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LEDER’N HAR ORDET
Det samme spørsmålet reises hvert eneste år: Blir det snø i
Bruks? Undertegnede har satt yr.no som startside, lagt til
Bruksvallarna (og Skistua) som favoritter, og sjekket 10 dagers
varselet flere ganger daglig. Og i skrivende stund (9.
november) er det snø! Vi pakker sakene, og setter kursen for
årets første snøsamling.
Høsten i Trondheim har gått meget bra så langt!
Vi har sliti oss gjennom intervall på intervall til
Estenstadhytta og i Vassfjellet, stått titalls
minutter i plankestilling og gått flere mil på
rulleski. Nivået på de beste er høyt, mens
bredden er like bred som alltid, og det er sånn vi
liker det. Ingen er for gode eller dårlige til å
være med NTNUI-langrenn.
Vi har for tiden veldig mange nye medlemmer i
gruppa, noe som virkelig gleder en gammel
NTNUI-traver som meg. Nye krefter må etter
hvert ta over og et nytt styre skal velges. Jeg
anbefaler alle (nye) å engasjere seg mest mulig
og vit at alle bidrag settes pris på. Bruk denne
samlinga til å bli kjent med flest mulig, sank
timer i skisporet, og ta en velfortjent pause fra
mas og fjas på skolen. Vi ses i løypa!
Hilsen Torbjørn Vala
Leder NTNUI-langrenn

Rulleski, staver og
refleksvest – inne på
Skiraffen.

3

UTGAVE 2 - 2014

REDAKTØREN TAR SEG FRIHETER
Ja, da var det dags for ny samling og ikke minst en ny utgave
av denne flotte blekka! Tipper det er ett stykk sulten og gira
skientusiast som holder i denna blekka akkurat nå, og som
planlegger å sanke mange timer og mil de neste dagene. Jeg
personlig må holde morra mi (Bodil) med selskap denne
helgen, men jeg trøster meg med at jeg mest sannsynlig sitter
igjen med et stappa kjøleskap når helgen er omme (på
forhånd takk Bodilla). Uansett, jeg er 100% sikker på
at dere får en grønn, og forhåpentligvis hvit, helg
sammen i de svenske skoger
Siden forrige utgave av FB i august, er det tydeligvis
ingen ntnui’ere som har hatt en våt drøm om å bli
slaven min (refererer til utgave 1), noe jeg reagerer på
mtp mitt freeshe bilde i høyre hjørne. Folk med
dobbelthake blir tydeligvis ikke ansett som
tiltrekkende blant dette grønnkledde folkeslaget. Jeg
tar derfor til fornuften denne gangen og legger ut et
litt mer ”babete” bilde, da dette virker mer sosialt akseptert.
Dersom det allikevel ikke skulle bli mer fristende å jobbe med
(les: for) meg, så går det helt fint! Jeg ligger nemlig an til å bli
som min mor, altså en masekjerring (sorry Bodil), så jobben
som en masende redaktør tar jeg med knusende ro.
Og der skjønte jeg at jeg har nevnt min mor akkurat tre ganger
for mye, så da avslutter jeg med å ønske alle en RIKTIG GOD
TUR til Bruks :D Gå milelangs på ski, overspis dere på kake,
kjøp masse bacon og kom tilbake med masse juicy sladder.
Btw, jeg forventer løpende oppdateringer på Insta!!!
Smask og dask fra Hagen.
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Swecosprinten
Av Olaf Godtland Røe
27. august gikk startskuddet for årets høydepunkt på campus
Gløshaugen. For første gang gikk den klassiske sprinten som
en del av Midt-Norsk rulleskicup, og var derfor en utvidet
versjon av rennet. Til tross for
ufyselig og vått vær i forkant av
sprinten, var det tydelig at vått
dekke ikke skulle legge noen
demper for momentet blant
«asfaltbarna»!
Staben i Midt-Norsk
rulleskicup var noe uheldig
med datoen for rennet, da den i
år kolliderte med «Bråtesten, men kunne til gjengjeld stille med
deltakere fra Molde i vest, til Mora (Sverige) i øst! Til tross for
høylytte klager fra NTNUIere (som mente matchingen ble for
dårlig uten Ola Vigen Hattestad), var det stor
stemning på campus. Med saftig bakgrunnsinfo
på løperne viste DJ og jomfruspeaker Sondre
Halden at han garantert ikke hadde blitt
arbeidsløs om han skulle velge å nedprioritere
studiene ved NTNU. Uten ildsjeler som Sondre
ville ikke Swecosprinten vært mulig, arrangøren
vil derfor rette en stor takk til alle som
var med på å gjøre sprinten mulig.
Det var lett å se at grønnkledde jenter
hadde trent sprint i sommer, og med de
tre beste plasseringene stod Synnøve,
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Anna og Audhild for tapetsering av pallen! De helt store
resultatene uteble denne gangen for herrene, med Espen som
beste NTNUIer (5.plass i finaleheatet). Rennleder spekulerer i
denne forbindelse på om en grovere struktur burde vært lagt i
forkant av semifinalene. Kanskje kan hovedtrener Espen lære
noen knep av jentene, slik at langrennsgruppa kan spikre et mer
eksplosivt treningsopplegg før neste års renn?

