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Dette er
BAKSIDA!
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ORGAN FOR NTNUI-LANGRENN – UTGAVE 1 2012
VASA-SPESIAL I HASTEFORMAT!
LAGET AV NOEN UTEN ANSVAR!

>

Men er det egentlig noen bakside med å gå på ski for NTNUI? Nei, det er jo
ikke det. Du får kraft i bein og armer, ser bra ut på beachen, holder hodet
kaldt og får mad respekt av alle du møter. Så keep it going, hunk/babe (velg
det som passer)
Peace

Det blir knall med noen timer i kø, eller hva?
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Leder’n har ordet
Hu og hei, og velkommen om bord på Vasabussen
med NTNUI-langrenn! Foran oss ligger de svenske
skoger og det som er det største målet for mange
denne vinteren, nemlig Vasaloppet. Lange staketurer,
tunge styrkeøkter og harde skirenn skal endelig gi
avkastning. Når vi nå sitter på denne bussen med
blikket godt planta i retning ”söta bror” er det
forhåpentligvis med en følelse av å være mer eller
mindre, godt forbredt.
NTNUI-langrenn har gjort det bra både sportslig og
usportslig så langt denne vinteren. Allerede første
uken i det nye året inntok en delegasjon på 14
grønnkledde skiløpere Tjekkia og VM byen Librec.
Her klinka vi til på det prestigetunge rennet Jizerska
50 og fikk flere NTNUI’ere inn blant topp 100. Etter
banketten fikk vi en guidet tur med vår egen østeuropaekspert, Sigmund Rimstad, til Prahas mange
vannhull. Great success!
Som vanlig har vi farget Trøndelagsmarka grønn alle helger vinteren
gjennom, ved å være den største klubben på de lokale turrennene. I tillegg
hadde vi flere løpere som gjorde det sterkt under NM på Voss og Norges
Cup i Granåsen. Vi har også levert nok et vellykket Marka Rundt
arrangement, takket være en formiddabel dugnadsinnsats fra våre
medlemmer.
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Det var søndag kveld, og Praha lå for våre føtter. Alle fulgte med til første
destinasjon, der alkoholen ble konsumert med tidsderivert som tilsvarte
ølprisen. Norske priser i valutaen ’lekepenger’ medførte høyt konsum. Etter
kort tid ble det blåst over 2 i promillemaskinen på gangen. Deretter tok
enkelte, dristige turen ned i kjelleren for å vise tsjekkerene hvordan det skal
danses. Ingen tvil om hvem som kunne den kunstenDet stoppet ikke Bjørn
Borg, nå i storslag, som valset forbi henne med replikken: ”Slapp av, vi skal
bare hente de andre som er her”. De andre som er her viste seg å være 3
jenter fra Equador, som tilfeldigvis var på utdrikkingslag gjennom Europa,
ble gjerne med til neste pub med NTNUIs kjekkaser.
Neste destinasjon var en rockepub, jeg husker
som veldig bråkete. Kanskje fordi klokken
begynte å nærme seg 5 og promillen fulgte tett
bak. Morsomt er det likevel at Bjørnen greide å
snike til seg en liten klinings med the bride to
be. Jeg burde tro til the brocode vært igjen og
klint med lillesøsteren hennes, men var litt for
beruset til å formulere meg på fremmedspråk,
og langt ifra å finne veien hjem. Heldigvis
kunne Marcel vise veien både til kebaben og
hotellet. Så det var mine erindringer. Jeg håper
andre kan supplere historien ytterligere til
senere numre!
Bjørnen drar en del
damer
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Men, det aller beste gjenstår! Hele 90 km, på panzerføre, fra Sälen til Mora
skal forseres på søndag - nå på søndag! Det er gode muligheter for å gå inn
til tider man kan skryte av til kidsa i maaange år fremover. Vi har selvsagt
med vårt eget eminente støtteapperat, ledet av Petter Reinemo, som vil stille
opp med to ekstra drikkestasjoner slik at du skal få optimal tilgang på
næring hele veien.
Hold deg hard og gi gjernet, lykke til!
Bjørn Bergholt
Leder NTNUI-langrenn

