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Lederskifte!!
Følg trenernes eksempel og
det vil gå deg vel!!?

Medl
emsl
iste
s. 23
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Hei, og velkommen til et nytt studieår, og ikke minst, en ny skisesong
og nytt FB. I sommer har det skjedd et skifte i redaktørstolen, Vibeke har
pensjonert seg, og jeg har tatt over. Allerede har jeg fått erfare at det ikke
er noen spøk å være redaktør. Man må være strukturert, flittig og ha kustus på de andre medlemmene i redaksjonen (Dette er det vanskeligste av
alt). Dette er alle områder hvor den forhenværende redaktøren er mye
flinkere enn meg, men jeg har som mål å bli flinkere. Det dere, kjære lesere, kan gjøre for å bedre situasjonen for meg er å selv ta litt initiativ til å
sende inn små artikler, rykter, dikt og annet som dere synes egner seg på
trykk. Jeg setter derfor stor pris på våre venner i Hoemsveien som av
egen fri vilje utsatte seg for enorme mengder makrell i tomat for at FB
skulle få en bra artikkel. All honnør til Tor Halvor og Eirik. Håper flere
lar seg inspirere slik at FB blir best mulig. Husk vi må være flere som skal
trekke lasset hvis lasset er fryktelig stort (?). Derfor er vi også avhengig av
at dere stiller opp på dugnader, til styreverv og i komiteer.

Tor Halvor ”deo” Bolkesjø, skigruppas mest ettertraktede ungkar akkurat nå, gir her noen
tips hvordan dere gutter kan bli mer populær hos det motsatte kjønn:
1.
2.
3.

Puss alltid tennene før du går på Bunnpris, du vet aldri hvem du kan treffe på....
Ta en skikkelig dusj med ordentlig shamponering og velduftende deodorant før fellestreninger. Trene siden med jentene så du unngår svette samtidig som du får høre
det siste på sladderfronten og får vite hvem som er ”ledig”
Skjul stevnemøtene for hybelkameratene for å unngå dårlig rykte. ”Skiprepping”,
”prosjektarbeid”, ”elgjakt” etc er gode unnskyldninger. Husk å variere for å unngå
mistanke.
Tor Halvor

Kunngjøring:
Alt som er skrevet om meg i dette nummeret av ”Fiskebeineren” er sannsynligvis sterkt
overdrevet og galt framstilt!
Ane H

Dette var en liten bønn i fra meg til dere, og mange av dere har sikkert
allerede oppfattet meg som en sur og sytetete journalistspire med alt for
mye makt. Dere skulle bare visst hvor rett dere har :-)
Smil og vær glad, og ski er gøy!!
Lars

”Det gamle ekteparet”
på Skiraffen
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Hu & Hei

LEDER

Også i år har o-gruppa arrangert sitt beryktede o-løp, Hu & Hei. I år var det
tydeligvis mer Hu & Hei enn noen gang. I følge erfarne Hu & Heiere var
det lenge siden vinnertiden hadde vært så ”dårlig” som i år. Etter å ha fått
beskrevet andrerunden på kart, og samtidig fått den beskrevet subjektivt av
de som løp, er det kanskje så at løypa har mye skylda for at tidene ble som
de ble. Sikkert er det hvertfall at mange av de som kom i mål var dyktige
slitne. Historiene som utspant seg i målområdet, og spredde seg videre inn
hyttedøra, ned trappa, gjennom garderobene og videre inn i dusjen bidro til
å understreke dette faktum, og etterhvert som minuttene gikk var det klart at
historiene ble bare verre og verre. Uansett hva som ble fortalt var det garantert en som hadde tryna verre, vært mer sliten, spist mer sjokolade og bomma mer. På en gang. Selv om man kanskje må ta deler av disse historiene
med 1 kg salt er det nok et snev av sannhet i det de spreke orienteringsløperne og skiløperne fortalte, og fortsatt forteller etter den strabasiøse turen
gjennom de sugende myrer og over villeste toppene i Bymarkas jungel. Ogruppas løypeleggere hadde nok en gang klart å oppnå hensikten med Hu &
Hei, tyne studentene for siste rest av overskudd, og å gjøre de rimelig forbanna over plasseringen av nest siste post nesten på Gråkallens topp. De
som mener at studentenes tilværelse er for enkel og at dagens ungdom er
late og i dårlig form kunne få avkreftet alle disse punktene denne søndagen i
september. Det ypperste av norsk idrettsungdom hadde akkurat kommet i
mål og det var vanskelig og ikke la seg imponere over innsatsen som var
lagt ned der ute i skogen.

Nå er min tid som leder i NTNUI Ski/Nordisk over om ei uke. Det har vært et spennende
og interessant drøyt år. Til tross for dette må jeg innrømme at jeg nå er glad for å overlate
ansvaret til Snorre. Jeg er sikker på at han, med den erfaringen han har fått gjennom to år i
HS, blir verdifull for gruppa.

Til neste år er det lov å håpe at enda flere av de kondisjonsterke skiløperne
innfinner seg på Studenterhytta idet startskuddet går for Hu & Hei 2002.

