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LEDER´N HAR ORDET
Vi er godt i gang med sesongen 2013/14, men
tradisjon tro er det Brux de lux som setter det
virkelige startskuddet. Nå er vi på vei og for
noen dager det skal bli! Ingrediensene er blant
annet mange timer på ”det hvite gullet”,
kvalitetstrening og mye bra folk. Trenerteamet har spikret sammen et idiotsikkert
opplegg som du kan lese mer om i denne
blekka.
Når vi også blir kåret til årets klubb av Norges Skiforbund, er det et bevis
på at det som skjer her virkelig er bra. Så mange medlemmer, med så mye
engasjement og så mye idrettsglede legger utvilsomt grunnlaget for å
lykkes. Skiforbundet sier at vi har gjort en ”bemerkelsesverdig innsats for
idretten”, til det er det ikke annet enn å gi et ubeskjedent takk.
For det skjer mye bra i langrennsgruppa. Aldri før har jeg sett så mange nye
på trening og vi er dobbelt så mange på samlinger som vi var for bare et par
år siden. For første gang har vi hele tre satsningsrenn i utlandet i en og
samme sesong og snart smeller den tradisjonsrike Hyttekarusellen i gang.
Det er fett å være skiløper i NTNUI om dagen, og nå kommer snøen!
For øvrig er det snart på tide å slippe nye krefter til i førersetet, så denne
noe emosjonelle introen i Fiskebeiner’n blir nok min siste. Riktignok er vi
ikke ferdig før styreskiftet i jan/feb og det er et par saker som skal bankes
gjennom før det. Flere i det kompetente styret fortsetter forhåpentligvis
etter årsmøtet, men enkelte nye tilskudd blir også å se. Inntil videre sees vi
nok i sporet, og husk; svensker er mennesker de og!
Bjørn Bergholt ❄ Leder NTNUI-langrenn
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REDAKTØREN TAR SEG FRIHETER
Da er ventetiden endelig over og du sitter her med verdens beste avis foran
deg! Bak enhver utgave av Fiskebeiner’n ligger det mye arbeid, litt
banning og en stor dose kjærlighet. Denne gangen kan jeg også ane et visst
forventlingspress etter litt blæsting, men ta det med ro, avisen er spekket
med idrettsglede fra ende til annen. Den nye redaksjonen har ikke ligget på
latsiden, men gått ut like aggressivt som i skisporet og har prøvd å få med
oss både stort og smått.
Nå står sesongens første snøsamling for tur og joggesko kan byttes ut med
skisko, i hvert fall for en helg. Hurra! I den sammenheng er det vel kanskje
også flere enn bare meg som lurer på de obligatoriske spørsmålene, glir
skia like bra i år som i fjor, og hvordan står det egentlig med den fysiske
formen? Hvor tydelig har UKA satt sine spor? Og ikke mins, har det
virkelig vært verdt å slite seg opp monsterintervallene i Vassfjellet? Ja, etter
å ha sett ryggen til selveste Petter Northug kan jeg spontant bekrefte det
siste. Om det så skulle bli for hardt her i Bruks, så får en vel ta til en svensk
en: ”Smøringa er halve skituren, sa svensken Marcus Hellner, smørte to
ganger og la seg på sofaen.” (P.Northug jr) Jeg har jo dessuten hørt at
restitusjon og hvile er viktig..
Til slutt vil jeg rette en stor takk til sesongens spreke og engasjerte
fiskebeinerredaksjon bestående av Kari Sylten og Markus Glad. Jeg vil
også takke den erfarne trykkeri-mester og tidligere redaktør Torbjørn Vala
for god hjelp og støtte, uten denne hjelpen
ville nok Fiskebeiner’n ha lidd under et
enormt tidspress i jobben med å tråkke opp
hele fiskebeinerløypa på nytt.
Anette Kleppestø
Redaktør
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REDAKSJONEN 2013/2014
Endelig ligger en ny skisesong for døren. Ny skisesong betyr nye rykende
ferske utgaver av Fiskebeiner’n med oppdateringer på hva alle de
grønnkledde herlige menneskene har foretatt seg siden forrige utgave.
Særlig spennende er det kanskje nå siden det er en hel sommer siden
forrige gang du satt der på Birkenbussen og prøvde å roe stemninga med
Birkenquizzen du fant i Birkenversjonen av bladet. Anyways, tenkte
kanskje det var litt fett å fortelle dere hvem som faktisk skriver alt dette
interessante stoffet. Årets redaksjon består av Anette Kleppestø (redaktør),
Markus Glad (glad skribent) og Kari Mørkved Sylten (random journalist).

Markus. Rappkjefta Tromsøværing. Siving
to be. Bygg. Alltid veldig presentabel på
trening i vakre grønne farger. Generelt en
jovial fyr. B-menneske. Glad i
morgenkaffe. Allsidig.
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Anette. Litt blond. Ganske smart. Siving to
be. Bygg. Litt langrennsjente, litt seiler.
Liker å gjøre ting hun ikke kan (som å bli
redaktør i Fiskebeinern) Litt glad i kaffe,
mest glad i vafler. Mest av alt: glad i å ha
det gøy!