Redaktøren tar seg friheter
Akkurat ja, du leste riktig! Jeg liker å få sagt noe jeg også! Hu og hei!, til å
begynne med. Nå som dere sitter der på bussen, skulle jeg likt å høre om
nervene er i helspenn? Noe vanskelig, siden jeg ble igjen hjemme i T-town.
Stake over svensk myr, det er ikke noe jeg gidder i år. Men det blir sikkert
morro for dere! Jeg nemlig er av den urokkelige oppfatning at skirenn alltid
er gøy. Sånn er det bare. Men sats på god glid!
Denne utgaven er laget i noe hast, grunnet i at undertegnede kun jobber
under press. Kvaliteten pleier ikke å lide så altfor mye av den grunn, jeg
jobber nemlig etter mottoet: ”En smart student er ikke han som jobber
knallhardt og får en A, men han som ikke jobber og får en C”. Dog håper
jeg ikke dere sparker meg.
Utgaven er nok litt kort, og stort sett blottet for sladder. Men det er ikke min
skyld! Se til helvete å kom dere ut og pul litt rundt eller noe, så jeg får noe å
skrive om! Det eneste jeg vet av så langt er enkelte fuktige banketter. Jeg
fikk for eksempel følgende melding av lederen under Eneren-bankett:
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Erindringer fra Tsjekkia
tekst: Erik Langaard Solberg (hvem ellers?)
Da 14 glade NTNUI-ere dro til det tidligere østblokk-landet skjedde det
litt av hvert, især i Praha på banketten. Dette er historien fra mitt
synspunkt.
Jeg møtte resten av gjengen litt for tidlig onsdag morgen på Gardermoen.
Litt for tidlig fordi kvelden før bestod i en svært fuktig bar-til-bar-runde på
Grøndland, Oslo. Heldigvis tror jeg ingen oppdaget min bakrus. Jeg var
uansett stålklar fredag morgen, da Bjørnen, Burrito, Katarina og jeg skulle
ut i Bedrichovska 30. Jeg knuste samtlige konkurrenter på startsletta, se
bildet, men synd var det med 30cm nysne og løst i sporet. Burrito dro nytte
av å bare dra sine fattige (estimert av Sintef vektforsk) 45kg opp bakkene,
og knuste samtlige konkurrenter. Jizerská på søndagen var heller ikke noe
stor suksess for meg, nuff said. Banketten, derimot, der stiller vi alle sterkt.

Parkerer folk på startsletta. (foto: DSDDI)
Vi begynte med vors på rom 12 i Praha og hakket løs på en 4,5kg stor
Tobleronesjokolade (10% av vekta til Berit – red.anm.). Deretter bar turen
til restaurant der de to bankettbordene byttet på å spandere melkeglass med
kanelshnaps på hverandre. Etter endt, fuktig herremåltid, benyttet vi oss av
Sigmund Rimstads eminente kjennskap til byen for å komme oss på bar.
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”Sjekker det ut i morgen! Runger deg. Lol @ bankett ass”. Det kommer mer
om banketten i årets Birkenutgave (kanskje).
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NTNUI-langrenn har handleavtale hos:

Anyways, vi har nå greid å klaske sammen en blekke denne gangen også,
tjohei! Her er et bilde av meg:

Måtte dere alle sammen fyke som bare rakkeren gjennom de svenske
skoger, og ha det fantastisk morro ellers. Håper dere også koser dere litt
med denne utgaven av FB.
Erik Langaard Solberg
Redaktør av Fiskebeineren
PS: Hvis du skal gå fort, MÅ du ha denne voksen:
Den får du for en billig penge sentralt i Liberec.
PPS: Ole Ivar har bursdag i dag!

www.sportsbua.no
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Petter Northug feiger ut – redd for toget??

Alarm! NTNUI har fargekonkurranse!

tekst: Erik Langaard Solberg
Det var annonsert med store diskusjoner som følge at frekke, lille
Petter Northug skulle starte i årets Vasa. Nå viser det seg at det bare
var sjøsprøyt. Hva sjedde? Fiskebeinerns reporter har svaret!

tekst: Erik Langaard Solberg
Det viser seg at frekke karer fra Team Trønder-Avisa stiller opp med
drakter i grønt, hvitt og rosa prikker. NTNUI holder fortsatt stand med
vakreste drakt i skiløypene, men blir vi nå fratatt fortjent
oppmerksomhet?

Team Trønder-Avisa stiller i Vasan i kontroversielle farger. (foto: DSDDI)

Northug feiger ut. (foto: DSDDI)
Northugs prestasjoner i vinter har vært litt opp og ned. Hva har han egentlig
utrettet? Jo, han greide å være litt for tung i motbakkene i Tour de Ski.
Ryktene sier at han nå skal gå i lære hos NTNUI-stjerna Burrito Gjelten, og
vurderer å operere ut inaktive organer for å fjerne dødvekt. I år gjelder det å
være lett! Videre i vinter har han heller ikke vært i storslag, og vi har ventet
og ventet for å se barneskirenn og andre ablegøyer fra nord-trønderern.
Nå topper skuffelsene seg med at Petter’n dropper vasan. Unnskyldningen?
Det samme gamle, magetrøbbel. Dette har vi hørt før!

