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-Eg driter i FB!!!

Hu & Hei!!
Igjen er vi kommet til mars, og det årvisse høydepunktet,
Birken, står for tur. Ingenting kan vel måle seg med 58 km
fin skitur i den norske fjellheimen? Det er igjen den tiden på
året da vi virkelig skal vise hvilken bredde som eksisterer i
NTNUI. Tradisjonen tro kommer vi til å ha løpere som hevder
seg helt i toppen i sine klasser, andre vil ta dagen til hjelp å
kose seg over fjellet. Noen vil kjempe om merket, og klare
det med få sekunder, mens andre igjen vil misse merket
med de samme få sekundene. Uansett håper jeg alle får en
fin tur, og at det frister til gjentagelse neste år. Etterpå
samles vi som vanlig på Peppe’s i Storgata og koser med
pizza og god drikke, samtidig som vi krangler om hvem som
sprakk mest og først.
Skigruppas sesongavslutning, Stakefesten, vil i år finne sted
på Hytta. Dette vil tradisjonen tro bli en fest av dimensjoner.
Som tidligere år vil det bli utdeling av diverse premier, noen
for sportslig innsats, og noen for annen innsats, og kanskje
noen for manglende innsats? Etter middag og
premioverrekkelser vil det selvfølgelig bli swing og dans ut i
de små timer. Så jeg ser ingen grunn til at dere ikke holder
av 19. April, tar med dere noen venner og kommer på
Stakefesten. Vel møtt skal dere være!
Da gjenstår det bare for meg å ønske
lykke til på Birken, og en riktig god
påske!!!
Lykke til!!
Lars

Sett &

Harald syntes Ringenes
Hørt
Herre var så dårlig at han
gikk og kjøpte seg pølse
Snorre glemte
midt i filmen for så å
trusene sine
komme tilbake og se resten hjemme i sofaen til
Geir Ove da han
skulle på Vasa

Endre var på
Fbmøte, men Danse med unge fulle menn?
Stem FRP
fikk ikke
- fulle eldre menn?
kake eller is
Stem AP

Til og med
Runar er eldre
enn Vibeke

Langrennsgruppa
kuppet swingkvelden på Hytta.
Dobbeldans?

Dansar som robotar!!

Snorre glemte skoa
og glideren hos
barneskoleelevene i
Ljørdalen.

Må jeg gå på
rommet mitt
aleine?
- Vibeke

EPO, HES, NESP? WADA?

KJEKS I LØYPA
FB: Hva skal du i vinter?
Britt Elin: Jeg skal ihvertfall ikke gå noen renn!
(hun mente tydeligvis i Norge: 6:02: 46 i Vasa)
FB: Hva hater skiløpere mest av alt i verden?
Skigruppa: Hundeeiere og fotturister i skiløypa.
FB: 10.03.20 21:27 fb ser deg
Snorre 10.03.20 21:27 ikke nå
Snorre 10.03.20 21:28 jeg ser fb, og høyner med femti kroner
FB: 10.03.20 21:28 Å jasså. Mange øyne ser bedre enn to
Snorre 10.03.20 21:28 jeg har dratt for gardinene
FB: 10.03.20 21:28 Ser du røykvarsleren din i taket? Det går en
ledning ut fra den, ikke sant?
Snorre 10.03.20 21:29 der. Jeg kuttan, men nå uler det her
FB: 10.03.20 21:30 nei, det virker fortsatt
Snorre 10.03.20 21:30 åja? hva gjør jeg nå, da?
FB: 10.03.20 21:31 Egner seg ikke på trykk i fb (denne samtalen
går rett inn)
FB: Hvorfor skal du ikke gå Birken?
Jacob: Jeg tør ikke la Raketten stå over natta på Rena
FB: Hvorfor klarte Lars å kjøre opp bakken fra Hytta, og ikke
du?
Vibeke: Lars er jo gutt, da!
FB: Hvorfor går dere Birken?
Alle på bussen: Vi er svettkåte!!!!

Leiar´n har ordet.
På skøyte- eller klassiske ski, med glepptak, supersprekk eller
superski; gratulerer med innsatsen i vinter. God deltakelse på
renn og rekordoppmøte på Hyttekarusellen (Nilsbykarusellen)
beviser bare noe jeg har trodd lenge. Det er gøy å gå på ski!
Etter et heller labert føre på klubbmesterskapet (der jeg lurte alle
med min suverene starttaktikk) har vi blitt velsignet med
tonnevis med favorittstoffet under oppkjøringen til
Birkebeineren. Og selv om konkurransesesongen nærmer seg
slutten, vil kanskje marka by på flotte turer med eller uten pølse
til langt ut i Mai?
Nå venter oss fem flotte mil frem til Lillehammer. Med fulladede
batterier og sjokolade i sekken er det ingenting i veien for at du
setter ny pers, og husk: Det er
i motbakke det går oppover ;-)
Etter påske møtes vi på
Studenterhytta og feirer
vinterens innsats med en bedre
middag, godt drikke og gode
venner. Husk Stakefesten 19.
april.
God tur over fjellet så sees vi
på Lillehammer!

Snorre

Klubbmeisterskapet 2002
Dårlege forhold?
Det prestisjetunge meisterskapet på ski vart ein våt affære. 16 februar var i og for seg ein fin
dag. Sol og opphaldsver. Men temperaturen var ikkje på vinterglade folk si side. Fem
plussgrader og mildversperiode i førekant gjorde at mange var skeptiske til forholda på
Vintervassmyra. Og det var ikkje utan grunn. I låglandet (les lågare enn Byåsen) var all snøen
forsvunnen og grønt gras komen til synes rundt husa. Melding på bull-lista frå ein av
”trenarane” om å velje gamle ski hjelpte heller ikkje på håpet om ein fin skitur. Eg tenkte
kanskje det var eit triks frå trenaren for å auke sjansane sine i løpet, men det skulle vise seg å
berre vere eit tips av sympati. Uheldigvis.
Ute i god tid
Runar gjør seg klar til stakefesten!! Trener swing på Hytta!
På grunn av startmetoden i klubbmeisterskapet var me ein gjeng som tok av garde litt tidlegare
enn felles avreisetidspunkt. Me ville sikra oss god tid til skismørjing og oppvarming innan
leiaren dukka opp. Og som skiskyttar trengs det litt ekstra tid til festesmørjing!
Klubbmeisterskapet er eigentleg fellesstart, men det spesielle er at starten går når leiaren i
skigruppa finn det for godt å starta. Men innan eit rimeleg tidsrom rundt oppgitt starttidspunkt
sjølvsagt. Smørjinga vart ikkje så vankseleleg likevel. Ein måtte berre ha på nok av ein mjuk
type klister.
Kor skal me gå?
Eg la i veg på oppvarming ut i femkilometeren for å gjera meg kjent med eventuelle
overraskingar i traseen. Løypa var sjølvsagt ikkje preppa på ei stund, og ein måtte halda seg i
det einaste sporet som var der for ikkje å stoppa av suget i snøen utanfor. Elles var ikkje høva
så verst ute i løypa. Faktisk betre enn frykta. Men oppe på myra ved start/mål var det verre.
Lyng og skikkeleg våte område fleire stader gjorde at scenarioet kunne minne om ein dag i
slutten av april. Det vart difor teken ei avgjersle om at me heller skulle gå tre rundar i
trekilometeren. Ja, ja, tenkte eg og håpa berre på at den løypa var like fin som femkilometeren.
Rastlaus