Kari. Veldig rappkjefta trønder.
Siving to be. Skjortestudie. Ikke like
presentabel som Markus. Jovial? Amenneske. Evig engasjert. Glad i
ettermiddagskaffe.
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HJEMMESAMLING
Helgen 11-13. Oktober var det klart for hjemmesamling. Samlingen startet
fredag med rulleski og styrke på Dragvoll og endte med guidet langtur i
marka rundt traseen søndag. Lørdag var den store myr-dagen med
myrintervaller, myrspurt, myrfotball og myrstafett.

Starten fredag gikk etter ryktene i forrykende tempo, hurtighet stod på
programmet, og dette ble tatt på alvor. Styrken på Dragvoll etterpå var også
bra, virket som om alle ble slitne og ganske svette. Lørdag gikk starten fra
Studenterhytta kl 10, Johan ledet vei ned til 5 sti-krysset det intervallene
startet. 4*5 min i myr med stigning. Altså nok av rom for å bli både
andpusten og sliten. Dessuten er det en selvfølge at slike økter oftest
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resulterer i en gjørmete og dirty look. Da ingen løp så fort at intervallene
klarte å ta oss helt opp til hytta, ble det tatt en spontan sjefsavgjørelse om et
par ekstra hurtighetsdrag. Godt å kunne svi av enda et par krefter myra, en
fin avslutning før de siste bakkene opp til hytta skulle forseres. Vel oppe
ved hytta kunne økten avsluttes med god samvittighet. Så var det endelig
tid for pannekakemiddag på hytta! Nei, vent, middagen ble jo ikke servert
for 16.30. Trener Kristin med sitt våkne øye hadde selvsagt fått med seg
dette og sendt ut mail på forhånd. Den gode tradisjonsrike norske
matpakken var dermed neste post på programmet. Deretter stod kortspill,
gruble, (mer eller mindre vellykkede) gåter og andre bli-kjent-aktiviteter på
programmet. Mysteriet om kloningen fra Groruddalen ble også oppklart.
Gåter ble løst, både før og etter de var ferdig fortalt, her viste det seg
nemlig fort at Kristin var en mester til å vite svaret på forhånd. Det bør
også bemerkes at undertegnede var helt rå i kortspillet ”boms og
president”.
På lørdagens andre økt stod fotball og stafetter på det velkjente underlaget
”myr” på programmet. Etter at kjentmanns-Marit hadde ledet oss rundt en
fin oppvarmingsrunde ble lagene ble delt inn i ”grønne” mot ”ikkegrønne”. Teknikken satt kanskje ikke helt inne hos flertallet, men innsatsen
var på topp og hva mer kan man vel egentlig forvente når det er snakk om
langrennsløpere som spiller myrfotball?
De etterfølgende stafettene må kunne sies å ha vært en suksess, fylt av en
god dose myr, en (litt for) stor vanngrav, 5 runder rundt et tre, innspurt i et
kjerr samt avsluttende spensthopp og push-ups. Jeg tror rett og slett det er
slik vi liker det, i hvert fall om man skal dømme etter humør og
entusiasme. Etter en liten vask Blomstertjernet var mørket begynt å sige på
og stod badstuen var gjort klar for den lystne.
Søndag var det klart for langtur i Marka rundt traseen med Odd Eirik som
guide. Runden gikk store deler i våt myr, det var tross alt skiløypa som
skulle følges. ”Point-of-no-return” viste seg å komme litt fort og litt brått
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på for de fleste, altså endte det med at samtlige ble med på den lange
runden. Det er derfor ikke så rart at det ble litt tungt på slutten for noen av
oss, men det er da lov å bli sliten på langtur. Det var selvsagt en god gjeng
som holdt farta helt inn også, alle utenom hovedtrener Espen (hvor ble det
egentlig av han?)kom seg i hvert fall helskinnet tilbake til studenterhytta,
med ulik grad av melkesyre i beina. Dette etter en tur som til slutt endte på
omtrent tre timer, tre kvarter og 30 km. For en sprek gjeng!

Alt i alt må dette sies å ha vært en vellykket samling preget av et variert
program toppet med glade langrennsløpere 
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BERIT TOK TRIPPELEN
På Birkebeiner.no skriver arrangøren: ”Berit Gjelten var sterkest gjennom
Birken-året, og sikret seg trippelseieren”.
I fjor skrev Fiskebeiner-redaksjonen om Berit sin flotte 2. plass i
Trippelkonkurransen, og året før der var det hennes 5. plass. Siste linje i
fjoråretsutgave lød slik: ”Blir det seier neste år? FB har trua”. I år har
redaksjonen gleden av å skrive om en 1. plass! Hun er altså da den raskeste
damen i Birkenkarusellen, og tok merker i alle tre øvelsene! Hurra!
Etter Birkebeinerløpet var det uhyre jevnt i sammenlagtkonkurransen. Inger
Hegstad Krüger ledet med 2.26 på Mari Johanna Brox. Berit lå 2.35 bak
andreplassen, noe som betydde at Berit måtte gi jernet på rittet.
Redaksjonen var særdeles spent på om hun ville klare å slå sin argeste
konkurrenter med så stor margin, men ble beroliget etter å ha sjekket
Strava-profilen og telt antall mil Berit hadde lagt ned i sommer. Underveis
fikk Berit teft av gull, og dundret til over fjellet og inn til en 8. plass i
eliteklassen. Fiskebeinern gratulerer Berit med en stor bragd!
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Seiersgliset
Det var flere NTNUI’ere som gjorde god figur i løpet av ”Birkenåret”, her
er en oversikt over de grønne resultatene:

Berit Gjelten
Ingrid Hannestad
Mari Bergendahl
Kristian Stenerud
Anders Gullhav
Kristian Just
Morten
Christophersen
Bjørnar Valøen
Terje Skjeggedal

Rennet
03.30.30

Løpet
01.29.54

Rittet
03.26.34

Total
08.26.58

03:41:27
04:03:31
04:02:23

01:32:18
01:30:03
01:38:50

03:52:03
03:32:16
04:03:39

09:05:48
09:05:50
09:44:52

03:31:59
04:12:26
03:26:36
03:26:47
03:34:16

01:40:19
01:46:46
01:19:22
01:40:25
01:31:17

04:24:28
04:19:14
03:22:12
03:11:40
03:32:35

09:36:46
10:18:26
08:08:10
08:18:52
08:38:08
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MÅNEDENS PROFIL: Hanna Sæverås Breivold
Hanna ble stemt fram av juryen som denne månedens profil
i langrennsgruppa . Begrunnelsen er som følger: ”stødig
arrangering av samlinger i høst, godt humør på trening og
ikke minst fortjener hun en bemerkelse for sin innsats under
Oslo Maraton.”

Hanna tauer på en gruppe Foto: team biathlon
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Du gjorde det rimelig skarpt under årets løp, og kunne innkassere en
2. plass i K22-23 med tid på 3.12. Hvor lenge hadde du trent mot løpet?
Jeg har tenkt at jeg ”bør” løpe Oslo Maraton en liten stund. Men jeg gikk
vel på påmeldings-smellen under eksamenstiden i vår. Da satt jeg på
lesesalen og kunne ikke tenke meg noe jeg heller ville enn å løpe rundt i
flere timer. Jeg er ikke kjent for å inneha verdens høyeste
treningsintelligens, så jeg trener sjelden veldig spesifikt og fornuftig. Liker
å ta ting på sparket og gjøre det jeg føler for der og da. Så er det en ekstra
motivasjon å ha en liten test i vente, bare.
Dette er ikke din første bragd i løpekonkurranser, du har jo tidligere
løpt ultradistanser. Ser du på deg selv som mer enn løper enn skiløper?
Langrenn er den idretten jeg liker best, men jeg må vel bare innrømme mitt
lille personlige nederlag at jeg nok er bedre på å løpe enn å gå på ski. Jeg
vil allikevel ikke gå så langt ned at jeg heller kaller meg løper enn skiløper.
Løping er bare en veldig god erstatning når det ikke går an å gå ski. Det er
en grunn til at jeg er med i NTNUI langrenn og ikke en ultraløperklubb.
(Eller, egentlig ganske mange grunner, når jeg tenker meg om).
Hva er planen for å få like gode resultater i langrennssporet?
Eh, ja, det var den planleggingen da. Satser egentlig bare på å få gått så
mye som mulig, og da er det jo hyggelig om det fører til fremgang. Ellers
har jeg en taktikk som går ut på at det gjelder å bli med på renn som er så
lange eller ukjente, at ingen har noe interesse av eller forhold til tiden du
får.
Hvilke planer har du for skisesongen som vi straks er i nå?
-Jeg har store planer om å bli en bedre tekniker. Jeg får prøve å utnytte
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meg litt av den gode kompetansen i gruppa, Og så skal jeg manne meg opp
til å gå flere renn tidligere. Gleder meg spesielt mye til Dolomittenlauf, det
tror jeg blir en bra greie.
Hvordan er livet som student på St. Olavs for tiden?
Spennende og travelt., som for de fleste studenter tenker jeg. Jeg har nok
litt elsk-hat forhold til å være medisinstudent. Jeg synes det er mye
spennende som skjer på skolen/sykehuset, men jeg setter nok fritiden min
litt for høyt. Jeg er vel en luksusstudent, uten at det nødvendigvis er det
lureste. Men de sorgene tar jeg i mai!

