
deltakelsen har vært råbra i vinter, med høy deltakelse på Tour de 
Sweco (hvor vi til og med fant veien til langrenn.com) og de andre 
karusellrennene. Fortsett sånn! Og for ikke å nevne våre knallsterke 
resultater i NM hvor vi fikk mange grønne tv-bilder på riksen ;) Man 
skulle ikke tro vi var fulltidsstudenter når man ser på det høye nivået 
vi har i klubben, både sportslig og administrativt. Nei, det er ingen tvil 
om at vi er ”Norges beste skiklubb” verdig. 
 
Heia oss! 
Smask og dask fra Hagen - redaktøren. 
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Jizerska	  2015	  
Av Mari Bergendahl og Vilde Naja Moi 
 
Med magen full av ribbe og julekaker var 26 gira NTNUI’ere klare for 
å gå fort på ski i Tsjekkia. Turen ble selvfølgelig en stor suksess, både 
i og utenfor skisporet. 
Vi sjekket inn på Penzionat Rudolf, og hadde hele hotellet for oss 
selv. Som resten av Tjekkia, kunne ikke hotelleieren engelsk, og all 
kommunikasjon foregikk enten via kroppsspråk, miming eller google 
translate (takk gud for google translate!!).  
 
Dagen før dagen ble det 15 varme (vi var jo i “syden”) og regn. Og 
ikke så rent lite regn heller.  Smørepanikken steg når yr meldte 
minusgrader og snø på selve renndagen. Ville det da fungere med 
klister? Vi var 26 stk på tur, og det var 26 
forskjellige teorier om hva som var best. 
Heldigvis kom Team LeaseplanGo med en 
“fasit” på smøreproblemet, og vi var reddet. 
Skiene satt som spiker i den isete og raske 
løypa. Rennet ble som sagt en suksess, og vi 
kunne med god samvittighet sette kursen 
mot Praha og en heidundrende bankett.                                                                             

Vannski? 
 

Sven Ole holder smøretipsene tett 
til brystet, her i et forsøk på å 
skjule hvilken skrape som blir 
brukt. Øyvind har fått duk på 
smørebordet og er veldig fornøyd. 
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Det var ikke mye liv i Prahas gater på en 
søndags kveld, men vi klarte oss fint i eget 
selskap.  
 

 
 
 
 

 
Her er et knippe høydepunkter/ting vi lærte på turen: 

• Den tsjekkiske Koruna er valutaen i Tsjekkia. Vi kalte de bare 
lekepenger! En øl koster sånn omtrent ingenting. 

• Dersom du av rare grunner får lyst til putte hånden din 
gjennom håndtaket på ølglasset ditt, er det vanskelig å få 
hånden ut igjen. Særlig hvis du har like store hender som vår 
kjære leder.  

• Da vi skulle finne en bar som egnet seg til bankett hadde Sven 
Ole følgene krav: “Bare vi finner et sted hvor de ikke selger 
prostituerte over disk kan vi godt sette oss ned!”. Uttalelsen 
hadde grunnlag i bomturen inn på club Nemo. 

• Tjekkere kan ikke gå på ski; start i pulje 1!! 
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Sett	  og	  hørt	  på	  tur	  
 
Ånung helg ærlig til Astrid under 
bankettmiddagen: ”Tinder er mer enn en 
romantisk dessert”. 
 
Dørvakta etter uheldig besøk på Nemo Bar i Praha: ”You didn’t like 
it?” 
 
Astrid til Haakon Hagen på flyet: ”Skal du også til Tsjekkia?” 
Haakon: ”Jeg tror alle på dette flyet skal til Tsjekkia”. 
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NM	  på	  ski	  2015	  
Av Kristin Antonsen 

 
I år som i fjor var det sent i januar måned duket for et av sesongens 
store mål, nemlig Norgesmesterskapet på ski. I år var mesterskapet 
lagt til Trøndelag fylke, og Røros Høyfjellsarena. I innledningen til 
mesterskapet var det knyttet usikkerhet til om det ville bli nok snø i 
løypa. Det berget. Løypediskusjonen ble dreid inn på hvilke 
oppoverbakker og nedoverbakker som skulle bli brukt. Faktisk var 
bakkene på Røros så spenstige at arrangørklubben til slutt måtte kaste 
inn håndkleet eller rettere sagt finne fram tråkkemaskina og legge om 
løypa for å unngå at den berømte “Kitzbuhel-bakken.” En avgjørelse 
utforekspertene i langrennsgruppa var strengt uenige i.  
 