Tobben i siste
Jan åpner bra på KM-sprint. Tidenes
suksessarrangement på Moholt

Starten skulle vere ca 1330. Ti på halv byrja eg å gjere meg klar ved start. Eg la på litt meir
raudt klister, og haldt samstundes eit auge med leiar Fjeldbo. Han såg konsentrert ut. Eg skjøna
at han hadde ein taktikk på gang. Med eitt ropar trenar Jacob ut at starten går ca 1345! ’Svarte’
tenkte eg. Då må eg halde meg varm endå lenger før eg kan starte. Fjeldbo haldt eg framleis
auge med, og plutseleg fór han ut i løypa og forsvann ut av syne. Klokka var berre litt over
halv, og eg måtte halde varmen. Eg tok på meg stavane i beste Bjørndalen stil og tok til å jogge
fram og attende i lyng og våt, ròten sukkersnø.
Tida gjekk. Folk gjorde seg meir og meir klar ettersom klokka nærma seg kvart på. Eg tok det
med ro. Tenkte at Snorre ikkje er så feig at han startar før folk har fått av seg
oppvarmingskleda. Men kva vart det av han? Alle var klar til å starte, og den einaste som ikkje
var der, var Snorre. Etter kvart skjøna eg at taktikken hans sikkert gjekk ut på å kle av seg ein

4 startklare løpere. Lykke til!

plass me ikkje kunne sjå han, og så berre kome stormande og ta ein ’flying’ start. Eg tok av
meg kleda mine, og tok på meg skia. Nett då kom taktikaren Fjeldbo til synes rundt svingen, til
jubel blant dei ventande.

Klubbmesterskap sprint 14/3-02
"Moholt-international-crosscountry Stadium"

Men taktikken gjekk i dass..
Det var ein ting som skar seg med taktikken til den gløgge leiaren vår. Kanskje det var fordi
han ikkje er slu og frekk nok. Han kom nemleg i trekilometerløypa. Der som løypa kjem inn.
Og alle (45 stk!) stod jo og venta på han. Midt i løypa.
’LØYPE’ kjem det frå Snorre. Ikkje ein kjeft flytta seg. Alle hadde jo sett at han kom farande.
Mange likna på ein hund som nett har slite seg frå eigaren. Visste ikkje om dei skulle vere
snille å stå roleg eller stikke av det dei berre orka. Konkurranseinstinktet sigra hjå dei fleste. I
alle fall då Emberland Lien og Lysbakken med fleire tok av garde. Dei tenkte vel at taktikken
til Snorre var mislukka trass alt.
Dårleg start

Itkje Miss Stakefesten!!

Torbjørn Teigen

Som snill fersking i klubbmeisterskapet kom eg dårleg ut. Eg stod nemleg på startstreken då
Snorre nærma seg. (Høyrest ikkje det riktig ut, forresten?) Det var ein tabbe. Dei ivrigaste
hadde flytta seg bortetter løypa med eitt dei såg han, og då han ropa løype, var eg allereie
akterutsegla. På startsletta var ikkje suget utføre sporet så stort som elles, og eg sprinta av
garde for å ta forbi flest mogleg innan den fyste utforkøyringa. Ville ikkje ende opp med for
mange sinker framom meg der. Trur eg klarte å slenge meg inn i sporet på 13.plass på toppen
av den fyrste kneika. Merka at eg måtte forbi nokre til for å få heng på teten. Kava meg ut i
suget, og kom meg etter mykje om og men forbi to stykk til idet me passerte
femkilometerløypa. Eg staka febrilsk for å ta igjen mest mogleg. Såg at det vart luke mellom
han framføre meg og teten då me sette oss i utforstilling. Etter kvart kom eg forbi han også, og
eg var på tiande plass ved passering. ’Dette går jo greitt’, tenkte eg, og orka ikkje bry meg om
vatnet i løypa på startsletta. Det var blitt djupare enn eg kunne hugse. Skia saug seg fast, og
ville ikkje følgje med foten opp i fråsparket. Klissblaut vart eg og. Ny tabbe. Langt framme i
bakken kunne eg sjå at Runar hadde slite seg frå resten av teten. Optimisten.
Innhentinga

Anne Martine og Geir Ove!

Ut på andrerunden kjende eg at den strie starten hadde kosta. Må berre ta i så godt eg kan,
tenkte eg, og såg at det var ein som hadde sleppt feltet. Hans Erik Sand hadde gjort eit
heiderleg forsøk på eit rykk i tet, men hadde no sprukke som ein ballong. Eg staka meg forbi.
’Niande’ tenkte eg....
Ved passering etter to rundar ser eg at saulandkaren Bolkesjø har fått slagside. Fekk han ny ski
av Jacob? I alle fall måtte han hive inn handklede bortpå startsletta. ’Åttande’....

Runar i viser innsats i starten,
men han ble ikke bedre enn
nr 2. Vant gjorde GOA

Det kjendest godt å nå toppen på den lange fiskebeinsbakken for siste gong og merke at eg
ikkje hadde nokon truande rett bakom meg. Men framføre meg oppdaga eg at trenaren
Thorstein også sleit. Eg gjorde alt for å ta han att, men han var seigare enn det såg ut til. Han
slo meg i mål med fire sekund. Det vart ikkje den store innhentinga.

Pancakes
Etterpå vart det pannekakemiddag med premieutdeling på Hytta, og Runar som verkeleg var i
form og hadde parkert resten av feltet fekk vesten som prov på dugleiken sin. Det gjorde
forresten Siri Anne også, og innsatsen til jentene i meisterskapet generelt skal ikkje vera
ukommentert. Eg fekk berre ikkje med meg så mykje...
Alt i alt kan me vel seie oss nøgde med meisterskapet trass dei litt triste forholda. Deltakinga
var jo over all forventning, og eg trur dei fleste var nøgde med dagen.
Fritt oppdiktet av Bår(d) Skogsholm

Resultater KM-SPRINT
Herrer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Martin Møller
Øyvind Teigen
Ove Feragen
Hans Erik Sand
Bård Indredavik
Geir Ove Andersen
Runar Lien
Thomas Henriksen
Henning Heimlid
Guillame
Ola Holmestad
Torbjørn Bakketun
Jacob Matheson
Anders Fougner
Øyvind Slørdahl
Snorre Fjeldbo

Tid i prolog Kom til:
43,00
Finale
44,00
Finale
43,00
Finale
47,00
Finale
43,00
Semifinale
46,00
Semifinale
45,00
Semifinale
46,00
Semifinale
43,00
Kvartfinale
44,00
Kvartfinale
44,00
Kvartfinale
45,00
Kvartfinale
46,00
Kvartfinale
46,00
Kvartfinale
47,00
Kvartfinale
48,00
Kvartfinale

*Av plasshensyn er bare de 16 beste nevnt her
Damer:
1
2
3
4
5
6
7

Marte Renås
Kari Bråtveit
Marit Øfstedal
Anne Martine Rustad
Mona Elisabet Østvang
Vibeke Nørstebø
Ingvild Belling

Tid i prolog
51
58
56
57
57
1,00
57

Etterpå var det pølsefest på
Kjelleren!

HVA MED EN SKITUR I DE
SVENSKE SKOGER?
NTNUI ski/nordisk organiserer tur til

Vasaloppet 2.mars
2002
For å være sikker på å få plass har vi sett frist for
påmelding til 14.april 2002.