Hva ser du mest fram til under samlingen i Bruksvallarna?
Jeg ser mest frem til å ikke kunne gjøre noe annet fornuftig en hel helg enn
å ta på meg skiene rett utenfor døra og møte 60 andre grønnkledde i sporet.
Hva må de som er i Bruks for første gang tenke på for å få mest mulig
ut av samlinga?
Nyt det gode selskapet, både i sporet og på hyttene. Bruks er kanskje en av
de beste muligheten til å bi bedre kjent i gruppa. Benytt deg av de gode
fasilitetene, og topp kaka med å druse til på bakekonkurransen. Da har
man maksa fullstendig, kan man vel si.
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KM RULLESKI
Den 12. september var det duket for klubbemsterskap på rulleski. Dette er
en årelang tradisjon i langrennsgruppa og er sesongens første
«mesterskap». Løypa starter ved ferista, og avsluttes med målgang ved
skistua. Nytt av året var spurtpris ved parkeringsplassen på Baklidammen
etter ca. 600 meter. Premien for denne spurtprisen, og rennet som helhet,
var et gavekort på slip på sportsbua til en verdi av 500 kroner.
Klubbmesterskapet er som alltid et åpent skirenn, og i år stilte mange ikkeNTNUIere til start. Vinneren av rennet var en ikke-NTNUIer, nemlig
Håkon Hagen Helgesen. Ikke bare vant han rennet, men han vant også
spurtprisen og gikk inn til ny løyperekord på tiden 16:36. Til og med
Martin Hallberg lot seg imponere av dette! Martin tok for øvrig 2. plassen,
men hadde kanskje hevdet seg bedre om piggen ikke hadde brukket ved
storsvingen.
Som vanlig når det
er snakk om en
rulleskikonkurranse,
er det dårligere
deltagelse blant
jentene.
Fiskebeiner'n synes
dette er trist, og
skulle gjerne sett
flere jenter til start.
Uansett stilte i
hvertfall to spreke
jenter, nemlig Marit
Marit Vala og Katharina Kahrs, henholdsvis nummer
1 og 2 i konkurransen.
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og Katharina. Marit innkasserte like greit både seier og løyperekord, mens
Katharina klinket til med ny personlig rekord.
Forholdene var for øvrig fine, med 15 varmegrader og tørr asfalt. Neste år
håper vi enda flere stiller til start på dette spennende rulleskirennet.

Beste NTNUIere i hver klasse:
Gutter: Martin Hallberg, Einar Raknes Brekke, Espen Sørlie
Jenter: Marit Vala, Katharina Kahrs

Nytt av året var uttrekkspremie. Odd Eirik Farestveit var heldig vinner av
premien som var en NTNUI-lue.
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HU OG HEI -Høstens tøffeste utfordring?
Så var dagen da orienteringsløpet Hu og Hei skulle gå av stabelen, dette er
et tradisjonsrikt o-løp hvor herreløypa består av to runder på til sammen
rundt 30 km i luftlinje, Damene løper en runde på ca 18 km luftlinje,
bortsett fra superbabesa, som slår følge med gutta. Det er på slike dager det
kommer frem hvor utrolig mange spreke folk og studenter Trondheim har å
by på! Eller er det slik at oppmøte på slike løp rett og slett gir et inntrykk
av antallet gale mennesker med god nok selvtillit til å tro at de er i stand til
å gjennomføre et løp som dette. Kanskje finnes det også folk utenfor disse
karakteristikkene, det må vel være de som lot seg overtale til å stille opp da
de hørte om all sjokoladen som ventet på postene.
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For de mest ivrige, de trenger noe å gjøre på fredagskvelden og som tar
oppvarminga kvelden i forveien,, eventuelt for dem med størst ambisjoner,
startet det hele med Snuskeløpet på fredagen. Dette er kortere o-løp, hvor
deltakerne selv velger ut fem valgfrie poster fra et utvalg som de kan ta i
den rekkefølgen de selv mener er raskest. Ved et godt løp her, sikrer man
seg en tidlig startposisjon til Gampeløpet dagen etter. Gampeløpet er altså
hovedløpet som går lørdagen.
Lørdag morgen ble man møtt av en stappfull studenterhytte og køer til
startnummerutdeling. Stemningen var god og gjertsenfaktoren var på 0,87
For de som lurer på det, er gjertenfaktoren er et mål på hvor hard løypa er.
Den ble innført etter 1965, etter at løypelegger Einar Gjertsen la en så hard
løype at kun 20% av de vel 300 deltagerne klarte å fullføre. Etter dette
fatale utfallet ble det besluttet at det aldri skulle legges en så hard løype
igjen. Faktoren er definert slik: (L*H) / (Lgjertsen*Hgjertsen)
Så var tiden inne, klokken ble 09.45 og det var endelig klart for fellesstart,
etter at alle snuskeløperne allerede var dratt i vei. De resterende løperne
stod samlet bak uthuset på hytta og over mikrofonen lød det: ”Første post,
ca 1,2 km sørover, på en kolle under y’en i Franslykkja.” Med det var løpet
i gang, og skaren av o-løpere gampet i vei nedover lia.
Ikke lenge etter var alle de startende godt fordelt utover store deler av
Bymarka. Varierende løypevalg og ulik løpefart ga etter hvert stor
spredning i feltet. Det sier jo sitt når vinner av herreklassen kom i mål på ca
halve tida til sistemann. Ikke at det har så mye å si i et løp som dette der
tiden ikke er alt, opplevelsen og stemninga teller minst dobbelt så mye!
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Her er noen bilder fra løpsdagen:

Gutta klare før start

Blide jenter før start

Kari, Live og Vilde på post
Marianne og Stephanie før start
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Langrennsgutta, godt i gang på runde 2

Oppsummering av resultatlisten:
Vinner av herreklassen:
Vinner av dameklassen:
Vinner av langløype dame:

Jon Aukrust Osmoen, NTNUI
Gøril Rønning Sund, Frol IL
Kristin Lønsethagen, NTNUI og Maren
Jansson Haverstad, NTNUI

Årets superbabes (jentene som fullførte to runder):
- Kristin Lønsethagen NTNUI
- Maren Jansson Haverstad NTNUI
20
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-

Marit Vala NTNUI
Kari Mørkved Sylten NTNUI
Kristin Antonsen NTNUI
Vilde Moi NTNUI
Live Lindemark Asker SK

For flere resultater, se huoghei.com

Utrolig bra innsats av alle som gjennomførte!