Torsdag formiddag braket folkefesten løs og, 
som alltid når ordet fest nevnes, var NTNUI 
involvert. Berit Gjelten og Ingeborg Treu Røe 
klinket til med henholdsvis 26. og 46. plass på 
10 kilometeren i friteknikk, noe hele lesesalen 
på Gløs var vitne til. 
MEN prestasjonene stopper ikke der, allerede 
neste dag går Berit inn til en strålende 20. 
plass i prologen i den klassiske sprinten. Noe 
som resulterte i god tv-tid og NTNUI-reklame. 
I kvarten gikk det riktig nok litt tyngre. men 
nå  Nå skal det sies at den regjerende olympiskemesteren, Maiken 
Caspersen Falla raskt tok teten i heatet, så motstanden var av ypperste 
klasse. 
 
Fredag kveld og Lørdag morgen drog resten av mannskapet nedover 
for å bevare NTNUIs gode navn og rykte i den sagnomsuste NM-
stafetten. En litt svak påmeldig av gutta i klubben fører til at vi faktisk 
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endte opp med å stille flere jentelag enn guttelag på stafetten i år 
(EID). 
 
Under jentenes stafett er det høy 
spenning og fullt trøkk, både i og langs 
løypa. Jentene gjør en heroisk innsats 
og sikrer NTNUI 8. plass, som er den 
beste plasseringa NTNUI har gjort i en 
NM-stafett NOENSINNE! Laget består 
av Gjelten, Røe og Vala og kommer til 
å skrive seg inn i historien som et av de 
virkelig store øyeblikkene, selv om 
Gjelten kort tid etter målgang var klar 
på at neste års mål er topp 5!! Øvrige 
lag i jentestafetten gjør det også veldig 
bra, det skal nevnes at en spurtesugen Sylten sikrer 2 lag innenfor de 
20 beste, en god prestasjon etter 4,1 km i “kuppert” terreng. Med det 
sikrer NTNUI seg 8.,  20., 33. og 43. plass av 44 startende lag. Med 
det er NTNUI den klubben i Norge som klarer å stille flest jentelag på 
stafetten, så ingen tvil om at det grønne toget også her er godt 
representert. Det var heller ingen tvil om hvem som hadde den største 
heiagjengen i Røros 1. februar. Da jentene var i full firsprang opp 
første monsterbakke var det eneste vi kunne høre en horde av NTNUI 
HUe og HEIe fra stadionbrua, så det var ikke bare gradene på bakkene 
i Røros som gav løperne en god grunn til å beinfly. 
 
Guttenes stafett er i likhet med jentenes preget av mange høydemeter 
og høye mjølkesyrenivåer. Bakkene på Røros er som skapt for å 
virkelig få løperne til å hente ut de siste kreftene, det var ikke mange 
som kom til inn til veksling/mål uten urovekkende høye laktatverdier. 
Gutta overrasker stadig og i år valgte de å to like sterke lag på 
startstreken, det heile endte med at andre laget gikk inn til 73. plass, 
mens første laget måtte se seg slått med 4 plasser og havnet til slutt på 
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en 77. plass. Til tross for gode prestasjoner på 1. og 2. laget var det 3. 
laget til NTNUI som karrer til seg mest TV-tid. Det hele skjer ved at 
laget er i ferd å bli tatt igjen av Northug & co, men takket være 
Northugs katt og mus-lek med Lyns Holund midt i siste motbakke 
berger de såvidt. Etter først å ha blitt holdt igjen, får de lov til å begi 
seg ut på andre runde. Siste runde ender også i et spurtoppgjør om 
topp 90, som de dessverre går tapende ut av. Laget havner derfor til 
slutt på 91. plass av 99 (Tilfeldig?) lag på startstreken. Det viktigste 
var uansett at alle sju lag berga seg igjennom stafetten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette har vært en lærerik helg sett med NTNUI’s øyne. Ikke bare har 
vi lært hvordan mjølkesyra kjennes ut selv etter 4,1 km, men vi har 
også lært at motbakker, DET kan de i Trøndelagen.   
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En	  prat	  med	  rennsjefen	  	  
 