INNBYDELSE TIL STAKEFEST!
Vi har den glede å invitere deg og dine venner til en heidundrende
(stilfull?!) avslutning på skisesongen. Finn fram finkjolen og press
slipet- fredag den 19. APRIL er det duket for stakefest på Studenterhytta!
16.00: Bussen kjører fra Moholt i retning Studenterhytta der det vil bli eit
heidundranes vorspiel..
Etter "oppvarminga"er det muligheter for badstu og dusj på hytta.
20.00 Serveres det 3-rettes middag.
Deretter blir det dans ut i de små timer...
Etter flittig hoderegning har vi kommet fram til at prisen for alt dette blir
250 kroner, buss inkludet.
Påmelding skjer ved betaling, enten direkte til oss eller inn på konto. Vi
kommer til å selge billetter på Birkenbussen, og på Stripa et par ganger
etter
påske. Ellers er det bare å gripe fatt i oss ved andre anledninger!
Vi gleder oss til fest!!!

Mer info om NTNUI sitt opplegg finner du på tavla og:
http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/birken/
vasa2003info.htm
Generell info om løpet finner du på arrangøren sine
hjemmesider:
http://www.vasaloppet.se
Kontaktperson for mer info og påmelding:

Festkomiteen ved Kari, Ane og Runar
Påmeldingsfrist: ved betaling over konto: lørd.13. april
direkte til oss: mand. 15. april
Kontonummer: 3202 2041 141
( Husk å skrive hvem pengene er fra, og hvor mange
personer du betaler for! Kvitteringen gjelder som billett!)
Spørsmål? Mail oss på anesigri@stud.ntnu.no, runaremb@stud.ntnu.no
eller bratveit@stud.ntnu.no

Vasaloppet sett med en ski-o-løpers øyne...
Nervøse føtter tasser over gulvet. Ut døra. Og inn igjen 3 minutter
senere. Hele natta. Helt til klokka piper kvart over fire. Dehydrering
er skrekken. Det er klart for Vasaloppet.
Et råd først: Tenk over hva slags veddemål du inngår på diverse ski- eller ofester... Det kan koste deg dyrt.. For min del var jeg litt stor i kjeften under
Stakefesten i fjor. Det gjalt ski-o-løpernes enorme stakekapasitet. Resultatet
ble startnummer 15411 i Vasaloppet 2002. 90 kilometer. 9 mil. Hjemmefra til
Lillehammer. Fem kvarter med bil med 80 i snitt. På ski er det lenger.. Iallfall på
klokka.
Etter å ha tilbrakt natta før på
stedet Gud glemte og fanden forlot,
Ljørdalen, satte vi oss på bussen
klokka fem Vasalopp-morgenen.
Dagen før var det fortært uendelige
mengder karbohydrater, salt, vann
og alt de sier skal være bra. Derav
endel ganger på do i løpet av natta.
Så mye søvn ble det ikke nei.. Nå
satt vi altså her. 30 fornuftige
NTNUI-ungdommer. Hva er egentlig
fornuftig med å stå opp klokka fire om morgenen for å slite fem timer på ski,
forresten..?
Volvo, ABBA og....
Etter en times busstur, kommer vi frem til starten i Sälen. Man kan si mye stygt
om svensker i disse OL-tider. Sverige er for meg Volvo, 5-dagers og ABBA. Nå er
det nok Volvo, 5-dagers, ABBA og Vasaloppet. Dette kan de. Det skal de ha. Et
utrolig apparat er i sving for å få dette til å gå rundt. Nesten 15000 løpere stilte
på starten, og det krever sitt..
Nærmere 20 minus på stadion. Teigen tester nervøst ski.
–

Ingen har snakka med han siden i går ettermiddag. Nå er Teigen klar

Utpå dagen hørte jeg piping og summing i det fjerne. ”Dette er sikkert
måkeskrikene ved Østersjøen!”. Det var det ikke. Det var Mora. Jeg passerte
en idrettsplass og et skilt med det ett-tall på, så gikk det ei stund igjen, og så
sto det masse folk der, det sto 200 ved løypa, og så ropte mannen i høytaleren
”Øyvind Teigen” og så var jeg i mål. Så sa mannen ”Lars Lysbacken”, og så
sto vi der alle tre. Øyvind hadde møtt Veggen, og det hadde han ikke satt pris
på. Lars så ut som han nettopp hadde bitt av strupen på en jomfru, for
blåbærsoppan lå som blodige huggtenner nedover kjakene på ham. Og mens vi
sto der kom sannelig Mattis også, godt fornøyd med å ha funnet fram til mål i
det første klassiskrennet på fire år. Slitne, men lykkelige satte vi fra oss skiene,
bussa bort til garderoben og fikk oss en velfortjent dusj og en herlig porsjon
pytt i panne – med lingonsylt!
Etter et par timer var vi en gjeng som rusla på konsum og kafé. Vi gikk og bort
til hovedgata for å heie på de tusener på tusener som fortsatt strømma inn mot
målet, for etter 9 timer var det fortsatt 5000 som var ute i løypa.
NTNUI gjorden en hederlig innsats. Spesielt vil jeg dra fram kvinnene som
imponerte med gode plasseringer og upåklagelig pågangsmot. Vibeke på 36.
plass ble beste NTNUI`er, og det blir noe å forsvare. Beste herre ble Vidar,
som havnet på en ytterst respektabel 152. plass.
Om jeg skal gå Vasaloppet igjen? Vel,
Nansen gikk heller ikke over Grønnland
meir enn en gang, så vi får se hva tiden
bringer. Det var litt langt, og til tider litt
ensformig. Samtidig så var det en godt
tilrettelagt tur, god stemning og fint vær.
Dersom det blir satt opp buss en gang til
kan det jo hende. Nå gleder jeg meg
mest til Birkebeineren!!! (kun 58 km!)
Eskil Følstad, Mora
* Personer som elsker å bli svette på
ryggen og resten av kroppen òg (i følge
”Det e boka mi”).

Ordina, og det beit jeg meg fast. Som hypnotisert av de vuggende bevegelsene
merka jeg verken smerte eller tørs, kulde eller vind; kilometer etter kilometer
kom i mot meg og forsvant, jeg lukket øynene og drømte meg bort… ”Ni
ligger som nummer tvåhundra!” Jeg vokna med et rykk: jeg var sulten og tørst,
og foran meg staka det en blå skidress med ”Bofors” på den knoklete ryggen.
Jeg hadde nettopp gått forbi en matstasjon uten å få i meg noen verdens ting
fordi jeg ikke hadde lyst på Blåbærsoppa akkurat da, og det var bare det de
ville gi meg. Borte var hypnotisøren, og jeg måtte ha drikke. Vel, det var jo
bare å ta for seg av sportsdrikken jeg hadde i flaska på ryggen. Dessverre var
det ikke så enkelt. De 15 kuldegradene hadde effektivt forvandla den herlige
Maxim-blandinga mi til et ikke ufarlig slagvåpen, så det var bare å komme seg
fortest mulig til neste serveringssted. Det kom overraskende nok i form av to
kjente fjes i en motbakke litt lenger bort. Det utmerkede støtteapparatet,
bestående av Eirik og Øyvind, ga meg en herlig bananbit som utvilsomt var det
jeg trengte på det tidspunktet. Ikke lenge etter var det drikke på ny, og formen
gikk ikke nedover på ei stund.
Så var de der igjen: hoftene til Antonina. Hadde hun virkelig vært bak meg?
Nok en gang dro de meg fram mellom de rette svenske furuskogene, over skog
og hei, ”femtiofyra sekunder bakom Nageikina”. Men alt har en ende, også
denne enden. Den fungerte åpenbart bedre enn min, og sakte forsvant den ut av
syne, omgitt av sprekinger. Ved en matstasjon tok jeg meg tid til en halv bolle
og tre kopper sportsdrikk, og dermed var de definitivt borte. Det var enda tre
mil til mål. Atter var det støtteapparatet som sto for det positive. Etter seks og
ei halv mil sto de nok en gang med bananer, men denne gangen var de opptatt
med å fore Jacob. Han sto der med tom mage som nekta å ta i mot noe som
helst. Det kunne umulig være særlig trivelig. Han hadde jo nesten ligget blant
de 100 beste etter 10 km. ”Det er i alle fall ikke jeg som har det verst” tenkte
jeg, og gikk på som best jeg kunne.
På den siste flata inn mot mål, den som er 25 km lang, så jeg nesten ingen
rundt meg. Det var nesten litt monotont med dobbeltak i timevis og de samme
furuene om og om igjen. Dessuten la jeg merke til noe underlig: det ble stadig
lengre mellom de blå skiltene med tall på. Tidlig i løpet kom de både titt og
ofte, men nå var de nesten borte. Hadde det gått over til 5 km intervaller? Var
det kanskje noen av disse skuterkjørerne som lå foran meg i sporet å gjemte
dem rett før jeg kom? Vel, det kunne i alle fall ikke være langt igjen. Og så
kom det et blått skilt. Med nesten samme tall som det jeg passerte ca en time
tidligere.