SUPERBABES!
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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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MARTIN HALLBERG TIL UNIVERSIADEN I
TRENINTO, ITALIA, 11-22. DESEMBER
Hva føler du nå?
Svar: Akkurat nå er jeg kanskje litt
spent, men det er så langt frem i tid at
jeg ikke kan tenke så mye på slikt nå.
Vet du egentlig hva du begir deg ut
på?
Svar: Absolutt ikke, men det ser greit
ut på papiret.
Kan du forklare hva dette
arrangementet egentlig er for oss
”dummies” ?
Svar: Bruk Google. Jeg vet ikke noe
som helst om dette. Til de som spør
sier jeg skal være med på noe
studentarrangement i utlandet.
Kanskje det blir noe som likner på
SL2013?
Foto: facebook
Når ble du tatt ut til denne store begivenheten?
Svar: I løpet av høsten 2013 lurer jeg på, men er ikke helt sikker.
Er dette et mål du har hatt over lang tid?
Svar: Nei, men når snøen faller er alle skirenn mål for meg.
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Trener du annerledes nå kontra i fjor på samme tid
mtp kommende deltakelse i Universiaden? Heftig
formtopping på g?
Svar: Formtopping er på gang, men det koster krefter. I
NTNUI-langrenn er jeg jo alene om å satse på slikt
sprint-langrenn på under 30km. Treningsmetodene mine
har vært statiske helt siden junioralder, og det er noen år
siden.
Hva satser du på plasseringsmessig? Eller er du en
typisk skiløper som er mer opptatt av framgang og
forbedring (les: indre motivasjon til tusen) enn
resultater?? Er det turen til Italia i seg selv som er den
største motivasjonsfaktoren?
Svar: Jeg aner ikke noe om nivået til resten av feltet, men
hvis dette er på nivå med norske laget kan alt skje. Jeg satser på å være i
midten av de norske resultatmessig.
Tidspunktet for konkurransene kommer strategisk tett opp mot
eksamen. Du som er blitt en gammel ringrev har vel kanskje mer
prosjektoppgave eller masteroppgave å bryne deg på? Hvordan har
uttaket påvirket ditt akademiske liv?
Svar: Mitt akademiske liv er meget travelt. Hvert sekund som ikke går med
til trening og søvn er foran leseplassen på skolen. Heldigvis kunne ØWH-B
bekrefte at en prosjektoppgave kunne skrives i løpet av to uker. Det lover
bra. Konkurransene kommer strategisk, ikke tett opp mot, men rett etter
høstens eksamener. Mine foreldre er mer bekymret for at jeg ikke kommer
tidsnok hjem til jul.
Vet du om noen andre som skal delta?
Svar: Vet det kommer en bunch med stipendstudenter fra/i USA.
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Kommer du til å lage en blogg der vi
kan følge din vei frem mot, og ikke
minst under Universiaden?
Svar: Ingen blogg, men kanskje en
bildereportasje i etterkant. Spør meg heller
om det noe du lurer på, så slipper jeg å
gjøre noe unødvendig arbeid som ingen
har glede av, litt som dette intervjuet:)
Som Tikkanen så fint sier det: ”Bak
enhver stor mann står en kvinne. (…)”
Medfører dette riktighet?
Svar: Vel, ikke meg bekjent…

Foto: facebook
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Barmarkssamling, Meråker
Helgen 20-22. September var helgen hvor de våte myrene skulle testes,
karbo-lagra skulle fylles og formen skulle bedres. Nytt av året var den
rekordstore påmeldingen, nesten 50 grønnkledde, aerodynamiske lyn,
var klare for tidenes barmarkshelg!
Noen kjørte hardt ut fra start og valgte å ta seg til Meråker for egen maskin,
riktignok ved hjelp ski og sykler som dugelige hjelpemidler. Andre, valgte
å starte helgen litt roligere, med en mer avslappende biltur. Enkelte
ferskinger drog også, i troen om at dette skulle bli en hyttetur aka hvilepuls,
som en salgs debut i NTNUI-Langrenn (eller hva var det AC5 hadde sagt til
sine utkårede før avreise?). Uansett forutsetning og oppladning var
treningsprogrammet likt for alle. Her skulle det svettes og jobbes, både for
å spare avgjørende minutter i neste års birkebeiner, men også for heder og
ære i helgens desiderte høydepunkt: kakekonkurransen!
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Når det gjaldt transportvalg, må vi ikke glemme å nevne den utspekulerte
Ole Ivar. Han tok sin egen vri og valgte å hvile seg i form bak rattet, fram
til passering av rulleskiløperne etter ca 50 km.