Navn: Ingeborg Treu Røe 
Studie: 5-årig master i nanoteknologi 
Alder: 21 år 
Sivilstatus: på utkikk 
 
Hvor kult er det å ha status som 
”rennsjef”? Og har du opplevd å ha 
bedre drag på byen etter at du fikk 
tittelen ”rennsjef”?  
Det er faktisk veldig kult å ha statusen ”rennsjef”. Man får mye creds, 
selv om det ikke har gitt utslag på byen enda. Men jeg regner med at 
det endrer seg når Marka Rundt blir en knallsuksess. 
Hvor mange år har du vært med i Marka Rundt-styret før du ble 
leder? 
Jeg har vært i styret i ett år, som logistikkansvarlig, før jeg tok over 
som leder.  
Største utfordringen med din stilling? 
Siden Marka Rundt er et ganske stort arrangement med mange ting 
som skal koordineres og organiseres, er kanskje den største 
utfordringen å ha oversikt over hvem som gjør hva til enhver tid. 
Hva er skrekkscenarioet? 
Skrekkscenarioet er nok at tidtakingen ikke fungerer slik at ingen får 
tidene sine, men vi har en flott tidtakingsgjeng som har stålkontroll, så 
jeg er ikke så veldig bekymret for akkurat det. 
Hva er drømmescenarioet? 
Drømmescenarioet er selvsagt at vi får masse snø, -5 grader, 
panserspor og bare fornøyde deltakere! Værgudene er kanskje ikke 
helt på vår side i så henseende, men vi gjør alt vi kan for å få bare 
fornøyde deltakere likevel! 
Hvorfor bør andre ntnui’ere søke Marka Rundt-styret? 
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Først og fremst er det utrolig kult å få lov til å jobbe med så mange 
flinke og hyggelige menensker for å arrangere et av Trøndelags 
største, fineste og mest tradisjonsrike renn! I tillegg er det en 
fantastisk erfaring i teamarbeid og organisering. Man møter alle slags 
utfordringer; fra parkeringslogistikk til forhandling av sponsoravtaler. 
Sist, men ikke minst er det en flott mulighet for å bidra med noe 
veldig viktig til NTNUI langrenn, som gir oss medlemmer så mye. 
Noen kloke ord fra rennsjeen til alle de som skal begi seg ut på 
den tøffe løypa: 
Jeg oppfordrer alle som skal delta enten på rennet eller stafetten, til å 
ikke stresse, ha det gøy på ski og nyte turen! 
 
Til slutt vil jeg gjerne benytte anledningen til å sende en stor takk til 
alle frivillige funksjonærer; uten dere ville vi ikke klart å få til et så 
fint arrangement som Marka Rundt er! 
 
 
Dette er vårt flotte Marka Rundt-styre som gjør en knakandes viktig 
og god jobb!  
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Løypekart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Høydeprofil 
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5	  KJAPPE	  
 
Navn: Trine Breen 
Alder: 23 år 
Sivilstatus: samboer  
Studie: arkitektur  
Form: Njæ, har ikke hatt tid til å trene så mye 
og har vært mye syk... Er det ikke det alle 
langrennsløpere pleier å si?! 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Det er et veldig bra miljø og stor bredde. 
Du blir tatt godt i mot enten om du er tidligere satsende 
langrennsløper eller aldri har gått på ski før. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Langtur klassisk med gode venner og sola i fleisen!  

3. Noen kloke visdomsord. 
Tap og vinn med samme sinn. Hehe, neida, jeg hater å tape 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Jeg har ikke vært med på så mye enda, men skal uansett mye til å 
toppe turen til Jizerska i januar. Gleder meg allerede til neste års 
utenlandstur!  