Redaksjonen vil her komme med en liten tilføyning: Det må sies at
det var flere av skigruppas medlemmer som gjorde det svært bra. Spesielt må vel Runars
kondisjonsmessige utklassing av Emil Wingstedt honoreres. Runar endte på en svært hederlig 4. plass og har lovet at han skal løpe bedre til neste år.
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Tradisjonelt sett skal vel lederen være litt ”koseprat” til gruppa. Vel, jeg har brutt en del
andre tradisjoner de siste to årene, så da kan jeg vel prøve meg på det her også. Jeg vil starte med å stille et spørsmål som jeg har lurt litt på dette siste året.
Er medlemmene i skigruppa bortskjemte?
Grunnen til dette spørsmålet er at på alle de e-poster Øyvind og jeg har sendt ut med diverse forespørsler om hjelp, har vi knapt nok fått et eneste svar. Det gjelder både Dagens løype, vakter på idrettsbygget og andre små dugnader. Vet også at heller ikke Kristin har fått
overveldende respons på kakelotteri og vaffelsalg. Også nå de siste dagene hvor jeg har
forsøkt å skaffe ny økonomiansvarlig (Kristin har hatt det vervet i tre år, nå, og jeg har full
forståelse for at hun vil ha avløsning.) har responsen vært heller laber. En ting er at jeg kanskje ikke akkurat er verdens flinkeste person til å spørre, en annen ting er at jeg ikke burde
behøve å være det. Alle vet at idretts-Norge er bygd på frivillighet. Dette gjelder også i
høyeste grad NTNUI. Ved å bli medlem av det flotteste idrettslaget i Norge, mener jeg at
du også tar på deg et ansvar for å drive det videre. Det er ikke dermed sagt at du er nødt til
å ta på deg ledervervet i verken HS eller skigruppa. Det finnes nok at små verv som trenger
å fylles.
Litt av problemet tror jeg er den ansvarsfraskrivelsen som en del benytter seg av. Det er
nok av de som tenker at ”Pytt, det er sikkert noen andre som gjør det.” Og det er akkurat
det jeg mener med å spørre om skigruppas medlemmer er bortskjemte. Ting blir gjort. Du
kan møte opp på ei trening i uka, og stort sett bli vel guidet gjennom den. Du kan melde
deg på Birken, pakke sekk og ski, og sette deg på bussen. Før du vet ordet av det er du på
Lillehammer. (Føles kanskje ikke akkurat sånn, men dere forstår sikkert poenget.) Der venter bussen som kjører deg tilbake til Trondheim. Du kan reise til Sverige på samling to
ganger i året, trene, spise og slappe av. Og hele moroa er nesten gratis. Håper de fleste av
dere er med på at det er en ganske stor oppgave å organisere alt dette. Heldigvis er det folk
som synes det er moro å ordne det, og ser på det som positiv erfaring å ta med seg videre.
Problemet dukker først opp når det er de samme som må skaffe penger til dette, gå med
bøsser på TV-aksjonen, være instruktører på HiT, arrangere Marka Rundt etc. Vi skryter av
å ha over 100 medlemmer på medlemslista, men det hjelper egentlig lite, når for få av dem
tar ansvar.
Selvfølgelig har jeg ikke glemt alle dere som faktisk stiller opp, for når alt kommer til alt er
det jo mange som ”aldri” sier nei når de blir spurt, og som absolutt ikke fraskriver seg ansvaret. Det setter jeg selvfølgelig veldig pris på. Dere vet selv hvem dere er, og dere vet
sikkert også at jeg vet hvem dere er. Hvis du ikke er sikker på om du hører med her kan det
kanskje være en ide å engasjere seg litt mer.
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Dette er bare et lite forsøk på kanskje å gi det neste styret litt hjelp. Klarer jeg å vekke to av
gruppas mer passive medlemmer med denne lederen, må jeg vel si meg fornøyd.
Jeg tror at det som er viktig at vi får et økt engasjement i gruppa, slik at vi kan fortsette å
være Norges største langrennsgruppe på seniornivå, og kanskje allerede i vinter vinne tilbake skjoldet i Birkebeinerrennet fra Lillehammer Skiklubb. Derfor oppfordrer jeg de som
måtte blir provosert av dette til å sende en mail, enten på langrenn eller langrenn-bull (alt
utfra saklighetsnivå) og fortsette diskusjonen der.
Da gjenstår det vel bare å takke for meg, og ønske alle lykke til med forberedelsene til vinterens store begivenheter. Jeg er sikker på at det blir en glimrende sesong både sportslig og
sosialt.
Skihilsen fra
Mona Elisabeth

(Continued from page 27)

enn ultra-tøffel-sjefpingle Harald gjorde. Han gjorde derimot
som Siri Anne ville (eller kanskje han rett og slett ville se sin utkårede løpe i skogen) og reiste på NM i O-løp.
Vel, dagen gikk videre også uten Harald, vi andre gjorde oss
klar. I et sterkt heat på 110 m hekk stilte Ole Kristian, Jacob og
Bredden (som akkurat da ønsket at han var høyden). Vi hadde
nettopp sett at Snorre (også kjent som HS pamp) hadde vist fram
teknikken sin på nevnte øvelse, og imponert (det skal vel sies at
vi var mer imponert før vi hørte tida hans, enn etter.), men det så
pent ut Snorre.
Bredden gjorde som han pleier og sikret sisteplassen i heatet. Et
hav bak Ole K og en ikke så kjepphøy trener.
Nå var andre dag i gang. Vi beveget oss mot høyde, Jacob hadde
dagens mest pinglete holdning og stod over samtlige høyder fra
120 cm og inn i evigheten. Den er for feig Jacob!!!!!!
Nå vil jeg ikke fortelle mer fordi du som ikke var med er
egentlig skikkelig teit. Fordi tikamp er morsomt, selv for
anti-alteter som meg selv.
Kan nevne at Pingle-Judas Øyvind var raskest på 1500 m, gjett
hvor mange øvelser han turte og være med på.
Mest for meg og litt for dere

Trivelig på jentekveld!
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Bredden
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Snorre løper (og taper), mens Ole
Kristian tar livet mer med ro og puster
ut etter endt dyst