Arrangøren fikk gjort seg mange flotte erfaringer rundt
organisering av større renn, og er klar for å øke trøkket
ytterligere før SS-2015! Det er imidlertid viktig å påpeke at
«gutta» må jobbe beinhardt for å ta tilbake tronen før neste
sprintrenn. Nå gjenstår det bare å se hvem som blir raskeste
NTNUIer under sesongens første testløp på snø. Formanalyser
kan sikte til at både Jakob og Ben (begge DNF) egentlig bare
testet formen før vinterens mest prestisjefylte renn. Det har
florert en del teorier etter at Jakob finurlig nok har hatt
komplikasjoner med stavene både under testløpet i Meråker, og
under Bjørndalen staketest (hvor var du da Jakob brakk
staven?). Kan også Torbjørn Vala bli en skummel utfordrer?
Etter samlingen i Meråker ryktes det at han har brukt
sommeren til å trene på drafting ved opptrekk, og at han kan bli
en hard nøtt å knekke både til vinteren, og til neste års
rulleskisprint. Stay tuned, testløpet her i Bruksvallarna kommer
garantert til å gi sårt tiltrengte svar.
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Barmarkssamling, Meråker
Av: Øyvind Hanssen-Bauer (muligens alliert med noen)
19. september dro de sprekeste studentene Trondheim hadde å
tilby til Meråker for å trene, sove og spise kake. For å komme
seg de rundt 8 milene til Kirkeby konferansesenter valgte noen
å gå på rulleski, noen syklet, og et lite mindretall kjørte bil.
Markus Glad og undertegnede hadde fått i oppdrag å møte opp
uthvilte i Stjørdal for å holde tempoet oppe på siste del av
rulleskituren, men allerede 300 meter ut i oppdraget møtte
harene på problemer. På vei over brua ved Hell kjøpesenter
klarte ikke byggstudenten Markus å dy seg, han måtte sjekke
om broas konstruktører hadde husket å dimensjonere brua for
slag med karbonstav. Det hadde de gjort, og karbostaven måtte
gå tapt. Heldigvis solgte de staver på Intersporten rett ved siden
av, og en snau halvtime etter skjema dro gruppa fra Stjørdal.
Ikke lenge etter måtte Ben «Red Sox» Smeltzer kaste inn
hånklet grunnet tekniske problemer. Resten av turen gikk
smertefritt og vi fikk til og med besøk av en tilfeldig 40-åring i
krise som slang seg med de siste milene.
Lørdag morgen var det klart for Nothugøkta 5x6min elghufs med 2x2 min full
pinne til slutt. Favoritten Ånung Viken
var før økta mest opptatt av om han
skulle løpe med buff og om hvor tykk lue
han skulle velge, men han måtte raskt
ned til baris for å klare å henge med det nye amerikanske
stjerneskuddet Oliver opp de bratte bakkene i Fagerlia som
bare blir lengre og lengre for hvert år.
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Etter morgenøkta var det Sverige-tur som stod på menyen.
Coopen på Storlien ble tømt for smågodt, kaffe, Blåbärsoppa
og kakeingredienser.

Torbjørn lager kø på vei til Storlien.
Som andre økt ble det prestisjetunge testløpet i rulleskiløypa i
Meråker gjennomført, men det var også muligheter for en rolig
joggetur eller lek og moro på rulleski med Berit «umulig å slå i
Birkebeinerrittet» Gjelten. Testrennet bestod av mange tette
dueller. Torbjørn Vala rykket fra resten av tetgruppa 500 meter
før mål, vant herreklassen og viste at han for alvor er tilbake
etter masteroppgave-formen han utviklet i våres. Jakob Meløy
og Ånung røk pigger i tur og orden, men fullførte med stil. På
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forhånd var det kanskje knyttet mest spenning til duellen
mellom Markus og Gudmund Høglund. Markus har gjennom
hele sommer samlet høydemeter som andre har samlet
bortovermeter mens Gudmund har valgt å periodisere treningen
ved å legge inn sykdom og hjernerystelse mellom uker med
enorme mengder sykkeltrening. De byttet på å dra underveis,
men i siste bakke smalt Markus til og avgjorde til Team
Lerkendals fordel. I dameklassen sikret Mari Bergendal seieren
ved å gå jevnt ifra Elise Hagen som kapret sølvplassen under
halvminuttet bak.
Som avslutning på en lang dag skulle de beste kakebakerne
kåres under den tradisjonsrike kakekvelden. For mange ble det
å spise seg gjennom de totalt 5 kakene til de forskjellige
hyttene etter en god middag definitivt samlingas hardeste økt.
Til slutt var det gulrotkake etter oppskrift fra Solfrid Braaten
som stakk av med seieren.