forklarer Jacob.
Jeg tester forsiktig ski jeg også. Må innse at glien min suger, men prioriterer
feste. ”Bare staking” sier folk. Jeg er ikke helt overbevist. Såå flatt kan det da
ikke være.
15 000 gærninger på bakskia
Så går starten. Ni mil i svenske skoger venter foran oss. Det forreste eliteledet
drar i vei, med 15 000 gærninger jaktende bakfra. Her er det bare å kjöra hårdt!
Selv starta jeg i led to, og synes selv jeg fikk en ganske bra rytme fra start.
Hadde hørt at det lønte seg å ligge til venstre, selv om det ble yttersving.
Innerst inne følte jeg vel at det ikke var her Vasaloppet ville avgjøres for min
del...
57 km. Husker spesielt det
skiltet. Jeg begynner å få det
skikkelig her. Jaja, tenker du.
Bare drøye tre mil igjen nå.
Problemet var at skiltene sa hvor
langt det var igjen. Ikke hvor
langt jeg hadde gått.... Jeg fikk
bange anelser her... Fra 3 til 30
kilometer gikk det meste ganske
lett. Lå i ei gruppe på 40-50 mann
rundt 250. plass. Syntes selv
dette var litt i overkant, men det
gikk jo veldig fint. Dessuten lå jeg i ryggen på Sofia Lind. Noe som var en
motivasjon i seg selv... Så etter drøye 30 kilometer kom det. Armene ble skikkelig
møre, og ryggen var ikke spesielt samarbeidsvillig.. Jeg frykta det verste. Unge
Lind forsvant i det fjerne, og bakfra kom Lysbakke. –Heng deg på nå, Mattis.
Brenn i helvete, Lars. Han ble borte....
Comeback
Etter noen tunge kilometer fra Risberg til Evertsberg, så fikk jeg endelig i meg
litt mer mat. Hadde ikke spist noe på de første matstasjonene, og kun drukket et
halvt glass med sportsdrikke. Dette fant jeg ut at var altfor lite. Etter en halv

bolle, og et par glass med bensin, så var jeg klar igjen. Da Riis og Antonsen
plutselig dukket opp med min etterlengtede Maxim-gel, ble det virkelig fart i
sakene. Følte meg helt Odd-Bjørn der jeg langa ut i diagonal, og nærma meg
Oxberg med kanonfart. Iallfall føltes det sånn ut i fra farten en halvtime før...
5, 4, 3, 2...... Det nærma seg mer og mer. Mora, kjære Mora. Siste fem
kilometerne følte jeg meg mer som en oppklaringssoldat, som hadde i oppdrag i å
finne hvite pappskiver med tall på.. Og der.. Med et litt tåkete blikk ante jeg noe
jeg har sett på TV før om åra. Mål. Finish. Lenge siden jeg har hatt en slik god
følelse etter å ha gått i mål på et skirenn. Det var rett og slett utrolig deilig!
Bilar
Bilar. Svensk godteri. Du har smakt de? Jeg kan ikke erindre at jeg har syntes
noe særlig om bilar før. Nå var det det beste jeg kunne få på jord. De svenske,
blonde flickorna sto der og delte pent ut en neve til hvert slakt som kom på
samlebåndet etter mål. En takknemlig jobb!
Og så tilbake til Volvo, Vasa’n osv.. Jeg tipper det tok ca. 15 minutter fra jeg kom
i mål, til jeg sto klar til å dusje. Da hadde jeg levert inn skiene mine, tatt buss til
en skole, funnet sekken min og kommet meg inn i garderoben. Snakk om opplegg.
Her gikk bussen med fem løpere i, og sekkene var allerede sortert etter
startnummer, og var lett å finne. Dette her kan de!
The day after..
Etter å ha greid å karre meg opp i køya til kvelds, var det endel verre å komme
seg ut igjen morgenen etter. Tror ikke Ryggen likte Vasaloppet særlig bra. Før
har jeg betraktet Ryggen som en god venn, men i dag hadde han tydeligvis
bestemt seg for å være sur. Han var rett og slett litt piste.. Men etter å ha
innsett at en 342.plass ikke var så verst likevel, gikk det etterhvert an å snakke
med han igjen. Og sakte men sikkert var han igjen den gode, gamle. Armene var
litt sure de også, men ble blide igjen da jeg fortalte at det helt sikkert blir minst
et år til neste gang.
Takk for turen alle sammen!! Spesielt til vår kjære bussjåfør! Jeg sier bare:
Kongen i Statsråd! (Okey, kanskje litt intern...)
By Mattis Myhre (ski-o løper med filosofiske vyer)