Barmarksamling Storlien 21. – 23. september
Fredag morgen dro de første av oss av gårde mot Storlien, topp motiverte for en samling i
de svenske fjellene. Vel fremme startet vi med en rulleskitur innover Sverige. Så rakk vi å
teste ut svenskehandelen og en god hvil før resten av flokken kom. Vi ble til sammen 28
(?) stykker, som prioriterte bort 80-tallsparty og andre festligheter til fordel for en sikkert
enda festligere helg i Sverige. Men uten trenere !! (igjen, har vi vært borti dette før tro). Da
var det bra p-trener Lars stilte opp og gjorde jobben. Etter å ha fordelt maten og funnet ut at
en liten detalj var glemt; nemlig brødet (av alle ting, er det mulig …?), la vi ut på den
(visstnok) vanlige fredagskveldturen: Opp alpinbakken, og en runde bak i fjellene der i (i
alle fall nesten) solnedgang…..Siden vi bare hadde vært samlet i noen timer var det ingen
som turte begi seg ut på noe særlig besøk til andre ukjente ennå, så det ble stort sett til at vi
hygget oss på hver vår hytte. Bortsett fra Lars som samlet og delte ut penger og kaker (til
alle unntatt seg selv faktisk, påstår han i alle fall).

Henning gjør unna 1500 m i fin
stil, mens FBs utsatte (eller var
det utsendte?) kaster spyd

Lørdag morgen våkner vi opp til det knallværet; blå himmel og strålende sol, og noen varmegrader også. Men, som kvelden før, var det mange pingler som ikke tok sjansen på å
slippe for mye sol til på kroppen. Så, mer eller mindre motvillig (mest mindre faktisk),
starter vi opp klokka 9, og forbereder oss på noen harde intervalldrag opp alpinbakken
(igjen). Men den fikser vi fint. Hvem som klarte å komme først opp vet ikke jeg, men jeg
tipper det var hard kamp om den plassen. Etter en rask dusj, eller bad i hyttebekken for de
som ville tøffe seg, og havregrøt (nesten uten sukker og salt. Tydeligvis mer som har gått
i glemmeboken), er det hamstring på Konsum sammen med trønderske pensjonister, og
andre nordmenn som tror de tjener penger på å handle her.
Når ettermiddagen nærmet seg var så cirka 71,4 % av oss klar for rulleskiøkta fra bunn til
topp. Det kalles visst langkjøring, men utvikler seg vel til distanse og hard konkurranse for
de fleste. ( Og i år kunne vi vel nesten hatt konkurranse om hvem som traff flest lemen på
veien og) Hvem er førstemann, og hva gikk jeg på forrige gang, blir det bedre nå? Alle
kom seg i alle fall opp denne gangen og. Det var par veteraner (i skigruppesammenheng i
alle fall) som ikke var helt fornøyd med å bli tatt igjen og forbigått av jenter. Har det vært
dårlig med rulleskitrening i det siste tro? En av dem slengte i alle fall rulleskia fra seg i hyttehjørnet med bra kraft når turen endelig var tilbakelagt. Men en ting skal dere ha; dere var
i alle fall blant de få dette året som gjennomførte med stil, og staket opp uten et eneste fraspark (så vidt meg bekjent). De som ikke rullet var på romantisk rusletur, sykkeltur, joggetur, kjøkkentur eller det som passet. Så hadde vi et par timer på oss til å lage ”kveldens
kake”. Og jeg må si det var svært høy kvalitet på kakene i år; ikke noe redbullkake, gryterettkake, eller noe som kunne minne om dette. (Kanskje skyldes det at jentene var så godt
fordelt rundt på hyttene ??) Den som kom nærmest var vel kjemikerens knallrøde kake (ja
den så nok litt skummel ut). Så hard konkurranse var det, men jeg overbevist om at vår
kake (med kokosboller på faktisk) var den beste. Etter at de meste av kakene var fortært, så
(Fortsetter på side 21)
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FB-intervjuet
Velkommen som leser av sesongens første FB-intervju. Denne gangen med eneste nye jente som møtte opp på høstsamling i Storlien, nemlig Ane Henriksen. Vi i redaksjonen inviterte oss selv med på besøk ned til den fasjonable kåken hvor Ane har bosatt seg midt i
sentrum. For øvrig kan det nevnes at dette var tilsvarende taktikk som ble benyttet ved intervjuet på Halvard Hanevold etter OL-gullet. Stedet var praktisk plassert rett over O’Martin i Jomfrugata. Selv Ane nektet på alle punkter (bla. om at hun noen gang hadde spist på
byens mest trønderske burgersjappe) klarte hun ikke helt å overbevise den kritiske redaksjonen.

Ane Henriksen
Sivilstatus:
Yrke:
Ski:
Staver:
Lue:
Klekkested:
Favorittklubb:

Student
Singel
Fisher
Swix
Finsk landslagslue
Nittedal
NTNUI

Som vanlig tok vi med oss gaver (good-guy-, bad-guy- prinsippet): 8 liter is og 1,5 liter
brus slik at allelfall vi ikke skulle gå sultne derfra. Ane hadde bosatt seg sammen med to
andre i fra hjembygda Nittedal.
Anes første kommentar var: ”Pleier dere alltid å være så mange?”. Vi var hele redaksjonen
som hadde møtt opp til denne lite planlagte begivenheten og talte 5 personer.
Her går vi over i mer intervjuer/intervjuobjekt konversasjon:
FB: Har du blitt intervjuet før?
Ane:
Jeg har blitt intervjuet mange ganger i lokalavisa hjemme Varingen (eller noe
sånt – litt vanskelig å tyde håndskrifta til Lars)
FB:
Ane:

Hvor lange var skia da du ble født? (ikke Schia, for de som skjønte den)
”De jeg ble født med?” Det var et vanskelig spørsmål.