Jentene på vinnerhytta hjelper til med kakebakinga.
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Torbjørn og de andre guttene på vinnerhytta hjelper til med
kakebakinga.
Samlingas siste økt fant sted søndag morgen. Meråker viste seg
fra sin beste side med 6 grader, regn og stiv kuling på
fjelltoppene; med andre ord perfekt for en løpetur i myra.
Gruppa startet ut samlet under ledelse av Mai Watson, før den
ble delt i to, én for de som ville løpe langt, og én for de som
ville løpe kjempelangt. Den sistnevnte gruppa ble imidlertid
raskt sprengt i fillebiter av en kombinasjon av Dominic
Poschenrieder sitt tempo i front og den tette tåken. Siden vi
hadde lest fjellvettreglene før start tok alle følge med minst én
annen person tilbake til hytta. Unntaket her var Thomas Alne,
som insisterte på at han var gammel nok til å løpe alene siste
timen. Han var dermed den som holdt ut lengst. Etter drøye 4
timer var alle trygt tilbake på hyttene, og nok en legendarisk
Meråkersamling var
over for i år.
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Sett og hørt på samling
Under den typiske stafetten på løpeturen fredag
kveld, spør amerikaneren Olivier: ”Is this what
Norwegian guys do?”
Hvor var du når Johan gikk på smellen? Refererer til
rulleskituren Trondheim-Meråker.
Øivind sin tale etter 3. plass på testløpet: ”Jeg kan si 5 ord:
Torbjørn dro ikke en meter”.
Nikolai natt til lørdag: ”Ser du han! Der borte!”. Olaf i
halvsøvne: ”Hæ? Jeg ser ingen ting”. Nikolai: ”Der, ser du han
ikkje?” Olaf ser fortsatt ingen ting. Så peker Nikolai ut av det
andre vinduet: ”Men for faen, ser du han ikkje!?” Til slutt
våkner han og sier: ”Kor e æ?”.
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Hu og Hei
Av Bjørn Bergholt
Etter å ha testet ut voksentilværelsen i Oslo i et halvt års
tid, var det på høy tid å vrenge av seg dressjakken og
returnere til Trondheim for et aldri så lite comeback. Det
blir ikke mer skittent enn Hu & Hei, så turen ble selvsagt
lagt til nettopp den helgen.
Årets løp startet med en 3 km lang nedoverbakke.
Undertegnede og Carsten Christensen inngikk på forhånd en
høytidelig pakt om å holde følge hele turen. Etter mange års
terping på nettopp nedoverbakkeløping (pausen på
tirsdagsintervallen), veltet vi ut magen og lot tyngdekraften
gjøre jobben. Før vi visste ordet av det hadde vi posisjonert oss
strategisk blant teten i fellesstarten.
Gliset var på plass og jeg tenkte «fader heller, kanskje formen
ikke er så verst likevel». Men reality check'en slo brutalt inn.
Over en glatt trebro, midt i en 90 graders sving, med en
hastighet beina knapt kunne holde tritt med, kom det
uunngåelige simultantrynet. Vi fløy gjennom luften og landet
midt ute i elven. Nå var det bare å nullstille seg og gjøre de
mentale innstillingene på at trøndermyra skulle gi oss tøff
kamp gjennom dagen.
Opp av vannet, fullt fokus og vips var vi på første post. Null
stress. Satte kursen mot post nr to og løp rett på. Null stress. Et
lite risbrød på matstasjonen og videre til post tre. Null stress.
Nå var vi i flytsonen og kroppen var fortsatt helt upåvirket! Inn
til post fire kom ØWHB, Torbjørn Vala og Sondre Halden inn
mens vi var på vei ut med kjeften full av nye risbrød. Null
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stress. Etter å ha liret av oss noen spydige kommentarer til
denne trioen, satte vi kursen i retning Bosbergheia og post fem
(ish, husker ikke helt rekkefølgen). Bommet med ca en km,
men det virket som at resten hadde gjort det samme så da var
det greit. Vi fant posten etter litt knoting i tettskogen.
Så løp vi et langt strekke langs Skjellbreia og kom etterhvert
inn mot Grønlia. Her var det tettpakket med småbarnsfamilier
på lørdagstur i fredelige omgivelser. Idyllen ble fort brutt i det
Carsten fikk de sykeste benkrampene rett utenfor hytta. Som
den trofaste vennen jeg er, måtte jeg selvsagt trå til. Han
liggende på rygg med beina i klassisk fødestil, jeg mellom hans
ben i klassisk knebøystil og en hånd støttende på hvert kne. Der
sto vi å tøyde i rytmiske bevegelser med tilhørende stønnelyder
(Carsten), for å gi den optimale strekken i muskulaturen. Selv
om det sto en kid på 2-3 år og pekte på oss med det største
spørsmålstegnet i ansiktet, kunne vi ikke brydd oss mindre.
Etter ytterligere noen kilometer og poster rikere, kunne vi
etterhvert sette kursen mot Studenterhytta. Det bar inn på
oppløpet og inn i låven som tradisjon tro er målgang. De neste
15 minuttene ble tilbrakt i matteltet og vi kom ut noen hundre
kalorier rikere samtidig som gliset også var kommet tilbake.
Nostalgien var komplett med bankett i AC5 og nachspiel til
solen sto opp på søndagen.
Takk for en fin tur, nå ser jeg skikkelig frem til Marka Rundt :)
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Litt bilder fra dagen
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Bergen Challenge 2014
Av: Vilde Naja Moi og Marianne Madsen
Vilde og Marianne sin svømmedebut #SLBC2014
Etter to år med Marit Vala som privat svømmelærer på
Husebybadet onsdager kl 6.00, kjente vi på presset om å teste
ut svømming som konkurranseform. Bergen Challenge 2014
ble selvfølgelig det store målet, et mål som vi trente hardt og
målrettet mot (de siste tre ukene). Tidlige morgener på
Husebybadet og sene kvelder på Pirbadet, gjorde sitt til at vi
følte oss klare da vi endelig var på vei til Bergen, torsdag
morgen kl. 0500.
Bergen Challenge slo til
med en storslått arena for
svømming: Alexander
Dale Oen arena - Bergen
bys nye stolthet, ennå
ikke åpen for det ordinære
publikum. Fredag morgen
trippet vi inn i
svømmehallen med røde
baywatchbadedrakter som
er 2 størrelser for små,
hydrodynamiske badehetter og svømmebriller. Utstyret skulle
det ikke stå på, og vi følte vi gled rett inn i svømmegjengen. Vi
måtte midlertidig prøve å holde maska som uerfarne svømmere
da de under lagledermøtet sa: “...ellers er det vel egentlig bare å
følge de vanlige reglene som pleier å gjelde under
svømmestevner.”
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Vi fant fort ut at svømming ikke bare handler om å svømme
fort. Tekniske detaljer som startstup og vending var noe vi ikke
hadde tenkt på. Med Marit som lærer ble det en hasteopplæring
under innsvømmingen. Panikken steg når Marianne mistet
brillene under hvert stup, og saltovendingen ble fort til ta-iveggen-og-pust-så-mye-du-kan-vending.