sjøl at HF 8, -4-+1, var glideren som skulle på. I etterpåklokskapens uslåelige
visdom kan det nevnes at det nok ikke var de med mest fluor under skiene som
hadde størst grunn til å være fornøyd utpå søndagen, men det gikk da greit.
Festesmurningen var det mindre grunn til å tvile på. Swix blå ekstra ble smelta
inn, og to lag gnidd inn på toppen av dette. Feigingen i meg fikk sitt i form av
et tynt lag VR45 som umiddelbart ble dekka av en nytt lag blå ekstra.
Resten av kvelden gikk med til mat, drikke, mat og drikke. De av oss som ikke
lot oss friste av frukost klokka 0400, smurte matpakker som kunne fortæres litt
nærmere starten. Enkelte deltagere runda av kvelden med Sørlands-chips, men
vi vet alle hvordan det gikk. Til slutt var det bare å rulle ut de tjukke, mjuke
liggeunderlagene og legge seg til å vente på Jon Blund. Som vanlig var det en
del som venta forgjeves, hovedsakelig fordi noen åpenbart fikk besøk veldig
tidlig, til og med i kor… Ingeborg trodde ett øyeblikk det var Mr. Blund som
kom, men så var det en fremmed kar som elga seg innpå for å få en flik av
gym-matta hennes.
Klokka 0500 søndag morgen gikk bussen. Nesten. Hadde det ikke vært for at
Snorre var så opptatt med å legge igjen ting, bl.a. joggesko og smørejern,
hadde vi dratt 0500, men nå gikk det noen minutter ekstra, uten at det gjorde
noe. De fleste av oss kunne jo ete enten bussen kjørte eller sto stille. Dessuten
rakk vi fram til starten rundt klokka 0600, og det var det viktigste. Da åpnet
startområdet, og alle kunne benytte sjansen til å legge fra seg skiene så langt
fram i leden sin som mulig. Det hjalp jo litt å slippe og ha 1000 ekstra løpere
foran seg. Så var det litt avslapping, drikking og spising i bussen, før bagasjen
ble levert til poikarna med de store trailerne, og oppvarminga kunne
begynne. –Og det var langt i fra bare fysisk oppvarming på stadion. Også
sjelen ble grundig preparert med gripende Guds ord i lange baner og Herrens
Bønn sagt fram med speakerens malmfulle røst. Da fikk jeg bange anelser. Var
den utfordringa som lå foran oss alle av en sånn karakter at der var best å knele
for Skaperen i bønn? Da 14 699 struper tonte i med ”Nærmere deg min Gud”,
begynte panikken å bre seg, for dette lovet ikke godt. Her var det bare å spenne
på seg skiene å komme seg av gårde mens det enda sto til liv.
Og starten gikk. Uten at led 6,7,8,9 og 10 merka så mye til det den første tima.
De var i alle tilfeller mest opptatt av å stå med stavene i været for å hedre den
rustne speakeren fordi det var den siste gangen han skulle få sende denne
villfarne hjorden av gårde fra Sãlen. For oss der framme var imidlertid kjøret i
gang. Bortover jordet, over veien og opp i skogen bar det. Jeg så Lars, Tore,
Gjermund, Jacob og noen til, men så fikk jeg øye på hoftepartiet til Antonina

Flatt jern til Mora.
Det finnes utfordringer en seriøs skiløper ikke bør gå glipp av. Å gå på sli over
Grønnland er ei sånn utfordring. Å krysse Norge på langs likeså. Dette er
imidlertid prosjekter som krever så mye planlegging og organisering at de
fleste av oss lar det bli med tanken. Derfor er det betryggende at det finnes et
fullgodt alternativ for alle dem som liker å forbrenne 8000 kallorier på en dag.
Et alternativ der iherdige ildsjeler har lagt alt til rette slik at de fleste av oss
bare møter opp og får med oss essensen, nemlig skituren. Dette alternativet er
Vasaloppet. I god turrenn tradisjon griper man tak i en myteomspunnet
hendelse i en fjern fortid for dermed å lage seg ei unnskyldning med historisk
sus. Dersom man ser på det faktum at det i år var 78. gangen Vasaloppet ble
arrangert, og at det var 14 700 som stilte til start, ser det ut til at skituren til den
blivende kongen Gustav Vasa i 1523 har fått visse konsekvenser i ettertid. (I
tillegg ble turen opptakten til det moderne Sverige, og dette setter sikkert
svenskene nesten like stor pris på.)
Omtrent klokka 8 gikk bussen fra Moholt. Vi som ikke bor i den delen av byen
syntes 9 hadde vært et bedre tidspunkt, men vi kom oss da dit i rett tid. Rundt
30 svettkåte* deltakere fikk en overraskende fin busstur over Røros og langs
Femunden i det vakre, om enn noe vindfulle, vinterværet. Ekstra pris på norsk
vinter satte Sean og Tore. De kom omtrent i ens æren fra Junaiten for å gå
loppet, og det står det respekt av. Vi som ikke hadde gått Vasaloppet før, fikk
ytterligere understreka at dette arrangementet er det viktig å få med seg.
De fleste av oss drakk tett og spiste sånn at vi var passe kvalme stort sett heile
tida. Det er jo viktig at alle lagrene er fulle, og så lite mat som mange av oss
får til daglig, er det overmåte viktig med påfyll i døgnet før et langt løp.
Utpå ettermiddagen kom vi fram til skolen i Ljørdalen der vi skulle overnatte.
Det vil si: overnatte var nok et feil begrep, da en betydelig del av natta fortsatt
gjensto da vekkerklokka ringte. Men som Vibeke sier det: den som er lykkelig
kan ikke stå opp for tidlig… Skolen var fin den, med sløydsal til
skipreparering og heimkunnskapsrom til matlaging. De aller fleste satte i gang
med å koke på de ekstraordinære mengdene med pasta og ris som hadde funnet
veien inn i bussen etter besøket på Røros Coop. De av oss som rett og slett
ikke fikk ned en matbit til, ofret litt tid på skiene i stede. Det var ganske kaldt
ute, og ryktene sa at det skulle holde seg kaldt søndag. Ryktene sa også at det
skulle bli mildere, og at det skulle komme snø ut på dagen. Dermed sa det seg

Vasaloppet 2002 – De egentlige heltene
En lørdag morgen i mars startet en leiebil ferden mot ukjent
destinasjon. I bilen satt det tre som ikke skulle til utlandet for å gå
på ski, de hadde en viktigere oppgave enn som så. De tre hadde
ulike grunner til å ikke skulle gå skirenn denne helgen.
Person 1 også heretter kalt sjef, var en staut Østlending som mange
stusset over at ikke skulle ut å gå skirenn denne helga. Men etter et
brutalt overfall av en stav en måned tidligere var han satt ut av spill
men et titalls knekteribbein. Det var et under at han i det hele tatt
kunne bevege seg, men avsted det ville han.
Person to, var den minst rutinerte, han var
lekmann, men ble godtatt av person 1 fordi
han hadde samme litt tøysete dialekt og at
de tydeligvis kjente hverandre fra før. Han
hadde andre erfaringer fra idrett enn de to
andre, men det ble fort klart at han blant
annet var den desidert raskeste av de tre.
Person tre var til tross for sin høye alder
den mest rutinerte på akkurat dette løpet.
Han skulle gjerne vært med, men det
hadde seg sånn at han ville ikke. Og da han ble kontaktet av person 1 så var han etter
en tid klar for dette som han så som en mye vanskeligere oppgave enn å skulle gå
selve loppet.
Disse tre startet med å sette fast bilen før det var kommet ut av Trondheim, dermed var
det klart at nysnø måtte de holde seg unna.
Etter å ha kjørt i nærmere 3 km så ble det klart at vi ikke hadde kart, jeg hadde sjekket
på nett av det var kortest å kjøre Sverige gjennom Funâsdalen. Så sagt så gjort, men
det er flere veier til Sâlen, noe dama på en øde bensinstasjon i Sverige ikke visste noe
om. Hu viste i det hele tatt ikke hva Sälen var for noe rart. Da Øyvind forsøkte å fortelle
at det er der Vasaloppet startet, gikk et lite lys opp for dama, men det var intet stort lys.
Hu sa noe sånt som at:

”Ni åker mot Hede og videre derifrån, och ni vil sekert vare framme i Mora før 8 i morrå
bitti” Hmm tenkte vi, dette høres da ikke bra ut, er vi så på jordet?.
Vel vi hadde ikke kart, og ordet til ei gammel og senil kjerring.
Vi kjørte videre, fant en ny by, fant et kart, som alle OK stasjonene stod avmerket på,
der fant vi en liten vei (anna vegar, som den ble kalt på kartet) og kjørte inn der vi
trodde den kanskje skulle gå, men den endte i et skuterspor, og dermed snudde vi og
fant veien som var i bedre standard enn E6, men som så ut som en skogsbilveg på
kartet.
Vi kom til Sälen etter langt og
lenge, unge Lysbakken ringte og
lurte på hvor i verden vi var og om
det var et poeng med rødt klister. Vi
anså at 10 minus og ingen nedbør
gjorde klister til noe unødvendig.
Lars fikk klarsignal til å legge under
blå ekstra.
NÅ hadde Erik fått kloa i bilen og
tenkte at her må det være
muligheter for å kjøre fortere enn
det Øyvind hadde gjort. Noe som
førte at det nesten ble noen
skikkelige feilkjøringer, men
kartleseren Øystein hadde nå fått
litt mer kontroll. Og leste i tillegg
skilt.