Ole Ivars
Med en frisk kropp var det da bare å hive seg på skia for så å gå frem i
spiss og dra tetgruppa inn i mål. Det kan også nevnes at tet-gruppen som
påstod å være på ”rolig langtur”, dette utsagnet kom omtrent en ti minutters
tid etter at de var observert i vill spurt mot nærmeste 60-skilt, det er dermed
heller uvisst hva som da ligger i dette begrepet.
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TEAM Drikkestasjon. Soler seg mens de venter på nye utdøvere. Vørterølen
gikk ned på høykant og det kan røpes såpass at her måtte påfyll til!..
Vel fremme på hyttene, var det på med treningstøyet og ut på løpetur.
Respekt til de få som valgte å ta dette som treningstur nr 2 for dagen, etter
sykkelturen Trondheim-Meråker. You go girls!

Einar ”Megnden” Brekke er klar for elghufs
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Lørdag morgen stod elghufs ala
Northug på programmet. Ja, ryktene
skal ha det til at denne økta var identisk
med skistjernens intervaller. 6*5 min +
2*2 min med 2 minutters pause oppover
bakkene mot Kirkebyfjellet. Rått og
brutalt.
Da alle var vel tilbake til hyttene, ble
det tid til litt lunsj i solveggen. Etter å
ha slikket litt som, var det klart for neste
etappe: destinasjon: Storlien. Vel
framme over grensen, her var det ikke
vanskelig å forstå at elghufsene satt
frisk i beina, de grønnkledde forsynte
seg raust og godt, med god samvittighet
fra smågodt-avdelingen.
Heldigvis så alle ut til å handle innenfor lovens varer, da enkelte av oss ble
tatt ut i tollkontroll. Godt at også tollvesenet kunne få et innblikk i vårt
store godterikonsum.
Etter en liten hvil var det klart for neste post på programmet: Testrenn.
Meråker ligger på grensen til Sverige, men Sverige er dessverre ikke
synonymt med Syden, så innen denne tid hadde været slått om til ekte
trønder-regn, sånn for å legge en ekstra topper på stemningen. Hvor høyt
nervøsitetsnivå det var, vites ikke. Antall millimeter regn på asfalten
derimot.. Skyhøyt oppmøte var det uansett. Noe som var vel og bra,
bortsett fra for tidtakerne, som verken hadde startnummer tilgjengelig eller
for den sags skyld vannfaste skrivesaker. Tempoet var i hvert fall høyt fra
start og for tidtakerne var de ukjente fjesene mange. Noen av deltakerne var
flinke å ropte navn på runding, andre brukte heller energien på å forvirre.
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Tidtakerne lot seg heldigvis ikke lure for lett. Etter ca en runde lettet
regnet, og etter tre runder da gutta kom i mål, var det blitt et slags system i
navn-kaoset og med litt ekstra research var resultatlistene komplette.
Tradisjonen tro kan ikke et testrenn gå sin gang uten innslag av dramatikk:
en utforkjøring, en brekt pigg og Øyvind som brøt testrennet for andre år på
rad var tegn på dette. Det så ut til at de som valgte å ikke bli med på
testerennet, men heller delta på posten ”rulleskilek og stafetter” også holdt
bra fart i tillegg til god lagånd og godt humør.

Vinneren av herrenes testrenn: Martin Hallberg
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Katharina i godt driv

Bjørn Eirik
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Klar, ferdig, GÅ! Starten på stafett-leken
Endelig var dagens trening over, og fokuset ble raskt flyttet fra trening til
kakebaking. Skulle man satse på smak, utseende, den beste framføringen
eller overraskelser? Taktikkene var mange. Nytt av året var hemmelig
avstemning på lapper. Nystekte eplemuffins med god fremføring ga en klar
vinner! Et slag ”Gruble” ble det også tid til. De ”hjemmelagde” temaene
åpnet for mange kreative og gode svar.
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+ kokosbollekake
Søndag var det klart for langtur. Noen hadde fylt opp kakemagen til randen
dagen i forveien og valgte å prioritere ekstra søvn framfor frokost, andre
valgte den heller smarte(?) og kjente løsningen: spis alltid frokost før
langtur. Uansett, de aller fleste stod klare kl 09.00 utenfor hyttene.
Trøndeværet viste seg igjen fra sin beste side, og langturen ble lagt i ekte
trønders myrterreng. Ergo ingen skulle komme tørre tilbake. Noen av
jentene (Kristin) yppet frempå med at ”løper man lenge nok, blir det bra
vær tilslutt uansett”, lurer på om det er ultraløping hun egentlig driver med,
formen er i alle fal god. For kanskje var det en antydning til lysning i
skydekket da vi rundet 3 timer, men selv ikke denne lysningen så ikke ut til
å sette noen stopper for regnet, snarer tvert i mot.
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Regn eller ikke, suksessen var et faktum! Da de samtlige 45 slitne
NTNUIere, alle kunne sette seg i bilen og kjøre tilbake til Trondheim, godt
fornøyd med å ha lagt ned ytterligere et par timers trening og en god del
svette før årets skisessong.