Heiagjengen var på plass, og vi var klare. På programmet sto
50- og 100 meter bryst og crawl. Du vet det går sånn passe når
du hører Marit le når du svømmer 100 meter bryst. Ellers er vi
stort sett veldig førnøyde. Marianne mistet ikke brillene, Vilde
tok ikke mageplask og Marit sanket inn medaljer. Vi så oss
fornøyde med tidene når vi fant ut at vi hadde fått karakter 6 i
gutteklassen på idrettslinja på Stend vgs i Bergen. Det var
selvfølgelig det store målet.
Vi gleder oss til Studentlekene i Trondheim til vinteren der vi
kan le av alle nuubsa som er med på 5-mila og øver seg på
fiskeben før start.
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Psst: Må også nevne den fantastiske innsatsen til NTNUIlangrenn under BCSL! Tyskerne våre var suverene på det
knalltøffe halvmaratonet, og det ble tredobbelt i jenteklassen på
motbakkeløpet i bergensværet (aka regn). Også vant NTNUI
medaljestatestikken, hurra for oss!
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Hjemmesamling 10-12. Okt
Av Gudmund Toverud Høglund
Midten av oktober er som regel tiden for å utnytte Bymarkas
yppelige treningsmuligheter med en hjemmesamling med
Studenterhytta som hovedbase. I år var det heller ingen unntak.
Trening med innslag av både hurtighets, styrke, myrintervall og
knallhard lek var det som stod på planen.
Hovedtrener Espen hadde planen klar, en sprintpreget
hurtighetstrening stod for tur fredag ettermiddag. Med
varierende lengde på dragene, og opprykk og nedrykk fra heat
på mellom 3 og 5 stk. Ble dette en veldig god og ikke minst
artig økt. Supersprinteren Eivind S. Skarpsno dukket også opp
for å vise hvem som fortsatt er sjefen. Det kan også meldes om
både brukket stav og pigg. Langrennsgruppa virker i hvert fall
å være i rute på styrkefronten. Styrken ble for så vidt pleiet
som andre økt på fredag inne på Dragvoll. Espens beinharde
regime. Pauser er for pingler. Heldigvis kan man ta seg den
friheten å ta ei pause eller to på eget insj...
Lørdagen ble den tradisjonsrike myrintervallen gjennomført.
Myra er fortsatt fin og våt, og den spiser fortsatt krefter (.. og
sko på en god dag, eller hva Karel?). Mellom øktene ble det tid
for å slappe litt av. Først måtte noen hente diverse remedier
som var glemt bort under pakking hentes i byen. De som da var
igjen på hytta fikk også lære at medbragt, både drikke og av
den spiselig sorten, ikke alltid faller helt i smak. Og er generelt
et dypt ladet ord. Etter å ha unnagjort drøssevis med
pannekaker (undertegnende var litt var det nok en gang myra
som stod for tur, denne gangen myrfotball. Vel tilbake på hytta
ble det en god og varm dusj for å varme både kalde tær og
18