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Jeg synes alle i styret fortjener ros for alt arbeidet de legger ned for 
at vi kan være en del av verdens beste langrennsklubb!  
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5	  kjappe	  
 
Navn: Ånung Vikan 
Alder: 21 
Sivilstatus: Singel 
Studie: Bevegelsesvitenskap 
Form: Stigende 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
     Det jeg liker best med NTNUI er nok treningsmiljøet med mulighet 

for daglig matching og sosiale treningsøkter for alle, uansett nivå! 
2. Beskriv din favorittøkt. 
     Det er tett i toppen på listen over favorittøkter, men førsteplassen 

deles nok mellom rolig langtur løping om sommeren i Oppdals 
eminente terreng med innlagt bad på slutten, og påskelangtur på ski i 
sola! 

3. Noen kloke visdomsord. 
     Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl! 
4. Ditt beste NTNUI-minne. 
     Vanskelig å skulle dra fram bare ett minne, men turen til Tsjekkia og 

Jizerska nå nylig er hvertfall helt der oppe blant godbitene. Godt lag 
og topp stemning. 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
     Det er veldig mange som fortjener et kompliment, men dette går til 

Espen Sørlie. En knakandes bra kar, og han har hjulpet meg med å 
totalrenovere staketeknikken min i høst, du er til stor inspirasjon! 
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5	  Kjappe	  
 
Navn: Haakon Gunnerius Hagen 
Alder: 25 
Sivilstatus: Slave for en kvinne 
Studie: Marin Hydrodynamikk 
Form: Korpulent 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
De morsomme satsningsrennene i 
utlandet. 

2. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Elghufsintervaller i Estenstadmarka med langrennsgruppa. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Det er bedre å drite seg ut enn å dø av forstoppelse. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Da jeg slo Sven Ole og ØWHB på Birken i 2012 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Sjur Øyen, kanskje den viktigste enkeltpersonen i arbeidet med å 
sette NTNUI i den unike posisjonen klubben er i nå. 
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5	  kjappe	  
	  
Navn: Ingvild Kildahl 
Alder: 20 
Sivilstatus: Usingel 
Studie: Journalistikk 
Form: NTNUIbanketter tar på 

 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Som nykommer i NTNUI langrenn 
setter jeg kjempestor pris på hvor 
imøtekommende alle er og hvor godt jeg har blitt tatt i mot. Alltid 
morsomt med god stemning både på og utenfor trening. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Favorittøkten er selvfølgelig blodslitet på høsten i pøsregn og 
storm. Ingenting er som elghufsintervaller og blodsmak i munnen. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Jeg lever etter utsagnet 'en god latter forlenger livet' 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Det må være da jeg fikk 200 kroner av to ikke fult så smart 
NTNUIere for å stappe et sugerør i rumpesprekken på en Tsjekker. 
God stemning!  

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
I dag velger jeg å gi ros, heder og ære til Jakob for å allerede ha 
blitt kåret til årets gjøk. 
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5	  kjappe	  
 
Navn: Lars Even Schei 
Alder: Jeg er litt redd for å telle år etter hvert. Født 
19.08.91. Så kan du telle selv og sette inn her[     ] 
Sivilstatus: Skikkelig singel 
Studie: Petroleum 
Form: Aldri like god som den var 

 
1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 

At det er veldig lavterskel, og veldig høyt under 
taket. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Typisk en ”kort og rolig tur” hvor formen, skiene og været er så bra at 
økten ender opp i et slags vellykket én-manns-turrenn. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Som Winston Churchill sa i en av sine taler: ”Never give in. Never give 
in. Never, never, never, never…” og så videre. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
I løpet av min nokså korte fartstid: Jeg var en drøy kilometer fra mål i 
årets utgave av Jizerska, og manglet  desperat både energi, feste, 
motivasjon, koordinasjonsevne, bevissthet, og alle de andre greiene man 
ønsker å ha i orden når man går skirenn. Ut av ingenting kommer det et 
brøl som er så høyt at det utvilsomt bryter alle HMS forskrifter noensinne 
skrevet, og som er så foret på testosteron at WADA-representantene 
umiddelbart kommer løpende. Et par sekunder senere øyner jeg en massiv 
grønn skikkelse som fyker forbi i voldsom hastighet. I lett, 
næringsmangelindusert delirium går tankene rett til hulken. Det viste seg 
å ikke være så alt for langt i fra sannheten da hovedmistenkte, Gudmund 
Høglund, et sykke ut i banketten bekjente at han hadde  - som han selv sa 
det: "Havnet litt i transe på slutten der." 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Jeg må berømme Vilde Naja Moi for at hun med jevne mellomrom i rundt 
to år har prøvd å rekruttere meg til skigruppa uten å gi opp. Hun har mye 
stå-på-vilje! 
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#NTNUISKI	  
Siste fra Instagram, hashtag bildene dine  
med #NTNUISKI, så kanskje de  
dukker opp i neste utgave 
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NTNUIs	  korrespondenter	  
Det skjer stadig at spreke NTNUI’ere 
utvider horisonten sin, og pakker kofferten 
(og skiposen) for å dra på utveksling. Og 
dette semesteret er intet unntak. 
Fiskebeiner’n har vært i kontakt med noen 
av disse for å sørge for at NTNUI blir godt 
representert der de er. Denne utgavens 
korrespondenter er Truls som befinner seg 
i New Zealand og vår faste Asia-
korrespondent Erik, som i denne utgaven 
rapporterer fra Dubai.  
 