Hørt og sett:
Ole Ivar skal ut av bilen for å skifte til treningstøy på vei til Meråker:
Guro: Trenger du hjelp til noe?
Opp til flere reinsdyr observert på nært hold under langtur i myra
På vei til Storlien, NAF-boken er funnet frem og spørrerunden i gang:
- Norges lengste tuneller?
- Ivrige medpassasjerer: Lærdalstunnellen, Oslofjordforbindelsen ..
- Quizmaster: Glemte å informere om at denne boken er over 20 år
gammel. .
Hørt over terassen på hytte 1 og 2:
- ”Hva gjør Torbjørn nå a?”
- Snakker om poretrykk..

Den improviserte drikkestasjonene på veien til Meråker måtte i all hast
fylle på med mer vørterøl. Det viste seg nemlig å ikke være en myte at
denne styrkedrikken rant rett ned hos garve NTNUIere.
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SNØFØRE I VASSFJELLET
Av: Didrik Graham Henriksen
20. Oktober ble som lørdager flest åpnet med en knalltøff 5 x 8 min.
elghufsintervall opp bakkene til Vassfjellet. I visshet om at den første snøen
hadde falt, møtte en stor gjeng langrennsløpere opp med mot i brøstet og
staver i handa. De bortimot 15 cenitmeterne med nysnø mot toppen gjorde
muligens ikke beina sprekere, men motivasjonen til oss glade skielskere
økte derimot eksponentielt med hvert lille fnugg av hvitt gull, og med
moralsk støtte fra Niklas Dyrhaug og gutta hans, ble økta en
kjempesuksess.
Så nådde vi kanskje ikke toppen av bakken denne gangen, men til gjengjeld
fikk vi en god forsmak på vinteren, og søndagen ble naturligvis benyttet til
å gjennomføre sesongens første skitur!
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5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Sondre Halden
23
Maskin
Stigende!

1) Hvor liker du best å dra ut på byen i
Trondheim?
AC5!
2) Hvor mange nye par ski har du bestilt
til vinteren?
2
3) Beskriv din favorittøkt?
Retningsløs rolig langtur, løping!
4) Er det god kvalitet på treningene?
Åh ja! Bra konkurranse!
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
positivt om)
Kristin Antonsen som er kommet i super form ved kun å være på festival i
sommer!
Øyvind Buer som er stor pådriver for å få i gang konkurranseinstinktet!
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5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Vegard Dahle
22 år
Sosiologi
Godt trent mosjonist

1)Hvor liker du best å dra ut på byen
i Trondheim?
Lite på byen, si… Carl Johan.
2) Hvor mange nye par ski har du
bestilt til vinteren?
0
3) Beskriv din favorittøkt?
1.30 halvhard staking rulleski.
4) Er det god kvalitet på treningene?
Ja
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
positivt om)
Marit Vala og Martin Hallberg
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5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Ingrid Berge
23
LUR 
Oppadgående

1) Hvor liker du best å dra ut på byen i
Trondheim?
DOWNTOWN!! Er ingenting som slår
Studenterhytta såklart.
2) Hvor mange nye par ski har du bestilt
til vinteren?
0, tar gjerne i mot gammelt stæsj fra
andre!!
3) Beskriv din favorittøkt?
Myrintervall etterfulgt av Badstu på hytta.
4) Er det god kvalitet på treningene?
Alltid.
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
positivt om)
Kari + Thomas Brikselli.
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5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Bjørn Bergholt
26
Samfunnsøkonomi
Kjempeform!

1) Hvor liker du best å dra ut på byen i
Trondheim?
AC5 (hjemme). Vi har hatt en del
fester/vors her i høst, både før og under
UKA. Jeg må si at det har vært ganske så
all right.
2) Hvor mange nye par ski har du bestilt
til vinteren?
Ingen, men har utviklet noen ski med Thor Gotaas, med utspring fra tidlig
1800-tallet. Den ene er kort (for fraspark) mens den andre er lang (for glid).
Dette kommer til å revolusjonere sporten. Bankers opplegg!
3) Beskriv din favorittøkt?
Rolig langtur en iskald vinterdag. Sol og -15 grader. Det må komme litt
knirkelyder fra snøen.
4) Er det god kvalitet på treningene?
Nesten for god. Trenerteamet med Espen, Torbjørn og Kristin har tatt dette
her til nye høyder. Vi er på god vei inn i en ny storhetstid.
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
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positivt om)
Åhh, det er så mange. Men ok, Eirik Martinsen. Stiller på nesten alt av
treninger og interne konkurranser, har utviklet hjemmesiden og fikser bugs
før du får sagt …bug, har kommet i sabla god form og spiser mat som en
okse. Jente: Kari Sylten!

5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Elisabeth Overvoll Hole
20 år
Psykologi
Den kommer seg!

1)Hvor liker du best å dra ut på byen i
Trondheim?
Downtown
2) Hvor mange nye par ski har du bestilt
til vinteren?
Ingen, fikk nye i fjor!
3) Beskriv din favorittøkt?
Lang langtur i marka i solskinn.
4) Er det god kvalitet på treningene?
Veldig bra!
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
positivt om)
Marit som alltid motiverer og inkluderer alle til å bli med på trening.
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5 KJAPPE
Fullt navn:
Alder:
Studie:
Form:

Espen A. Sørlie
22 år
Maskiningeniør
Halvdårlig!