For ivrige lesere av FB så vil dere oppdage at disse spørsmålene likner mye på de som ble
brukt den gangen Kristin D. ble intervjuet i 1998. For øvrig kan vi legge til at vi syntes dette var en ganske ”blondt” svar, men det var kanskje en noe subjektiv vurdering.
I en bisetning snapper vi også opp at hun har gått på folkehøgskole på Ørsta og at det er på
Sunnmøre for dem som skulle være interessert i det.
FB: Hvordan føler du mottagelsen har vært i skigruppa:
Ane: Jeg har fått en veldig god mottakelse av trenerne og vet i alle fall hvem Jacob er.
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SEXorgie på Dalgård
kan vi ikke kalle det, men at stemmingen var lett nervøs hos tikampdebutantene er nok ingen overdrivelse. De kje(pp høye)kke
trenerne stilte mannsterke opp, om ikke litt skeptiske.
Det første som stod på programmet var 100-meter og vi fikk nok
et eksempel på at skiløpere ikke briljerer i sprint. Det skal også
sies at unge Thorstein (les; Harald) gikk på soleklart tap for
Bredden (1/100 holder lenge) og det kom nok til prege innsatsen
hans under konkurransen.
Været var påklagelig og det preget nok de neste øvelsene - spyd
og diskos - og gjorde nok at vi ikke var i nærheten av 90 meteren. Noe vi nok hadde vært under bedre forhold.
Vi skulle avslutte første dag med å løpe 400, men på grunn litt
kluss i systemet, så ble det 400-meter før stav. 400-meter førte
vel til at de fleste av langrennsgruppas håp ble knust av noe
snustyggende hopperspirer. (som visstnok har avslørende bilder
av vårs)
Stav er favorittøvelsen til de som er å ser på. Her må jeg få lov til
å trekke fram Jacob som et eksempel på en sterk friidretter. Jacob var raskt framme for å kjenne og bøye litt på stavene, før han
konstaterte at madrassen nok var i høyeste laget (den er ca 1 m).
Men det er ikke lett å hoppe stav etter 400-meter. Det skal du ha,
Jacob.
Dagen derpå (eller hva Snorre og Jacob?) klinfæst er ikke det
samme uten tikamp før og etter. Men de stilte opp, det var mer
(Continued on page 29)
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FB: Hvordan hadde du det på samling?
Ane:
Jeg synes Snorre er kjekk og hadde mange hyggelige samtaler med ham på samlinga (i følge Snorre)
FB:
Ane:

Hva er målet for sesongen?
Ingen konkrete mål, men Birken.

FB:
Ane:

Hvorfor er skigutter kjekkere enn andre gutter?
Hun nøler og synes det er et dumt spørsmål som ikke krever svar. ”Det er vel en
selvfølge?”, spør hun tilbake.

Om morgenen går Ane på badet.

(Continued from page 11)

der. Øksa ble imidlertid gjennopplivet med
hjelp i fra Øivind. Da vi var fornøyde med
vår innsats med vedhogging, måtte vi ty til
nye sysler. Nysgjerrige siv.ing studenter som
vi er, ville vi finne ut hvor dypt det går an å
grave i ei myr. Hullet ble nok bare i underkant av en halv meter dypt da vi ga oss. Vi
observerte i midlertid morgenen etter at det
var tilsig av vann i myra. Da dette var konstatert, ble hullet fylt igjen.
På kvelden koste vi oss med en gryterett for
8-10 personer , ti porsoner ris, sjokoladepudding, potetgull, øl og Wiskey. Da det var
tomt for øl, gikk vi over på vann. Det hadde
jo tross alt samme farge som ølet.
Søndag formiddag dro vi fornøyde hjem etter
en koselig og rolig helg i Trollheimen. Riktignok måtte vi skrive på koieraporten da vi
dro at det var mangel på ved.

Et bilde fra jentekvelden,
og under tar det single
husmoremne Ane oppvasken (ingen sammenheng med jentekvelden)

FB:
Ane:

Hva blir din fanesak nå som du har blitt med i skigruppa?
Å skaffe flere medlemmer fra Dragvoll (Erik humrer fornøyd i bakgrunnen…)

FB:
Ane:

Hvem vil du bo med på neste samling og hvorfor ikke Erik?
Jentene måtte vaske og lage mat. Jeg vil bo sammen med Snorre (i følge Snorre).

FB:
Ane:

Har du noen hete sjekketriks?
Jeg rekker aldri å sjekke før noen sjekker meg (fritt gjenfortalt)

FB:
Ane:

Hvilke sjekketriks faller du for?
Alle (unntatt Opel med ”Oppstæll” og Volvo 2-fleir-og-førr). Bil er egentlig ikke
så viktig. Jeg vet ikke helt. Shit happens. Jeg tror det ville vært gøy å bli sjekket
opp av en med leddbuss.

Ane er så langt ganske skeptisk til intervjuet og hvordan vi har tolket det hun
har svart. Vi tar selvsagt som vanlig
opp intervjuet på bånd og skriver direkte av fra dette i etterkant slik at ikke det
blir misforståelser. Hun har ingen ting å
uroe seg for.
FB:

Ane:

Kristin
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FB:

Hvis du fikk velge mellom bin
Laden, Bush (jr) og Clinton
(og Snorre). Hvem ville du
hatt?
Clinton, uten tvil. Han er den
med høyest sigarføring av
dem. Bin Laden har forresten
behagelig mye penger, har jeg
hørt.
Hva er ditt livsmotto?
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Naboene: Privat er Ane
- flott jente å bo sammen med
- vimsete
- de prøver å selge oss i FB en video om Anes fortid til 8. mill.

Ane:
FB:

8
Jeg er odelsjente og kusina til Bente Skari.
Siden dette ikke krever mer utdyping spør vi
ikke noe mer her.

FB:
Ane:
Har du kjøpt ukabilletter?
Jeg har kjøpt til trippelkonserten, ja. Løp og
kjøp.