 
 
Arabisk	  vinter:	  Trussel	  eller	  godt	  bidrag?	  
Av Erik Solberg 
 
Nei, det handler ikke om ekstremisme og ustabilitet i den arabiske 
verden. Arabere, med Emiratene (UAE) i spissen, ser mot ski. 
Men ikke snø? FB’s Asia-korrespondent har vært i Dubai. 
 
Først en liten geografileksjon. Betegnelsen «de arabiske landene» eller 
«den arabiske verden» omfatter 22 land der en eller annen versjon av 
arabisk er dominerende språk; det vil si alle land på den nord-
afrikanske kyst inkludert Mauritania og Vest-Sahara, landene på den 
arabiske halvøy, Djibouti og Somalia, Irak, Syria, Jordan og Libanon, 
og den lille øystaten Komorene. Men ikke Iran og Afghanistan og 
borti der, og seff ikke Israel (f*ck dem). 
 
Noen av disse landene er som kjent relativt steinrike på olje. Og hva 
kommer av mye rikdom? Jo, som alle vet, stor grad av kjedsomhet. 
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Hvilket ofte gjøre bukt med ved å prøve å bli best i verden i noe. 
Araberne i Emiratene og Saudi har lenge prøvd å bli best i høye 
bygninger, rare kunstige øyer samt de viktige grenene «flest 
gullbelagte sportsbiler per capita» og «mest dompa kjøpt i utenlandske 
barer». I svært matdominerte kulturer har ikke fysisk fostring vært 
særlig interessant, men nå begynner også araberne å trene (tro det eller 
ei).  
 
«Sandskiing» har en god stund vært en tullete 
aktivitet for turister, men nå begynner altså 
araberne å trene seriøst på sine gulbrune sletter 
mens de drømmer om snø under skia. Sharikhah 
Al-Adin Whysosaid er en av pionerene på feltet 
og håper på Falun-VM i år. Han uttaler «االلززبباادديي 
 som kan mer eller mindre ,«ححققاا ججييددةة ححققاا ههوو
oversettes til «Ski er kult. Jeg har gått ned 20 
kg». Også Saudi-Arabias nye skipresident Al-
Fahad Butwhydoyohwantmehtogetohftheplane 
(avbildet til høyre) er i ekstase, han nærmest 
roper: «إإللىى االلسسااخخننةة٬، ححققاا ههيي االلخخااممسسةة ززووججتتيي 
 االلززبباادديي ووااللللببنن أأييضضاا٬، .ررؤؤييتتههاا ييممككننكك للاا سسييئئةة
 Han håper at Saudi skal en dag .«ححققاا ججييددةة ححققاا ههوو
kunne måle seg med Norge og Sverige, samtidig som han tilføyer et 
lite «death to America». 
 
Kondisjonsidrett i ørkenen krever selvsagt mye av utøverne, særlig 
fordi det er j*vla varmt. Dehydrering og solstikk er store problemer, 
noe som gjør sandski til en vintersport. På vinteren faller temperaturen 
helt ned i 25 (pluss)grader på kalde dager. Idrettslege Abdul 
Wahabawaheebama’aanama’aaa understreker problemet: da de tre 
fetterene Zaid Al-Sheikh, Ahmed Milk-Sheikh og Muhammad 
Dontforgettosheikh var favoritter til stafett-gull i det arabiske 
mesterskap, kollapset Milk-Sheikh 10 meter foran målstreken som 



FISKEBEINER’N	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   23	  

følge av dehydrering. 
 