bananer og god drikke. Videre fortsatte vi over til Granåsen, der
den verste stigningen begynner. Mange av de som har gått Marka
Rundt tidligere har opplevd å få seg en trøkk i denne stigningen opp
forbi Klokktjern til Fjellseter. Klok av skade klarte jeg heldigvis å
holde hodet kaldt i år, men ryktene sier at det var andre som fikk
seg en liten smell. Lars Lysbakken, Eirik, Eskil og Harald hadde
visstnok en hard duell, som endte i en aldri så liten trøkk for
Lysbakken.
Som vanlig føltes det veldig langt fra den siste matstasajon og opp
til Fjellseter der nedkjøringene starter. Under Marka Rundt blir
denne strekning så uendelig lang i forhold til hva man opplever på
en vanlig søndagslangtur, og i år ble det heller ikke lettere da løypa
over myrene opp mot Fjellseter periodevis var så nedsnødd at det
var tilløp til diskusjoner over hva som var rett løype. Vi blei da
enige til slutt, og kom oss til mål på en høvelig måte.
Når vi kom i mål stod gamlekara fra Vestbyen stod klare med
vørterøl. Og Ringens sitt reklamesalgord fikk plutselig en
betydning: Ingen liker det, men når det er skikkelig kaldt så er det
faktisk ikke så ille ...

Plutselig var vi i Ljørdalen der de litt stressa løperne ventet. Mat hadde klart å lage,
men endel råd og vink fikk de allikevel.

Lars Hagen ble NTNUI`s beste kar, og Vibeke NTNUI`s beste
kvende. Forøvrig så gjorde Tor Halvor og resten av gjengen i
arrcom en veldig god jobb, og det hele ble et veldig bra
arrangement. Eneste misfornøyde løper jeg hørte om, var en treig
trimmer som starta hundreogørti timer senere enn alle andre, og
som ikke kunne skjønne hvorfor han ikke fikk drikke på 1.
matstasjonen!

Unge Øyvind Teigen fikk blant annet beskjed om at det var lett å gå på en smell rundt

Lykke til på birken alle sammen!

-Det var ikke bra
Per-Christian, ”bare” nr 23 i Norgescup

Bedre føre var enn attglætt - Marka Rundt 2002
En historie av Gjermund Langslet

Søndag 24 februar var det klart for Marka Rundt. Tradisjonen tro
med NTNUI og Vestbyen som arrangør. Marka Rundt har blitt
arrangert siden 1946, og har de siste årene vært det største turrennet
i Trondheim. Årets renn foregikk i skikkelig trondhjemsvær med
snø og vind fra alle kanter, men vi ble heldigvis ”reddet” av at det
var en del turgåere i marka som var flinke til å tråkke opp løypene.
Det var også overraskende greit å smøre. De fleste hadde en variant
av blå extra og multigrade, og det fungerte bra stort sett hele veien.
Alt i alt ble derfor forholdene faktisk ganske bra til tross for det
elendige været.
Som vanlig på turrenn så hersket det en lun og fin steming på
startstreken, og med et startfelt et par hakk mindre enn Vasaloppet,
så foregikk starten da også helt uten
problemer. Lars Hagen og en eldre turløper stakk tidlig ifra, mens
Eskil tok ansvar og dro hovedfeltet oppover mot Tømmerdalen.
Lars Hagen og hans eldre turløperkompis fikk imidlertid raskt et
bra forsprang, og leda med 1.30 på hovedfeltet etter bare noen få
kilometer; et forsprang som skulle vise seg å holde gjennom hele
løpet.
Løpet fortsatte så fra 1.
matstasjon i
Tømmerdalen forbi
Gråkallen, ned til 2.
matstasjon ved
Klokktjern, opp
Linddalen og ned til 3.
matstasjon ved Skogli,
hvor pensjonistfruene fra
Vestbyen serverte

60 km, men hørte han etter, NEI.
Du som leser dette sitter på Birken-bussen og vet at du kommer til å sprekke opp til
Midfjellet, er ikke det herlig å tenke på.
Startnummer ble delt ut alle var stort sett fornøyd, bortsett fra Jacob som mente at han
var bedre enn pulje 4 og var stressa for det, det samme var Kari over pulje 7.
Hvordan Kari klarte å komme seg i pulje 3 kunne det vært skrevet en hel artikkel om,
men vi kan si så mye som at Karis evne til å tvinge eldre menn rundt tommelfingeren
nesten var skummelt å se. Men vi bare smilte og lot henne ta jobben vår (den første
følelse av lite verdsetting var kommet)
Jacob har ikke helt det samme grepet om gamle svenske menn, men han kom seg nå
fram til pulje 1 og var fornøyd med det.
Litt før alt dette så hadde vi kjørt inn i startområdet for å hjelpe Kari med omseedingen,
vi ble stoppet av en svensk militær som pekte nedover, og sa at vi skulle nedover der.
Vi forsøkte å forklare at vi skulle ha Eliteservice-merke og måtte hente det. Det hjalp
ikke, men sjåføren tenkte lynkjapt. ”Hva kan han gjøre viss jeg svinger uteom og kjører
forbi?” Så sagt og gjort, og det ble kjørt 500 m, før en ny grønning tvang oss inn på
parkeringsplass. Etter dette fikk vi tak i lapp med ”press” på og da var vi reddet.
Nå gjenstod det å komme seg videre, en seriøs feilkjøring var det vi startet med, men vi
kom oss inn på Vasa-vegen. Og fant stigningen etter 32 km. Vi fant ut at disse nydelige
trikkeskinnene måtte testes, som tenkt så gjort. På vegne av meg selv kan jeg si at
sjelden har jeg vært mer glad for at jeg ikke skal gå et skirenn enn det jeg var da. Det
var som at hele kroppen bestod av råte.
Som løperne, noen var hyggelige, andre hadde det travelt, det virket som det var noe
de skulle rekke.
Vi måtte være harde på den første matstasjonen og etter at Øyvind T hadde passert
først, Jacob hadde klaget på ryggen, Jan hadde prøvd å drepe Øystein eller Øyvind
med drikkebeltet sitt (Jan hadde gått på sin første smell).
De fleste andre var i godt humør, særlig Steinar som var den siste vi rakk på
matstasjon 1.
Deretter var det å kjøre til neste matsstasjon, det var ikke så enkelt. Trafikken gikk i 30

km og vi hadde beregnet ca 60 i snitt for å rekke fra. Men det er mange rette
strekninger i Sverige, få biler i mot, en relativt sprek bil er det mye en kan rette opp.
Vi kom fra akkurat i tide til å se lederen komme forbi, og filmscoteren kom i en
vannvittig fart.
Vel nå skulle jeg fortelle om hvordan alle løperne så ut etter å ha gått 63 km, men det
har jeg ikke tid til fordi jeg skal på redaksjonsmøte.
Men det virket som at alle hadde en fin tur.
hjemveien fortsatte med mange gode veivalg og vi hadde en lang tur hjem. Lurer du på
noe om veier i vest-Sverige så spør oss. Vi vet det meste.
Men det var en fin tur og jeg håper alle stiller som støtteapparat neste år, det er nesten
like slitsomt som å gå.
For vårs
Erik