FB:
Hva slags inntrykk har du av stakefesten?
Ane: Masse staking.
Skiløpere.

Ane: Støttehjul ruller ikke fort i oppoverbakke.
Jeg har en bror på 18 år.
FB: Skal vi ta med isen eller la den stå?`
Ane: Tja…

Etter litt mer om og men så valgte vi å forlate
stedet nærmest slik vi kom, men tok med søpla.

- for FB: Steinar

Postnr/sted
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7049 Trondheim
7049 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7030 Trondheim
7048 Trondheim
7050 Trondheim
7036 Trondheim
7041 Trondheim
7050 Trondheim
7023 Trondheim
7042 Trondheim
7051 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7000 Trondheim
7050 Trondheim
7013 Trondheim
7016 Trondheim
7050 Trondheim
7051 Trondheim

Ja
Ja
Ja
Ja

73 88 97 75 / 40 22 66 99
97655041
99563202
73889550 / 99010540
73 88 71 63 / 918 85 267
73 88 76 64
73 88 69 80 / 92 26 38 53
73 52 86 12 / 95 04 90 85
73 95 40 85 / 93 20 38 79
73 94 07 63 / 92 84 68 91
73968909 / 91337878
93217166

90 17 42 88
73527224 / 97522558
73 88 90 31 / 95 74 45 21
73889622 / 91799452
73 88 98 36 / 97 78 87 96 Ja
73889839 / 41423872
73941253 / 41927885
Ja
97 56 52 41
73887082 / 41933949
92420255
99 50 00 24
73 88 69 44
95 14 94 01

Ja
Ja
Ja
Ja

Bil?

Telefon
73889773 / 99538298

FB: Hva synes du om redaksjonen?
Ane: Dere er ivrige. Mannsdominert (Hun må
mene Kristin?) Livlig og humørfylt. Lav effektivitet.

Adresse
HK 3-32
HK 45-12
HK 3-34
Bjørkhaugvegen 23
Bjørkhaugvegen 23
HK 10-13
HK 35-62
MA 14-52
HK 21-31
Søndre Jonsgate 7 B
Vestre Moholttun 23
Jonsvannsveien 99c
Blaklieggen 6
Gardremoensgate 7
HK 1-61
Hoemshøgda 9A
Lademoens kirkealle 11b
Lerkendal studdentby
HK 16-13
HK 9-11
HK 9-14
Arne Fjellbus vei 2b
Merkumvn14
HK 29-43
Erling Skakkesg. 51 a
Rogerts gate 1
HK 17-61
Valentinlystv. 13

Ane: Jeg kan to grep på gitar (Hvorfor sa hun
dette, tro?)
FB (Erik): Jeg kan lærer deg et grep til…

Navn
Mork, Svein Olav
Myhre, Mattis
Mykland, Anstein
Mykland, Sigbjørn
Møller, Martin
Nørstebø, Vibeke Stærkebye
Otterstad, Jan
Reenaas, Kjersti
Reenaas, Marte
Refsum, Helge Haakon
Rustad, Anne Marthine
Rønning, Lars
Sagsveen, Espen
Skjemstad, Ståle
Skog, Rune
Skogsholm, Bård
Slørdahl, Øyvind
Smedsrud, Espen Aas
Solvoll Bakketun, Torbjørn
Teigen, Øyvind
Thorstein, Harald
Tjønna, Arnt Erik
Tomas, Brikselli
Toreid, Brage
Udnæseth, Vidar
Vatn, Ingvild Sæbu
Welte, Thomas
Østvang, Mona Elisabeth

Ane: Lev og vær glad!
FB: Hest er best?

FB:
Er du et kjerringemne?
Nabogutten: ???
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Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

64 93 85 51 / 413 06 586
73 88 88 11
73 52 07 05 / 926 45831
41333342
73 93 88 17 / 41 62 52 20
73511427 / 90524160
73887274 / 90823120
73887272 / 41933810
73930527
73887087 / 95143465
90 11 53 59
73889548 / 97120155
73 88 95 48 / 97 12 01 55
73528414 / 41 22 03 89
90 86 44 08
93804339
73889551 / 91312967
73889838 / 95734310
95 15 16 09 / 73 59 28 49

Telefon
Bil?
93498835
Ja
73 88 90 17 / 952 85 786
73887843 / 99645411
Ja
73889429 / 95826276
73887617 / 48283561
Ja
73 88 69 63 / 90 77 59 60
73 92 13 83

Postnr/sted
7051 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7014 Trondheim
7049 Trondheim
1440 Drøbak
7000 Trondheim
7043 Trondheim
7000 Trondheim
7032 Trondheim
7018 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7050 Trondheim
0000 Honolulu
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7014 Trondheim
7051 Trondheim
7032 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
Adresse
Blokk A104, Bergstudentby
Lars Onsagers veg 12-21A
MA 28-43
A.B.18-46
moholt alle 10, 63
Lundåsen 60
HK 19-44
Nonnegata 32
Steinhaugen 25
Jerpefaret 1c
Frode rinnansv. 185
Nedre Møllenberg gt. 78A
Asta Hansteensvei 1b
Trudvangveien 15
Oslovn. 112
HK 45-44
HK 45-4
E.B.S.V.4A
HK 29-54
1348 Wilder Avenue
HK 10-11
HK 10-11
Nedre Bakklandet 25B
Valentinlystvn. 13
kringsjåveien 35b
HK 10-14
HK 9-13
Hjalmar Haalkesv. 11
Navn
Hessen, Fredrik Mordal
Hoel, Ole Kristian
Holmestad, Ola
Houge, Torbjørn
Ibsen, Pernille Kaas
Indredavik, Bård
Janne, Bjorvand
Jensen, Lars Christian
Jentoft, Jomar
Johansen, Bengt Solheimdal
Johansen, Erik Riis
Johansen, Rolf Solheimdal
Kalstad, Anne Lajla
Konst, Bente
Kristoffersen, Anders Bergsås
Kvernstuen, Geir Ottar
Langslet, Gjermund
Laukli, Hans Ivar
Lefdahl, Christian
Leite, Endre
Lien, Runar Emberland
Lien, Runar
Lillebekk, Bjørn
Line, Steinar
Logstein, Rune
Lysbakken, Lars
Matheson, Jacob
Mo, Sjur
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"Her er min kano, mine garn, mitt gevær og mine hunder. Skogene, elvene og vannene står til min rådighet. Jeg sitter i skjorteermene foran mitt telt og føler meg
som millionær"
Helge Ingstad