Det andre store problemet for våre arabiske venner er kvinneidretten 
(ingen hjemmelaget bombe dét). I Saudi-Arabia kan kvinner verken 
kjøre bil eller gå utendørs uten sin mann, og aldri uten burka. 
Langrenn vil derfor naturligvis være Haram (forbudt ved Islamsk lov). 
Hva skal de gjøre for å måle seg på kvinnesiden? Så langt åpner 
idrettsledelsen i Saudi for at kvinner kan ledsages av sin mann, men 
må gå i burka. Enn så lenge kan nok kondomdresskledde sneller i 
Norge pustet lettet ut. 
 
Forøvrig er det ikke bare langrenn araberne satser på. Både aking, 
snowboard og alpint er viktige grener for enkelte av utøverne. 
Mohammed Sheikh-Wohoo håper på plass i X-games neste år og har 
med midler fra enkelte anonyme arabiske monarker fått bygget sin 
egen half-pipe og big air i ørkenen. Ali Fyfasan Bin-Sepohmeg, en 
lavere rangert fetter av Emiren i Qatar, satser på aking. Begge er 
avbildet her.  
 
Hva tror du, kjære leser? Blir araberne en trussel i fremtiden. (Vi 
snakker fortsatt kun om vintersport). FB’s korrespondent tror de 
fortsatt har en liten vei å gå, men vi ønsker dem likevel velkommen til 
neste OL, om det så skulle være i Alamaty eller Beijing. Begge steder 
har jo så fine menneskerettigheter, så araberne glir nok rett inn. 
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Reisebrev	  fra	  Auckland,	  New	  Zealand	  
Av Truls Hestengen 
 
Hei spreke NTNUI-ere! Gøy å følge med på resultatene fra 
hyttekarusellen og andre steder dere dukker opp. Spesielt linselusen 
Gudmund som dekker over hele Northug på skjermen når han rykker 
under NM-stafetten. Jeg har en teori om at det var av denne grunn 
Petter valgte å stoppe opp for deretter å rykke igjen senere. Hvis det 
ikke kommer på tv er det jo ingen vits i å være best. 
 
Over til meg selv kan det nevnes at jeg trener som den selvutnevnte 
mosjonisten jeg er. Det vil si kun halvharde langturer på asfalt to til tre 
ganger i uka. Jeg har fått spørsmål om jeg angrer på at jeg ikke tok 
med rulleskia, og der kan jeg fortelle at jeg svarte nei. Kiwier liker 
ikke syklister, jeg tror de hater folk på rulleski. Det er faktisk litt feil å 
si, for mesteparten av de som bor i Auckland er asiatere, men hva 
byplanlegging angår i NZ's største by kunne man kanskje spurt seg om 
de har hørt om sykler før.  

 
Kommer man seg ut av 
metropolen er det derimot en 
helt annen atmosfære og andre 
typer folk man møter. Kiwier er 
generelt veldig joviale og 
hyggelige mennesker. Rundt 
Auckland på nordøya er det 
fantastiske strender med gode 
surfeforhold. Jeg kjøpte 
surfebrett ganske tidlig og har 
rukket å bli ganske dårlig til å surfe. For folk som noen gang har lurt 
på om det er vanskelig så er svaret et klinkende ja! Spesielt med små 
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brett, og med litt for stor tiltro til egne evner gikk jeg selvfølgelig for 
et mindre ett... 