19
føtter. Og ikke minst, mer mat. Kvelden ble benyttet til
Selbuvist. Både med og uten Kis' jukseregler. Uansett ble
kvelden tatt tidlig, vi er jo trossalt seriøse idrettsutøvere og
trenger vår hvile.
Søndagsfrokosten gikk unna i ekspressfart, til fortvilelse for
kjøkkensjefen (og ØWHB.. kanskje?). Snart må de lære at når
ti langrennsfolk melder sin ankomst, da ryker brøda fort.
Langturen ble en liten toppsankingstur i Bymarka. Gruppa var
samla til toppen av Storheia, da ble det plutselig
verdensmesterskap i nedoverbakkeløp. Noen valgte å ta
korteste vei hjem, noen tok turen opp om Gråkallen, mens de
siste måte sanke noen topper til. Vel tilbake på Studenterhytta
kan nok alle være enige i at det ble en god samling, og nok en
god dose timer å skrive ned i boka.
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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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5 KJAPPE
Navn: Marie Rekve
Alder: 23
Sivilstatus: Samboer
Studie: Teknisk geofag
Form: Jobber med saken!!!
1. Hva liker du best med NTNUI langrenn?
Liker aller best at miljøet er så åpent! Lett å
komme i kontakt med mange superspreke
folk!
2. Beskriv din favorittøkt.
Tirsdagstreningene med NTNUI-langrenn passer med
utmerket! Kan være sosial, være ute i naturen og få
blodsmak i munnen som bare det = 3 fluer i en smekk.
3. Noen kloke visdomsord.
Skal i 50års dag til helgen og i den anledning kom jeg over
et sitat: ”forskning viser at de som får feire flest bursdager
er også de som lever lengst” (og hvis du plusser på trening +
sunt kosthold kan du leve LENGRE enn lengst!!!)
4. Ditt beste NTNUI-minne.
Rufsesøndagsturen på Meråkersamlingen. Glemmer aldri
Vilde sitt ”hat-blikk” på toppen, rett før vi snudde. Made my
day!
5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det
VILDE! Supersprek og superkoselig jente med masse
ståpåvilje! Alltid på farta for å gjøre masse kult med
NTNUI! Digger det!
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5 kjappe
Navn: Sven Ole M. Nicolaysen
Alder: 22
Sivilstatus: Usingel
Studie: Marin Hydrodynamikk
Form: I konflikt med studiene
1. Hva liker du best med NTNUI langrenn?
Jeg liker at de gamle ringrevene i NTNUI langrenn tar seg
tid til å lære opp sjanglete roere i nasjonalidretten, til tross
for at vi da på sikt vil slå dem.
2. Beskriv din favorittøkt.
Favorittøkten pleide å være onsdags-basis på Dragvoll. Før i
tiden fikk nemlig deltakerne selv velge hvilke øvelser som
skulle kjøres, og da roerne fikk lagt inn en 4-5 lårøvelser på
rad var det en herlig økt. Det var tider det. Nå om dagen er
det ”den neste økten” som er favoritten.
3. Noen kloke visdomsord.
”Hold kjeft og kjør knebøy” stod det på t-skjorten til
vinneren av 500 m sprint på romaskin under innendørs NM i
’07, det har jeg levd etter siden. Olaf Tufte kommer også
ofte med en oppfordring om å ”gi gass”.
4. Ditt beste NTNUI-minne.
Det ferskeste, og et av de beste minnene er fra her foreleden,
i benpress-riggen på i-bygget. Jeg lå og presset et kvart tonn
da legenden Øyvind Hanssen-Bauer gikk forbi og uttalte at
det var mer enn han hadde presset til sammen i hele sitt liv.
5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det
Kjære Torbjørn Vala, ditt marsjerings-show er det flotteste
jeg noen gang har sett. Jeg gleder meg til å marsjere ved din
side gjennom Prahas gater i januar.
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5 kjappe
Navn: Madeleine Heiberg
Alder: 20
Sivilstatus: Singel
Studie: Samfunnsøkonomi
Form: Stigende. Skal toppes til SL i
Trondheim i februar
1. Hva liker du best med NTNUI
langrenn?
Det er utrolig godt miljø i NTNUI
langrenn, og treningene er for alle slags
nivå. I tillegg er det fantastisk gøy på
samlingene og turene vi drar på. Veldig
sosialt!
2. Beskriv din favorittøkt.
Kveldstur i måneskinn med venner, hodelykt og toddy på
drikkebeltet.
3. Noen kloke visdomsord.
Aldri gi opp. Den som gir opp vinner ikke.
4. Ditt beste NTNUI-minne.
Turen til Østerrike og Dolomitenlauf januar 2014.
5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det.
Roser Elise R Hagen for den gode jobben hun gjør som
redaktør i Fiskebeiner’n.
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5 kjappe
Navn: Didrik Graham Henriksen
Alder: 22
Sivilstatus: Singel
Studie: 3. klasse Kyb (Teknisk Kybernetikk)
Form: Begynner å nærme seg ok+ :)
1. Hva liker du best med NTNUI langrenn?
At det er så bra stemning på treninger og
samlinger (og ikke minst banketter)! Det gjør
de knallharde øktene litt lettere!
2. Beskriv din favorittøkt.
Det finnes ingenting som er bedre enn en deilig
skitur på fjellet i strålende sol og 8 minusgrader. Uansett
intensitet!
3. Noen kloke visdomsord.
Det er ikke skikkelig lue om den ikke har dusk!
4. Ditt beste NTNUI-minne.
Skituren hjem fra Stakefesten med Hallbergmartin og
SuperIvar. Slapp billig unna med kun én brukket stav på
holkeføre, og med god promille ned til Ferista.
5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det.
Jeg synes alle som heier oss andre opp på
elghufsintervallene til hytta, fortjener å høre at de er utrolig
flotte mennesker! Det er sjeldent man trenger ekstra
motivasjon så mye, som opp den siste bakken!
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5 kjappe
Navn: Dominic Poshenrieder
Alder: 25
Sivilstatus: In love with NTNUI-langrenn
Studie: Utvekslingsstudent fra Tyskland,
treteknologi- og økonomi
Form: Den er på topp ved sesongens
hovedmål – testrennet i Bruksvallarna.