18 dager i Norges "villmark"
Etter ein litt uvanleg skuleveg har aldri ein kald øl smakt så godt,
og det har heller ikke Grandisen. For etter 18 dager på havregrøt
og tørrmat smaker det meste himmelsk. 20-30 kilometer vandring hver dag i 18 dager var det som skulle bli starten på eit nytt
år som student i Trondheim.
Det begynte med ideer i vår, da eg såg for meg ein ferie i flott norsk natur
borte fra tv og annen luksus. Selv om eksamenene skulle vise seg å by på
umenneskelige spørsmål klarte eg å karre meg gjennom eksamensperioden
med eit nødskrik, og da var planen klar. Eg skulle gå hjemmenfra til Trondheim. Vel, i alle fall fra Haukeliseter til Oppdal. Turutstyr hadde eg, så det
eg måtte kjøpe var mat og kart. Selvfølgelig var det ingen som gadd å bli
med meg på turen, så den måtte eg gå aleine. Ei god bok og radio skulle bli
selskapet mitt de neste 3 ukene. Spesialbrød blei bakt, havregrøten blei porsjonert og sekken blei fylt med det nødvendigste. 22 juli startet eg fra Haukeliseter med sekk på 35 kilo og nyimpregnerte fjellsko. Turen gikk over
Hardangervidda, videre over Sakarveheimen, Jotunheimen, Rondane og
Dovrefjell til eg til slutt var i Oppdal. Været var veldig varierende, alt fra
nydelig shortsvær og nærmere 20 plussgrader til snødrev og minusgrader.
Eg var forberedt på alle værtyper, så været var ingen hindring, trudde eg…
Turen nærmet seg slutten, det var bare fire dager igjen og eg fant meg ein
perfekt teltplass. Det eg ikke visste var at elva lenger oppe i lia hadde ondskapsfulle planer. For da det begynte å REGNE kom elva ned inn i teltet.
Alt blei vått, og kameraet og mobilen blei ødelagt. Eg låg midt i ei elv. Selv
om det var litt komisk da det hendte, var det ikke særlig morsomt da eg etter
9

Runar

Ta ikke livet for alvorlig, du kommer aldri levende fra det allikevel.

Red anm:
Det var også to andre som utmerket seg med trangen til fysisk utfoldelse i forbindelse med
reisen til og fra Trondheim i sommer. Hagbart og Jacob prøvde å sykle hjem, men måtte
desverre gi seg på Lillehammer/Gjøvik. Vi ønsker lykke til neste år!!

Runar var (som bildet over viser) ikke på jentekveld, men
et bilde kan i disse dager lyve mer enn 1000 ord.
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Adresse
Ole Nordgaardsvei 11
HK 3-33
Berg stud.by H273
Grustaket 14
Maristuveien 15
MA 28-42
Moltmyra 14
HK 49-23
HK 43-32
Hoemsvn. 40
Arne Bergsgårdsvei 12-46
Starevegen1
HK 10-12
Bjørkhaugv. 23
Arne Bergsgårdsv. 5,18 (Steinan Studentby)
Skippendaless
HK 18-12
Teglverket 78
Wesselsgate 15b
HK 21-34
MA 28-54
Odensevn. 6
Elgesetergate 15
Sundlandskrenten 27
Sutlandsskrenten 33
Olav Tryggvasonsgt 33
Haugnessvingen 12b
Karolinerv 2b

Postnr/sted
7049 Trondheim
7050 Trondheim
7051 Trondheim
7320 Fannrem
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7091 Tiller
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7000 Trondheim
7022 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7048 Trondheim
7043 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7020 Trondheim
7030 Trondheim
7032 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7037 Trondheim
7021 Trondheim

Telefon
73931511 / 91601925
73 88 97 74 / 93 61 00 27
73 88 67 37 / 48 17 36 40
99639319
73 53 68 98 / 47 65 98 55
73 88 78 42 / 99 01 04 68
41258094
73 88 73 13
73 88 72 44 / 99 03 69 24
95 15 03 13
41 31 76 13
97766321
73889549 / 95134408
99 64 04 16
73 88 92 08 / 99 58 70 17
73889772 / 95234300
73889645 / 97753355
73914616 / 97158863
73 51 17 52
73 88 69 83
73 88 78 48 / 93 82 61 82
72563402 / 90883543
73 51 73 38 / 41 31 56 01
41685617
73 94 19 54 / 98 84 88 28
92 25 85 82
92013342

Det var ein flott opplevelse å få nyte norsk natur i så mange dager. Selv om
det norske dyrelivet ikke er all verden, var det allikevel mye å se. 3 uker i
skauen frister til gjentagelse.