 
Den virkelig storslagne naturen finnes dog 
på sørøya hvor jeg kjørte rundt i en måned 
i november og desember. Vi har 
sommerferie fra midten av november til 
starten mars, og satte kursen sørover like 
etter siste eksamen. Her finner man fjell, 
fjorder, isbreer og nydelige innsjøer (ja det 
ligner på Norge), men også andre herlige 
plasser som kun kan oppleves her. Vi var 
en god gjeng med folk fra Norge, 
Tyskland, USA, Canada, Nederland, 
Italia, Finland og Litauen. Det beste med 
utveksling er definitivt alle 

bekjentskapene man gjør med folk rundt om i verden. Spesielt har jeg 
blitt godt kjent med en Canadier fra Vancouver. Det passet veldig bra, 
for i skrivende stund sitter jeg på et motell i Golden BC, Canada hvor 
jeg har kjøpt sesongkort i et stort skisenter. Vi er en gjeng på 11 
nordmenn som valgte å tilbringe de første månedene av 2015 til å 

kjøre på ski her. De tar fri fra 
skolen, jeg har ferie haha ;) Jeg 
blir her til skolen starter i 
Auckland og blir der til slutten 
av Juni før jeg mest sannsynlig 
tar fatt på sisteåret i Trondheim 
fra høsten av. 
 
 

Masse lykke til med resten av sesongen! 
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Nytt	  styre!	  
 
Mandag 2. februar ble det avholdt årsmøte, hvor det i tradisjon tro ble 
servert kaffe, is og noe attåt. Med godt oppmøte og upåklagelig god 
stemning lå forholdene til rette for å oppsummere nok et fantastisk 
NTNUI-år! Og møtets høydepunkt (etter isen så klart) var valget av 
vårt nye styre som består av mange nye navn:  
 
Leder: Vilde Naja Moi 
Nestleder: Olav Vestøl 
Kasserer: Jakob Meløy 
Sponsor- og økonomiansvarlig: Eivind Klokkehaug 
Arr.kom leder: Nikolai Ryvoll 
Sos.kom leder: Anette Kleppestø 
Websjef: Gudmund T. Høglund 
Marka Rundt-leder: Ingeborg Treu Røe 
Hovedtrener: Espen Sørlige (til sommerferien) og Kristin Antonsen 
(fra etter sommerferien) 
Materialansvarlig: Didrik G. Henriksen 
 

 
I tillegg fikk klubben sin egen instagram-konto (ntnuilangrenn), som 
alle må følge :D (så kanskje dere får en ny følger, yey!) 
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En	  siste	  hilsen	  fra	  avtroppende	  leder,	  Torbjørn	  Vala	  
 
Nok en ildsjel forlater vervet i NTNUI-langrenn. 
Det er vemodig både for klubben og klubbens 
medlemmer at vår eminente leder nå trer av. 
Hvem skal stå for underholdningen på fest nå?? 
For jeg tror alle vi som har bevitnet Valas 
marsjering er enige om at INGEN marsjerer som 
Vala. Den vil bli savnet. Men fortvil ikke, vi har 
fortsatt en stakefest til gode. Og med det er Vala 
pliktig til å marsjere en siste gang for klubben i 
hans hjerte. 

 
Hva føler du nå, nå som du går av som leder 
for Norges beste klubb? 
Det kan sammenlignes med å slippe ut av fengsel, litt sånn ”endelig er 
jeg en fri mann”. Jeg ser fram til å trekke meg litt tilbake og nyte godt 
av NTNUI-langrenns aktiviteter uten å være på den administrative 
siden. 
 
Hva har vært det beste med å være leder? 
Det spesielle med å være leder er at man sitter på toppen og må ta 
avgjørelser selv. Man kan spørre andre, men den endelige avgjørelsen 
må man stå inne for. Dette var en ny, men lærerik erfaring. Ellers har 
det å være leder for en så stor og fin langrennsklubb gitt en generell 
god følelse og stolthet hele det siste året. 
 
Hva kommer du til å savne mest med NTNUI? 
Vanskelig å si akkurat nå når jeg er midt inni det. Men det jeg liker 
med NTNUI er artig kniving på trening og konkurranse uten alt for 
mye seriøsitet. Jeg har vært glad i elghufs i Vassfjellet på lørdager og 
tror denne økta vil være et savn. 
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Hva skal vår avtroppende leder gjøre nå? 
For tiden søker jeg jobb og tar det litt deretter. Sannsynligvis blir det 
Oslo, men Trondheim er likevel ikke en umulighet. Nå skal jeg nyte 
livet med mindre administrative oppgaver i NTNUI, og mer fri og tid 
til å gjøre andre ting. 
 