1. Hva liker du best med NTNUI
langrenn?
At det er testrenn hver uke.
2. Beskriv din favorittøkt.
20 mil på racersykkel.
3. Noen kloke visdomsord.
No pain no gain.
4. Ditt beste NTNUI-minne.
3. plass i kakekonkurransen på Meråkersamlingen.
5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det.
Marc Burghardt, you are a wonderboy!
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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 i
år er intet unntak. Det som derimot er et
unntak, er at 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 tre
tidligere fb-skribenter; Kari, Anette og
Erik, som befinner seg i henholdsvis SørAfrika, Canada og Kina.

Reisebrev fra Kari i Cape Town
Av Kari Sylten
Hei, dere forventningsfulle grønne skiløpere som gleder dere til
å sanke timer i Bruks! Jeg har siden 10. juli (avreise hele 3
dager etter Haugesund tri, #måfåmedmegalt) befunnet meg i
Cape Town, nærmere bestemt Rondebosch. Flyreisen gikk
selvfølgelig smud (#sovehjerte), selv om jeg hadde lånt bort
kompresjonsstrømpene mine (må passe på sirkulasjonen) til
#TeamVala!
Lese gjør jeg på University of Cape Town sammen med intet
mindre enn 27.000 andre maur, trene gjør jeg helst ikke alene
og heller ikke i mørket, av drikke går det i rødvin (vannet
smaker klor) og i stedet for å henge på gata mellom Downtown
og Studio 26 henger jeg nå i Long Street sammen med en del
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tyver og hjemløse. Av trening kan jeg
melde hjem om Cape Town
Marathon (burde DEFINITIVT valgt
halve distansen) på et ganske tynt
treningsgrunnlag, checket av alle de
tre kjente toppene (Table Mountain,
Lion’s Head og Devil’s Peak),
surfing (prøver å ikke blir spist av
hai) og ellers har det blitt diverse
ymse på fitness’en for å passe på så
ikke ulikheten [kalorier inn > kalorier
forbrent] blir sann så alt for mange
dager i uka.
I stedet for å dra på treningsleir drar jeg på helgefestival
(#RockingtheDaisis) eller safari. I Spring Break ble det tur til
Botswana (Okvango-deltaet) og Zimbabwe (Victoria Falls).
Det går jo greit å miste både den ene og den andre samlinga når
alternativene leverer i Afrika! God øl koster toppen 5 kroner i
butikken og kanskje 10 kroner på byen (husker ikke?). God
rødvin koster latterlige 30 norske kroner, så
det blir hardt å venne av seg når jeg kommer
hjem. Jeg koser meg maks, men tror nok at
formkurven peker feil vei for øyeblikket.
Akkurat derfor gleder meg til å komme hjem
til dere likesinnede for å snu kurven inn i
2015! So long.
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Avdeling Vancouver
Av: Anette Kleppestø
Kan melde om seriøse forhold
(på skolen) og nesten like
seriøse forhold på
treningssiden. Eller det vil si, til
ære for denne fiskebeinersaken
er det blitt arrangert testløp med
startnummer i parken i
nabolaget. Kan melde om flotte
forhold, mange påmeldte, en
haug med hundehinder og en kontrollmålt løype på 6,01 km.
Målingen ble foretatt på ekte ingeniørvis med mobilapp hvor
hele to målinger ble foretatt.
Og som dere ser av resultatlisten har vi fått oss mange nye
venner