Navn
Aksnes, Marita
Andersen, Geir Ove
Antonsen, Øyvind
Asphjell, Anne Berit
Bartnes, Ingeborg
Bergheim, Bjørn
Bergli, Stian
Bingler, Sylvain
Bjørge, Eirik Gunnar
Bjørnstad, Tor
Bjørnstad, Vidar
Bråtveit, Kari
Degnes, Kristin Fløgstad
Echoff, Stian
Espedal, Per Inge
Fjeldbo, Snorre Kjørstad
Flydal, Jon
Fougner, Anders Lyngvi
Følstad, Eskil
Gjessing, Ingvild
Gjessing, Rein
Hagen, Lars
Hatlen, Knut Anders
Heimlid, Henning
Hellevang, Jon Oddvar
Henriksen, Ane
Henriksen, Thomas
Heskestad, Ingvill

Eg kan anbefale alle som brenner for ein lengre tur om å ta den mens dei
enda har mulighet til det. Og hvis det er noen av dere som leser dette som
har lyst på ein koietur/telttur så er det bare å sende mail på mailinglista for
det er nok garantert noen som vil være med. Skolen er ikke livet, og livet
innretter seg ikke etter skolen; det er skolen som skal innrette seg etter livet.

Medlemsliste 2001/2002

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Bil?

40 minutter med demming for å få vekk elva var spist opp av mygg. Noen
timers søvn i fekk eg i allefall før eg stod opp og gikk til nærmeste turisthytte som var ca 4 timer unna. Etter ein time i skikkelig tørkerom var soveposen tørr nok og eg kunne ta turen videre mot Hjerkinn. Planen var å bruke
rundt 25 dager på turen, men det dårlige været som eg hadde mesteparten av
turen gjorde sitt til at dagsmarsjene ble litt lengre.
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Refleksjoner om høst og vinter...
Høsten er årstiden da det eneste man kan gjøre er å glede seg til vinteren, for
høsten i seg selv har ikke mye å by på. Det regner det meste av tida, det er
mørkt ute, og det går dårlig å gå på ski hvis man vil det. Men til tross for ulempene med høsten, er det litt fint også, fordi høst kommer før vinteren, og da
kommer snøen. Snø er en fin ting.
Egentlig er det ikke riktig av meg å klage på høsten, siden det er mange som
har det mye verre en meg. Det finnes jo de som ikke liker vinteren, med snø og
alle de andre godene den har med seg. Spesielt sørlendinger liker ikke vinteren,
har jeg inntrykk av. Nå mener jeg ikke at alle sørlendinger hater vinteren, men
en del av de jeg kjenner liker seg best de varmere årstidene. Det kan jo også
komme av at det i enkelte deler av vårt fantastiske land ikke har skikkelig vinter, men høst halve året. Dem er det synd på dem.
Jeg gleder meg til vinteren jeg.....

FBredaksjonen
på vei mot sitt
neste offer
(med 8 liter is)

Torbjørn H

Koietur
Helga 7-9 september dro Lars, Svein Olav, Øivind og undertegnede på veddugnad til Rindalsløa i Trollheimen. Nede i bygda møtte vi bonden Bolme
som kjørte sakene våre opp i nærheten av koia og viste oss hvor vi fikk lov
å hogge. Vi kom oss fram til koia, ei lita koselig ei med akkurat plass til fire
stykker. Svein Olav, som er en gammel primuseksper,t, klarte etter hvert å
knekke koden på hvordan få varme på primusen uten at det rant parafin og
rødsprit ned i store dammer på benken, mens flammene stod en halvmeter
opp i været.

Jentekveld: Der jentene var mens vi
gutta drakk på Skiraffen

Etter ei god natt, dro vi alle ut i skogen for å hogge trær. Øivind, som er fylkesmester i motorsag, var den selvskrevne sjefshogger. Vi andre tuslet litt
rundt, ryddet litt og satte nye perser på å hogge ned trær med øks. Dette
gikk flott med unntak av at Svein Olav hogg seg selv i beinet og Øivind
traff Lars med motorsaga og undertegnede ble beskyldt for å være øksemor(Continued on page 26)
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(Fortsatt fra side 5)

var det tid for at noen tok den obligatoriske turen til Storlien city for å lage liv. Og det ble
vel en like langvarig affære som det pleier. Da ble det nok lenger kveld for de som skulle
kjempe om topplasseringen i Geni. Men seriøse langrennsløpere som vi er så var vi relativt
tidlig i seng.

Takk for turen alle sammen "
Vibeke

NÆRHET
Et hode ser
To store, fine, runde tupper,
stritter elegant og pirende rett til værs.
Hode løftes
Ser videre nedover på de vakre formene
og linjene som føres frem til midten,
der det hele står i spenn med det
like trange bortgjemte hullet,
som skjuler så mye.
Jeg vet der kan jeg stikke inn.....og
det hele klemmes sammen, og vi to er ett.
Nå er det bare slit, svette og tårer,
pluss mye glede som kan føre oss sammen
opp mot de store høyder. For uten deg
hadde jeg aldri kommet meg gjennom den lange vinteren.
For her er det er ikke snakk om mus, men rotter.....
Men til neste år bytter jeg nok likevel
Til Salomonbindinger og nye ski
12

* Satt inn her bare for å irritere Garnæs

En mannlig NTNUIer lå på gresset i Høyskoleparken en morgen og gjorde armbøyninger.
En eldre nærsynt professor ved institutt for Konstruksjonsteknikk betrakter dette en stund,
går så bort til NTNUieren og pirker ham med stokken i ryggen og sier:
-Hun er gått