En liten avskjedshilsen til klubben i ditt hjerte: 
NTNUI er klubben i mitt hjertet akkurat nå, men se ikke bort fra at jeg 
en gang i fremtiden gjør som Martin Hallberg og putter en ny klubb 
inn i hjertet mitt. Det vil tiden vise, men uansett må jeg si at NTNUI 
er en fantastisk bra klubb med kjempegodt treningsmiljø og vanvittig 
bra folk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med det takker vi deg for et fantastisk år med deg som leder! Du har 
gjort en flott innsats, og går inn i rekken som en av klubbens ildsjeler. 
Og idet vi tar farvel med Torbjørn Vala, ønsker vi vår nye leder Vilde 
Naja Moi lykke til som vår nye boss. Det digges at det er en jente som 
troner øverst igjen, og vi er alle sikre på at klubben ligger i de rette 
hender! 
	  
	  
	  



FISKEBEINER’N	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   29	  

	   	  



UTGAVE	  1	  -‐	  2015	  
	  

	   	  30	  

	   	  



FISKEBEINER’N	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   31	  

Megleren	  påvirker	  prisen	  
 
Mer enn 60 prosent av befolkningen i 
trøndelagsfylkene er overbevist om at 
eiendomsmegleren er med å påvirke prisen ved 
boligsalg. Det gleder partner Hans Christian 
Espenes  i Privatmegleren i Trondheim. 
 
I en nasjonal undersøkelse utført av Infact for 
Privatmegleren fremkommer det at 25,1 prosent i 
trøndelagsfylkene mener at eiendomsmeglere har 
avgjørende betydning for prisen man oppnår ved boligsalg. I tillegg svarer 
36 prosent at megleren har "middels" betydning for prisen. I overkant av 
elleve prosent mener at megleren har liten innvirkning på pris.  
 
- Undersøkelsen viser først og fremst at folk har tillit til meglere, sier 
Espenes. Han mener at eiendomsmeglere generelt får mye anerkjennelse i 
målingen fra Infact.  
 
- Det å være megler handler om langt mer enn å annonsere en bolig for salg. 
En megler har mange roller å håndtere i forbindelse med boligsalg, og skal 
opptre som en god rådgiver med å vurdere pris og avstemme forventninger, 
og påpeke forbedringer som eventuelt må utføres før et salg, samt 
synliggjøre boligen gjennom gode tekster og bilder. Megleren bruker 
dessuten sitt nettverk av potensielle boligkjøpere i salgsprosessen. I tillegg 
kommer visning og budrunder med mye krevende oppfølgende arbeid. 
Basert på det omfattende arbeidet megleren gjør, er det naturlig at man også 
er med å påvirke prisen,  påpeker Espenes. Han regner med at vinteren og 
våren blir en hektisk periode for byens eiendomsmeglere. 
 
- En engasjert megler klarer å skape mer aktivitet, og megleren som selger 
en bolig vet at dette engasjementet kan være helt avgjørende når kjøper i 
neste omgang skal selge sin egen bolig. Derfor er dynamikken i dette 
markedet slik at megleren hele tiden må levere kvalitet, sier Espenes. 
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SAMARBEIDSAVTALE	  MELLOM	  NTNUI-‐LANGRENN	  OG	  SPORTSBUA	  

2014-‐2017	  

 

 

 

 

 

 

 

Generelle rabatter for NTNUI-langrenn medlemmer: 

• 25% rabatt på alt skirelatert utstyr (klær, smurning, ski, 
bindinger osv) 

• 30% rabatt på alt skirelatert utstyr ved forhåndsbestilling  
• 10% rabatt på alt kjøp under 1 000,- ordinært sortiment 
• 15% rabatt på alt kjøp fra 1 000,- og 6 000,- ordinært sortiment 
• 20% rabatt på alt kjøp over 6 000,- ordinært sortiment 

 
For å oppnå disse rabattene må du stå oppført på langrennsgruppas 
medlemssider og kunne vise gyldig medlemskort i NTNUI. 
 
Sportsbua kan besøkes i Fjordgata 56-58. 
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NTNUI-‐LANGRENN	  SIN	  HOVEDSPONSOR	  ER:	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savnet du noe, eller sitter du inne med en god sak til neste utgave? 
Send oss en mail: langrenn-fb@org.ntnu.no 

 