Seige menn og damer går Vasaloppet

-Sex i baksetet: Her ble testpanelet mest skuffet under testen.
Baksetet ser i utgangspunktet innbydende ut med mørk plysj og god
bredde. En får følelsen av at baksetet er holdt ved like for formålet.
Men ved test viser det seg dessverre at baksetet har en altfor
skumgummipreget demping samtidig som det er hardt som
gråstein. Den som ligger underst blir ganske mør i rompa mot
slutten. Testpanelet vil derfor ikke anbefale å gjøre det i
Lysbakkens bil etter Stakefesten.
-Sjarmerende feil og mangler: En noe børsten automatchoke er med
på å gjøre bilturen til en mer spennende opplevelse. Ettertenning
setter også en spiss på turen da motoren må kveles for å holde kjeft.
-Primære kjøreegenskaper: Bilen ble testet på parkeringsplassen
ved Ferista. Ryggesladd fungerte som ventet bra siden bilen har
forhjulstrekk. Brekksladden var derimot en stusselig affære.
Tydelig at det var samlet for mye tyngde over drivhjulene og
akselavstanden var for kort. Dette førte til at bilen ikke fikk den
rette slengen på bakenden som kjennetegner de beste bilene.
Testpanelet var også missfornøyd med tregheten i giret. Det ble
dermed vanskelig å fort skifte mellom revers og første og dermed
fortsette brekk sladden når bilen hadde gjort 180 grader.
-Totalinntrykk: Bilen skårer ikke full pott på noen av testpunktene.
Den har heller ikke en sterkt utpreget sjel. Spesielt trekker sex i
baksetet og de primære kjøreegenskapene ned. Bilen får derfor en
sterk treer. Vær oppmerksom på høy km tall på tross av noe ung
alder.(Snorre sjekker neppe noen damer som er yngre enn bilen til
Lysbakken!!)

HUSDOKTORN OG LADAKONGEN TESTER:

BILER ELDRE ENN 20 ÅR ELLER
GÅTT LENGRE ENN 300 000
FB vil i en ny serie teste bilparken i skigruppa. Parametre som
særlig blir lagt vekt på er akselasjonen på snødekt vei og de
primære kjøreegenskapene(brekk sladd, burnout osv ). Først ute er
Lysbakkens burgunderrøde Ascona C 1,6 90 Hk 1987 modell med
nye pluggledninger og hyggelig eier.
-Kilometerstand: 336 318 km
-Bensinforbruk [ dl/10m ]: 0,007 på sommerføre og 0,01 på
vinterføre
-0-100 (eller så fort som mulig): 18,7 sekunder. Testpanelet
konkluderer med at dette er godkjent for en forhjulstrekker på
vinterføret.
-Førsteinntrykk: Fronten har antydning til sportspreg, men utseende
blir likevel trukket ned av skjemmende rust i store mengder rundt
skjermene. Tatt i betraktning fargen og synlig tegn på manglende
vedlikehold gjør at testpanelet konkluderer med at dette er en typisk
AVH – bil.
-Stereoanlegg: Diskanten er muggen fra første stund og bassen
følger etter på litt høyere volum. Ingen utpreget høydare.
-Muligheten for å sveive ned vinduene for å plystre på damene:
Meget bra. Vinduene reagerer lett på sveiva, som er uten dødgang.
Det trengs ingen stor kraftanstrengelse og man kan bruke all
konsentrasjonen på å fremskaffe de mest fortryllende plystretoner
for å målbinde damene.
-Innhold i hanskerommet: Dorull, verktøysett bestående stort sett
av lyspærer, kulepenn og fuktighetskrem til sex i baksetet.

NM 2002
Nå er nok et langrenns-NM overstått og et nytt skoleår har startet. I år var vi 13
løpere fra NTNUI som hadde utsatt skolestarten med halvannen uke for å delta
på NM. I år var norgesmesterskapet lagt til Høydalsmo i Telemark, under
parolen ”Skisporten kjem heim”, og velkomsten var deretter. Vi møtte
skikkelige vinterforhold på vei ut av saltsørpa lenger øst, og på Høydalsmo
traff vi et bygdefolk som hadde lagt ned et enormt antall timer i dugnadsarbeid
for at arrangementet skulle kunne avvikles problemfritt. All honnør til
arrangementsklubbene! Det var også godt med tilskuere plassert rundt løypa,
så stemningen var det heller ingenting å si på. De fleste av oss fikk også en
liten følelse av hvordan det er å være toppidrettsutøver, om enn ikke på det
resultatmessige, men med ivrige autografjegere som gjerne ville ha
navnetrekkene til ”de grønnkledde”.
Løypene var lagt i variert skogsterreng, med en
overkommelig 10-kilometerstrasee, og en blytung 5
km. Det er hvertfall den oppfatninga vi satt igjen
med etter NM. Første NM-øvelse var 5 km fristil for
jenter, der Vibeke Nørstebø gjorde en flott innsats
med en 47. plass, som forbedret plasseringa
ytterligere med å gå seg opp 5 plasser på lørdagens
jaktstart. I herreklassen ble beste NTNUIer Geir Ove
Andersen på 106. plass. Etter lørdagens jakstart var
det Øyvind Slørdahl som kunne smykke seg med
tittelen, beste NTNUIer, etter å ha klatret vannvittige
53 plasser på resultatlista opp til en 108. plass. Ellers
gjorde også
Ståle Skjemstad et kjempeløp på lørdag, og
endte på 124. plass etter å ha passert hele
61(!) løpere. Her lukter vi sparing av
krefter på første del av jakstarten.
Foran søndagens stafett hadde vi ikke de
helt store forventningene, basert på
resultatene i de individuelle konkurransene
så vi for oss en plassering på linje med
fjorårets 32. plass av totalt 72 påmeldte.
Imidlertid hadde vi tenkt til å score stort på

bredde, med 4 startende lag, likt med Byåsen. Som ventet kunne vi ikke hevde
oss helt i teten, men en 33. plass er absolutt akseptabelt. Vi frydet oss
imidlertid stort over å ha ligget foran Sauland IL etter de to første etappene.
Særlig var Jacob Matheson svært fornøyd med dette. Skuffende er det derimot
at vi ikke klarer å skaffe på beina nok jenter til å stille et damelag. Men neste
år...
Siste øvelse var 15 km klassisk for damer og 30 km for menn. Da de
foregående øvelsene hadde tatt hardt på, og samvittigheten for å skulke skolen
ble for stor valgt mange å reise hjem, og det var kun to NTNUIere igjen.
Vibeke utmerket seg igjen med en bra 31. plass, mens tidligere skiskytter Bård
Skogsholm markerte seg bra også uten gevær og endte på en 135. plass.
Etter en flott NM helg dro vi tilbake til Trondheim uten premier denne gangen.
Neste år går NM i Molde og da satser vi på å vise til både bedre sportslige
resultater og større bredde.

konfounderen.
Testen vart heile tida overvåka av vår hybelkamerat Alf, som ikkje lot seg
affisere av den stadig sterkare fiskeeimen. Alle kvalitative og kvantitative
parametre vart fulgt til punkt og prikke. Vidare kan nemnast at små betar av
kvart testobjekt er frose ned med tanke på eventuelle injuriesøksmål, og me vil
derfor på det sterkaste fråbe nokon å stille fleire spørsmål vedr. dette punktet.
Alle veit at makrell smakar betre enn sardiner. Alle seriøse testar vil innehalde
ein konfounder som kan væra med på og understreke kvaliteten på
undersøkjinga, utifrå eitt gitt kjend negative. At stabburet skåra likt med
sardinene fortel jo at staburet er rimeleg elendig.
Konklusjon: Testpanelet opprettheld derfor sin annbefaling til FB`s lesarar om
eldorado makrellfilet i tomat, og for all del ikkje stabburets. Skygg unna dette
makkverket for all framtid!!!
Sprelsk fiskebeinshelsing: ladakongen og husdoktorn

Stridens kjerne! Hvor jævlig smaker
egentlig Stabbur-Makrellen?