Navn
Mark Russel
Janett Lui
Kristin Antonsen
Phi Chi
Charles Brown
Anette Kleppestø
June Carter
Xhi Xhjang

Tid
19:47
20:01
21:17
21:18
24:40
26:49
28:50
40:45
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Gendoping i Kina
Av Erik L. Solberg
FB’s Asia-korrespondent har gjort dyptgående
undersøkelser blant de statlige støttede
forskningsmiljøene i Kina og tar deg med under
huden, bokstavelig talt, på Kinesisk gendoping.
Alle kilder er, på bakgrunn av sentralstyrets
hensynsløse metoder og med hensyn til
korrespondentens og kildenes sikkerhet, sensurerte.
Gendoping. Smak litt på ordet. Det smaker kanskje ingenting,
men det innebærer muligens dommedag for fortsatt ærlig norsk
skidominans i internasjonale konkurranser. Forskning har nå
nådd så langt at det er mulig å endre de fysiske egenskapene til
mennesker i vekstfasen, som om det er tatt rett ut fra en
superheltfilm. At det forskes på er det ingen tvil om. Det kan
ikke bevises. Førte mistanke får vi kanskje i vinter-OL 2022,
som sannsynligvis blir i Beijing (Lol, wtf?).
Kineserne har på en måte drevet med gendoping i årevis, men
da i form av selektiv «breeding». Nyfødte med gode gener
egnet for forskjellige idretter blir plukket ut og oppdratt for kun
et formål: å vinne. At de ikke er gode i vintersport er
sannsynligvis bare fordi de gir faen. Men nå kommer altså
gendoping der genstrukturen til voksne individer endres for å
oppnå høyere fysiske prestasjoner. Dette er allerede tatt i bruk i
kinesisk fotball, en sport med raskt voksende popularitet her i
landet. Dokumentarfilmen «Shaolin Soccer» avdekket så tidlig
som 2001 denne sjokkerende virksomheten, der store deler av
et Hong Kong-basert fotballag ble plassert i store tanker og
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injisert med prestasjonsfremmende gener (se bilder under).
Heldigvis klarte et rivaliserende fotballag med Shaolin-munker
å vinne cupen med naturlige kong fu-triks, og avsløringen førte
til at World Anti-Doping Agency (WADA) førte gendoping på
listen over forbudte stoffer i 2004. Men er det nok?