En gjeng noenlunde raske karer har lagt til nok et team til floraen og gjort
nevnte flora desto mer fargerik, men også desto mer grell! Motespaltister og
–bloggere utaler:
Herre min Gud, hva er det de driver med? I år er det retro som er
inn, grønt, med gule og svarte striper – Ina-Cecilie Flottstøl
Team Trønder-Avis er en gjeng bananetende, siklende tullinger, som
overhodet ikke har peiling på designens verden! –Berte-Lise Kilen
FB gjør grønnkledde skiløpere landet rundt oppmerksom på følgende. Vi
sitter støtt på tronen med verdens vakreste farger og drakt! Likevel skal vi
ikke ha noe konkurranse på noen fronter. Godt er det da at disse molboene
er lett gjenkjennelige, og vit dette: DISSE GUTTA SKAL
HOCKEYTAKLES LANGT INN I SKAUEN!
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Magetrøbbelet er nemlig ikke spysjuka som kanskje gjør den gjengse
nordmann sengeliggende i et par dager en gang i året, men nervøsitet.
Bråkjekk som han er, innehar ikke Northug så mye av nervøsitet, men sikre
kilder kan hviske at den ellers så selvsikre langrennsløperen sjelver i
buksene når han tenker på Vasaloppet. Men er det distansen? Han gikk jo
brukbart i de 7 milene i Marcialonga. Her er lukter det surt fra
høyfjellsmosen!
FBs reporter har fått nyss i den virkelige grunnen. Northug var totalt utkjørt
etter Marcialonga. Imens han hvilte pjuskelåra i Italias høyder og ladet opp
til Vasa’n, hørte han om NTNUI-løperenes prestasjoner i det mye hardere
Markalonga. Det viser seg, ikke overraskende, at det Northug frykter aller
mest er det grønne toget.

Er Northug redd for toget? (Foto: DSDDI)
Det grønne toget er nemlig fryktet og hatet langt utover Norges skjønne
grenser. I langløpene har det gått så langt at toget har opplevd
hockeytaklinger i skisporet, som selvfølgelig besvares med samme skyts.
Nå viser det seg at heller ikke Northug står støtt i skisporene når NTNUIs
glade grønne toger gjennom skogen. Det skjønner vi godt! Vi får se om han
kanskje drister seg ut i Vasaloppet om noen år, når magen har roet seg og
han takler nervøsiteten bedre!
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Værprognoser:

Norsk-Svensk ordliste for NTNUI-løpere

Merk: Varselet er hentet fra yr.no i skrivende stund (fredag kveld)
Jeg er maskin – Jag är maskin
Tett luka, for faen! – Stäng luckan, jäklare!

Sälen, start:

Se til helvete og kom deg ut av sporet - Titta till helvete och kom dig ut av spåret
kl 6–12

-8°

0 mm

Svak vind, 2 m/s fra øst-sørøst

-9°

0 mm

Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst

-8°

0 mm

Flau vind, 2 m/s fra øst-sørøst

Oxberg, 28km til mål:
kl 6–12

Mora, mål:
kl 6–12

OBS! Det ser ut til at temperaturen enkelte steder kryper over 0 på dagtid
lørdag, men at det fryser på over natten. Noen som sa blanke ski?
Værprognosene legger opp til et knalløp av de sjeldne, raskt føre og
strålende vær. Håper dere husket å pakke solkrem?!

Øl – Bäsj
Mus – Møss
Jeg betaler – Jag betaler
Hodepute – Kudde
Agurk - Gurka
Hei – Tjena grabbar, hur är laget!
Hei frøken, hvordan går det? – Hej frøken, har ni fått hår på løken?
Trillebår – Skottkärre
Kulekjøring – Puckelpust
Bakdel – Häck
Og skulle dere møte på noen finner på bankett (lydskrift):
Jeg betaler – Mina maksa
Jeg er maskin – Ollen iso-konne
Hjem til deg eller meg? – Teile, vai meile?
Fine sko, vil du pule? - Kivat kengat, panan-kå?
Skål for fuktig fitte - Kippis marka pillu
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Vasaloppet breakdown!

START
Berga

Smågan

Mångsbodarna

Evertsberg

Risberg

Oxberg

Hökberg

Mål

Eldris

Mora
500 möh
400 m
300 m
200 m
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400 m
300 m
200 m
100 m
90
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Start: 350 moh
Løypas høyeste punkt etter 3 km, 528 moh
Mål: 162 moh
Det er 812 høydemeter og 986 fallmeter
Mikkelsenindex: 9,02222222222 km/m
Løypa inneholder:
25 % oppover (!)
43 % bortover
32 % nedover
Totalt 90 km, hvis noen lurte på det.
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