Søndagens godvær lot dessverre vente på seg. Først når langturen var tilbakelagt kom solen
og den blå himmelen igjen fram bak skyene. Med mål om 3 timer (for de fleste av oss) la vi
likevel ut på tur i skodden. Kompasset og kartet var glemt igjen, men vi stolte på bedre
vær, gode kunnskaper, et par kjentfolk og noen o-løpere. Etter ikke altfor lenge var det en
liten gruppe som ikke kunne holde seg lenger og dro ifra, deriblant et par som kanskje ville
vise at gårsdagens rulleskiøkt bare var et uheldig øyeblikk ? (Ryktene sier imidlertid at de
ga seg tidligere, så…). Ellers holdt resten av oss( i alle fall store deler av resten) seg stort
sett samlet resten av turen. Ingen fare for å bli belastningsskadet av for hardt
underlag på denne turen i alle fall. Rein og ryper så vi flere av også, til stor
glede (eller var det heller irritasjon) for de mest jaktglade. Og ikke minst lemen!! – løpende, skrikende, stående og svømmende. 3-timers målet ble nådd
også, så da var det bre vasking, rydding, pakking og restespising igjen før vi la
igjen hjemover etter at nok en fin samling var over.
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Vibekes solide søknad til webgruppa. Husk forskjell på reply og
reply to all!!
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Husdoktorn`n og Ladakongens store makrell-i-tomat test.

Vibekes valg:
1) Endre
X) Mark
2) Frode
NB! Det er tillatt med helgardering...
”Du får ikke lov til å dra på koietur!”
”Hvorfor ikke?”
”Du får ikke lov til å ha det gøy uten meg”
”Hva vil du jeg skal gjøre da?”
”Sitte hjemme å vente på far”
(samtale mellom Kristin og Hagbart)

Kva er det då so gjer at me trugar i oss denne illeluktande, om enn for andre velsmakande maten? Det er nemleg ingjen hemmelegheit at sjølv guten med mest brylkrem i håret ikkje får
snøret i botn dersom han jafsar i seg ein halv boks med makrellfilet når han er på veg til prinsen for å sjå romantiske jet-set thrillarar med erotiske innslag, saman med miniskjørt-baben frå
forelesningane til prof. Tambarskjelve.
La oss no isolert sett sjå på fordelane med makrellfilet i tomatsaus. Ja, det er faktisk ein del av
dei også... Det smakar, -om enn ikkje luktar, svært godt, inneheld dei nemnde omega3 feittsyrene som alle bablar om på tv`en,
og elles mykje næring, og svært lite usunnt
fett har eg høyrd. Ein diett beståande av ei
skive me makrellfilet utan smør og majones, ska vistnok framprovosere ein vaskebrettmage snøggare enn Knut Bjørnsen på
tv-shop tryllar fram eit sett kinesiske
fiskeknivar.
Korleis testen vart gjennomført:
Underteikna saman med o`store ladakonge
skaffa tilveges alle sortar makrellfilet som
var mogeleg å oppdrive innanfor bompengeringen.
Så hogde me i oss av boksane, og dreiv på
heilt te vinnar og tapar var kåra, og fiskestanken dreiv dei fleste nykastrerte kattane i
nabolaget totally crazy. Godt nøgde stima
me inn på badet, treiv kvar vår tannkost og
bona kjeften rein for sprellande fiskerestar
med sterkaste type røykje-tannpasta.

Stavekontrollens forslag
til å erstatte Hagbart.

Runar ble observert på Rema 1000 med en liten
gutt klamrende til beinet mens han ropte på Pappa.
Er det noe FB redaksjonen ikke har klart å snappe
opp?

Det var i dei dagar då skuggane vart stadig lengre, og frosten sneik seg på kvikksølvet i glaskarmen so ein olm fundamentalistisk snikmordar. Trening to økte fø dagjen va meir vanleg enn
uvanleg, og nattbordlampen vart sløkt lenge før friends og pizzagjengen fekk sjangsen te å
sjarmera på oss søvnige augo dagen derpå. Kosthaldet vart skjøtta med presisjon, og i da stora
og heila va da ikkje mange kaloriar so ikkje va planlagde so vart stappa inn i ein elles stor
kjeft.... Her kjem me fram te sjølve essensen i skilauparkosten. Tjukke skiver med makrellfilet
i tomatsaus, eller kan eg heller seie: makrellfilet med skive? Feit fisk berika med feittsyrer so
har ein og annan løpsk dobbeltbinding, og proteinmengder so kan gjera Ally Macbeal te ein
bolar på tre vekjer. Ska heider og ære vinnast te vinteren kjem du ikkje unna å stinka makrellfilet med jamne mellomrom.

Her er resultata: vel bekomen!!!
14

19

Pinglelista
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jacob som ikke kan reise på samling fordi det er 80tallsfest, og Samantha Fox kommer. Imidlertid drar ikke Jacob på fest, men han sitter hjemme og gjør Matte 4 øving
hele helga. Streber!
Gjermund pingler ut etter 2,5 timer på samlingslangtur etter å ha annonsert at han skal løpe i minst 3,5 timer
Alle gutter/menn som gav seg etter 1. runde på Hu & Hei.
Her i blandt Svein Olav, Snorre........
Harald som har fått kyssesyke (egentlig synes vi synd på
deg)
Lars som bare henger og ikke orienterer selv på Hu & Hei
( i og for seg er ikke dette pingleliste da det er i god gammel
skiløpertradisjon)
Jan, som stiller med neoprensokker på samling. Det er tøft
å være våt på beina!!
Vibeke som ikke stilte i shorts på søndagslangturen på samlinga. Det var jo plussgrader!!
Jacob gikk ikke KM-rulleski fordi han hadde rene skisko

Antipingler
1.
2.

3.

184.

Eskil som slapp seg løs på dansegulvet på Storlien. Kurt
Cobain opp av dage!
Runar for å ha hengt på
Emil Wingstedt 1. runda
på Hu og Hei. Emil orka
ikke mer.
Ane som tør å stille på FB
intervju med 15. min varsel (ikke at hun hadde noe
valg).
Hagbart (?)
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Fbs testpersonell
korrekt kledd for
anledningen
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