Gendoping er nemlig svært vanskelig å avsløre, siden det ikke
er noe å oppdage. Dog vil nok folk flest på mistanker når
kinesiske skiløpere plutselig er blitt sterkere og mer utholdende
enn alle andre. Nå bør nok IOC-pampene begynne å tenke på
annet enn coctail-parties med Kongen! For hva blir ikke
sporten redusert til? WADAs forsøk på å utvikle metoder for å
avsløre doping har så langt vist seg å være forgjeves. Samtidig
lekkes informasjon fra forskningsmiljøene rundt om i verden,
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og det viser seg at mye av forskningen er statlig drevet. Da
Putin ble spurt om Russland utviklet genforskning i forkant av
Sotsji-OL svarte han bare «Njet». Men alt vet at
den jævelen lyver så han tror det selv. Denne
reporteren har selv funnet flere laboratorium i
bortgjemte lokasjoner langs Kinas kyst der man
kan få kjøpt gendoping for en billig penge. Så
om noen av dere vil gjøre det bedre i
hyttekarusellen til vinteren, kan dere sende mail til
nextgendoping@fuckyou.com . Jeg tar kun en liten sum i
oversetting- og brokertjenester.
Gendoping injiseres ved hjelp av vektorer; en transportør av et
gen som ofte er et virus. Man velger da et passende virus som
kun påvirker muskelceller og et eller flere av rundt 200 gener
som man vet øker prestasjonspotensialet for fysiske aktiviteter.
Et eksempel er genet for erythropoietin (EPO, fuck yeah). Lang
nål i skinka, smack, smack, så har du genene i kroppen.
Forøvrig må genet presse seg inn i kromosomene som befinner
seg i cellens nukleus, slik at genet kan spres ved vanlig
celledeling. Og selv om det greier det er det en del som kan gå
galt. Genet kan løpe løpsk uten kontroll, og i tilfellet med EPO
kan man få så mange røde blodceller i blodet at det fører til
slag eller hjertestans. Andre muligheter er kreft, ukontrollert
celledeling (fører til svulster) eller ekstreme
immunforsvarsreaksjoner. En gjeng apekatter som fikk EPOgen injisert døde etter at
immunforsvaret angrep EPOproteiner både produsert naturlig i
leveren og kunstig av det nye genet.
In any case, Kina har ganske mange
folk å ta av. De utøver, dog bak
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kulissene, en uhøvlet bruk og kast-mentalitet med tanke på
folket sitt og kommer nok ikke til å nøle med å ta i bruk
gendoping når det har blitt sånn noenlunde sikkert. Og det er
sånn ca nå. Denne FB-reporteren anbefaler alle sunne, norske
idrettsutøvere å se med skråblikk på de aller beste utlendingene
i fremtiden, og opparbeide seg en mistanke om gendoping. Det
er jo slik at Norge er best i vintersport, sånn er det bare. Vi har
de beste genene.
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TRENINGSPLAN, BRUKS

Torsdag: Egentrening
Fredag:
09.00 Langtur 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 motbakke. Skøyting
Lørdag:
09:00 Langtur skøyting
16:00 Testrenn: 2 runder i lysløypa for damer, 3 runder for
menn. Det blir ca. 6km for damer og 9km for menn. Stilart:
klassisk. Oppvarming fra kl. 16:00, parstart kl. 16:30. (På tid).
Søndag:
09:00 langtur klassisk.
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Terminliste sesongen 2014/2015
Utvalgt terminliste 2014/2015 NTNUI
Dato
Navn
Sted
28-30.11.2014 Norgescup
Gålå
12-14.12.2014 Norgescup
Gåsbu
09.01.15 Bedrichovska
Liberec
11.01.15 Jizerska
Liberec
18.01.15 Marit Bjørgen-rennet
Støren
24.01.15 ST Cup - Kretsmesterskap
Klæbu
25.01.15 Nordmarka Rundt
Klæbu
25.01.15 Marcialonga
Italia
29-31.01.2015 NM del 1 / Norgescup
Røros
01.02.15 Jutulrennet
Melhus
01.02.15 König Ludwig Lauf
Tyskland
04.02.15 Bratsbergrennet
Trondheim/Bratsberg
07.02.15 Markatrimmen*
Trondheim/Bymarka
07.02.15 Holmenkollmarsjen*
Oslo
08.02.15 Johan Evjens minnerenn
Orkanger
14.02.15 Marka Rundt-stafetten
Trondheim/Bymarka
15.02.15 Marka Rundt*
Trondheim/Bymarka
17.02.15 Klubbmesterskap sprint**
Trondheim
21.02.15 Studenterfemmila**
Trondheim/Bymarka
28.02.15 SkiEnern
Oppdal
07-08.03.2015 Norgescup
Meråker
08.03.15 Vasaloppet*
Sälen-Mora
14.03.15 Klubbmesterskap normal**
Trondheim
21.03.15 Birkebeinerrennet
Rena - Lillehammer
22.03.15 Storlirennet
Storlien-Meråker
27-28.03.2015 NM del 2 / Norgescup
Harstad
28.03.15 Ärefjellsloppet
Sverige
29.03.15 Flyktningerennet
Nordli-Gäddedle
18.04.15 Skarverennet
Finse-Ustaoset
Grått = Satsningsrenn
* = Seeding Birken
** = Klubbmesterskap

Distanse
Stilart
Diverse
Diverse
Diverse
Diverse
30 km
Skøyting
50 km
Klassisk
28 km
Skøyting
Sprint
Skøyting
20 km
Klassisk
70 km
Klassisk
Diverse
Diverse
21 km
Kla/Skø
50 km
Klassisk
5km / 10km Klassisk
40 km
Klassisk
54 km
Klassisk
25 km
Klassisk
Stafett
Klassisk
40 km
Klassisk
1,5km
Skøyting
50 km
Klassisk
42 km
Klassisk
Diverse
Diverse
90 km
Klassisk
10 km / 15km Klassisk
54 km
Klassisk
36 km
Skøyting
Diverse
Diverse
75 km
Klassisk
40 km
Klassisk
36 km
Skøyting
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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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Kladdeark for kortspill, matteoppgaver, etc.
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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
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