1)Hvor liker du best å dra ut på byen
i Trondheim?
Har aldri vært ute dessverre!
2) Hvor mange nye par ski har du
bestilt til vinteren?
2 par.
3) Beskriv din favorittøkt?
Langtur staking med terskelfart siste
time.
4) Er det god kvalitet på treningene?
Ja.
5) Navngi en gutt og en jente i NTNUI du gjerne vil framsnakke (=snakke
positivt om)
M. Hallberg
M. Vala
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Utvalgt terminliste NTNUI-langrenn 2014
Dato:

Navn:

Sted:

Distanse: Stilart:

03.Statoil Norgescup
05.01.2014
10.01.2014 Bedrichovska 30

Nybygda

Diverse

Diverse

Liberec/Tsjekkia

30 km

Skøyting

12.01.2014 Jizerska 50

Liberec/Tsjekkia

50 km

Klassisk

16.NM del 1/Statoil
19.01.2014 Norgescup
18.01.2014 Dolomitten Classic

Molde

Diverse

Diverse

Obertillach/Østerrike

Klassisk

19.01.2014 Dolomittenlauf

Lienz/Østerrike

19.01.2014 Nordmarka Rundt

Klæbu

42/25
km
60/25
km
20 km

25.01.2014 Kretsmesterskap
normal
29.01.2014 Bratsbergrennet

Hommelvik

10/15
km
Trondheim/Bratsberg 10 km

Skøyting

02.02.2014 Markatrimmen*

Trondheim/Bymarka

42 km

Klassisk

02.02.2014 Jutulrennet

Melhus

20 km

Kla+Skø

07.Statoil Norgescup
09.02.2014
08.02.2014 Holmenkollmarsjen*

Meråker

Diverse

Diverse

Oslo

53 km

Klassisk

09.02.2014 Johan Evjens
minnerenn
14.Statoil Norgescup
16.02.2014
15.02.2014 Marka Rundtstafetten

Orkanger

25 km

Klassisk

Vind

Diverse

Diverse

Trondheim/Bymarka

35/3 km

Klassisk

Skøyting
Klassisk

Klassisk

43

UTGAVE 2 - 2013
16.02.2014 Marka Rundt*

Trondheim/Bymarka

40 km

Klassisk

19.02.2014 Klubbmesterskap
sprint**
22.02.2014 Studenterfemmila
(KM lang)**
01.03.2014 SkiEnern

Trondheim

1.5 km

Trondheim/Bymarka

50 km

Ikke
bestemt
Klassisk

Oppdal

42 km

Klassisk

02.03.2014 Vasaloppet*

Svergie/Sälen-Mora

90 km

Klassisk

08.03.2014 Klubbmesterskap
normal**
15.03.2014 Birkebeinerrennet

Trondheim

Klassisk

Rena-Lillehammer

10/15
km
54 km

16.03.2014 Storlirennet

Storlien-Meråker

36 km

Skøyting

22.03.2014 Rensfjellrennet

Støren

55 km

Klassisk

28.03.2014 NM del 2/Statoil
Norgescup
29.03.2014 Marit Bjørgen-rennet

Gålå

Diverse

Diverse

Støren

28 km

Kla+Skø

06.04.2014 Flyktningrennet

Nordli-Gäddedle

40 km

Klassisk

26.04.2014 Skarverennet

Finse-Ustaoset

36 km

Skøyting

Klassisk

Grå=satsningsrenn. *=Seedingsrenn til Birken. **=Klubbmesterskap.
Hyttekarusell hver tirsdag.
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TRENINGSPLAN, BRUKS

Bruks, 3.nov (bruksvallarna.se)

Klar for svensk snø, ski og svette? Her er helgens treningsprogram:
Torsdag: egentrening
Fredag:
09:00 alt.1) Langtur klassisk.
alt.2) Teknikktrening klassisk.
16:00 alt.1) intervall skøyting 5x4min i lysløypa. 2min pause.
Start 1.draget kl.16:30 på stadion.
alt.2) rolig tur med 5 hurtighetsdrag på 20sek flatt og 5 hurtighetsdrag på 20sek i motbakke. Skøyting. Ta gjerne turen opp på fjellet
med hodelykt.
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Lørdag:
09:00 alt.1) Langtur skøyting.
alt.2) Teknikktrening skøyting.
16:00 Testrenn. 2 runder i lysløypa for damer, og 3 runder for
menn. Det blir ca.6 km for damer og 9 km km for menn. Stilart:
klassisk. Oppvarming fra kl.16:00, parstart kl.16:30. (På tid)
Søndag:
09:00 langtur klassisk.
***ta med hodelykt!
***Oppmøte til alle øktene på stadion.
***På teknikkdelen blir det delt opp i grupper etter ferdighet, slik at alle
skal få max
utbytte.

Stemningsbilde fra i fjor
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NTNUI-LANGRENN HAR HANDLEAVTALE HOS:
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NTNUI-LANGRENN SIN HOVEDSPONSOR ER:

Savnet du noe, eller sitter du inne med en god sak til neste

utgave? Kontakt oss gjerne på vår tipstelefon: 815 493 00 eller send

oss en mail: langrenn-fb@org.ntnu.no
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