Livlige diskusjoner i smøreboden. Takk til far Skjemstad for gode ski!!

Våre referansar: FB 57-2001
Dykkar referansar: Ditto
Sak: 202 , b) Vedr. makrell i tomat test FB 56-2001
Vedr. Innlegg av ”Vibeke” –Ukvalifisert testpersonell?
Mars 2002

NM i Ski-orientering 8.-10. februar 2002

Trondheim

I FB 57-2001 vart underteikna saman med o`store ladakonge møtt med dei
krassaste beskuldningar om å væra ukvalifisert testpersenonale, til å
gjennomføre ein makrell i tomat test for det seriøse organet FB.
Påstandane som møtte oss som NRK sitt lisenspoliti på dørstokken var
følgjande:
1) Dei to underteikna var ikkje eitt representativt utval av poppulasjonen som
me utførte testen for.
-Ladakongen og husdoktoren er norske statsborgarar, har vore det heile livet,
og er slik som ein kan sjå på dei to tidlegare nemnde sin bilpark, (og
bensinmålar), opptatt av å snu kvar ei krone, og femtiøring for å halde
økonomien i studietilværet frå og rakne som ein mygla ullsokk. Båe to er
skilauparar, beherskar både klassisk og fri teknikk lovleg bra, og medlem av
ntnui, skigruppa. Me kan derfor ikkje forstå at me skal skilja oss frå den
urtypiske FB-konsumist på noko punkt.
2) Stabburets makrell, terningkast 1, vidare utredning.
2.1: konsistens. På grunn av den svært samantrykte og nærast kryssfineraktige
kjøt-konsistensen skåra stabburets makrell svært dårleg på konsistens skåren.
2.2: saus. Sausen smakte vondt, sure sokkar, hermetiserte råtne tomater som er
eldre enn mugget på kista til oldefar, og kvitlauk som kunne fått Magica frå
tryll til å gå i bane rundt kloden.
2.3: mengde. Boksen vår var halvfull. Eitt slikt svik mot oss kvalifiserte til
lågaste volum-skår av samtlege i testen
2.4: kostnad. Altfor dyr, kosta dryge to kroner meir enn dei andre. Stoooort
trekk, og låg skår.
2.5: totalvurdering. Ikkje eigna til bruk i uhjelp ein gong. Testpanelet angrar
bittert på at me på tross av utallige forsøk, ikkje klarte å få terningen vår til å
komme ned med færre augo enn eitt.
3) Feil vedr. test prosedyre, dårleg sikkerheit, spørsmål vedr. sardin-

Allerede tidlig i høst ble vi informert om at denne vinteren skulle o-gruppa NTNUI arrangere
NM i ski-orientering i Trondheim, og alle langrennsløperne ble sterkt oppfordret til å delta.
For dette var moro, og vi måtte jo klare å få til mange NTNUI- deltakere her på hjemmebane.
Og interessen virket som var stor også. Et lite kurs på rulleski ble det holdt i høst, men
selvsagt kom den første snøen denne helga og, så kanskje var det årsak til at de fleste
foretrakk og legge rulleskia til side, for oppmøte var heller dårlig. Eller så var det vel alt for
lenge til, til å bekymre seg for dette ennå. Imidlertid er det ikke alle som liker å møte
uforberedt opp på NM, så jeg slengte meg også med på ski-o-treff på Skei midt i den travle
desembermåneden. Litt trening på forhånd kan jo ikke skade. Og det ga virkelig mersmak.
Resultatet ble bra, og ski-o var kjempegøy, så jeg klarte ikke å legge kartstativet helt vekk i
juleferien heller.
Men februar kom fort, og det var ikke alle som hadde fått tid og mulighet til å prøve ut dette
før NM likevel. Men så har vi jo noen snille og erfarne løpere fra klubben her, så et lite kurs
rett før NM ble holdt for alle oss debuterende og mindre erfarne langrennsløpere. Likevel var
det ikke mange som tok sjansen på å være med på fredagens langdistanse. Men noen var vi
som trosset advarsler om isete og harde løyper, og manglende snø, for å få litt trening til
kortdistansen og stafetten. Og vi kom oss hele gjennom, og med helt utstyr. Litt tid tok det
imidlertid, og når medaljeutdelingen ikke kan begynne før alle er i mål, og Geir Ove tar seg
god tid ute i skogen og ankommer omtrent en time etter bestemann, da blir det litt å vente….
En morsom opplevelse var det i alle fall med like mye skigåing på grus, stein, lyng, kvist og
røtter som på snø.
På lørdagens kortdistanse var oppmøte et helt annet. Da krydde det av forvirrede,
grønnkledde mennesker oppe på Skogly, mer og mindre nervøse. Etter en lang tur opp til
starten, og litt knoting for å få på plass kartstativet la den ene etter den andre i vei. Og de
fleste kom seg også gjennom. Det ble meldt om litt forvirring til de første postene før man
kom inn i systemet, men siden gikk det stort sett greit. Et par disk ble det, det skal visst lønne
seg å ta postene i rett rekkefølge, (og de er nummerert også ja) noen skibrekk, noen som
mistet kartet, noen som glemte å stemple seg ut av start, og litt misforståelser med
startposten. Men tross alt, svært mange som gjennomførte med godkjent løp. Og etterpå ble
det ivrig diskutert veivalg og feilvalg, og hvor i alle dager vi hadde vært. Klubbens mer
erfarne løpere gjprde det derimot svært bra i dag, og det ble sølv til Marte og bronse til
Mattis. Så bar det hjemover for å se på OL. En del av oss tok også turen til Scandic hotell,
for å være med på banketten (dvs. pastamiddag og premieutdeling) Noen langvarig seanse
ble det imidlertid ikke, for vi måtte jo alle rekke tilbake igjen til OL 3-mila startet. Men først
skulle NTNUI-lagene settes opp. Og de utgjorde omtrent halvparten av alle lagene i NMstafetten. 4 jentelag og 5 guttelag er vel (nesten ?) flere enn vi har stilt med i KM – stafett,
men i NM, der tør vi stille. Litt overraskende, etter et par grove bommer og et godt stykke
bak på lista, fikk jeg beskjed om at jeg skulle gå 1. etappe på 1. laget til NTNUI. Dette gikk
litt utover nattesøvnen, for det var ikke ventet, og nervene var i helspenn (tja, nesten i alle
fall ) morgenen etter. (Som det sto på o-nett etter NM: ”Med skiløperen Vibeke Nørstebø på
åpningsetappen, gamblet laget noe, men………”)

Og søndag kom, endelig med noe av den sårt etterlengtet nysnøen. Men helst skulle vi sett at
den hadde kommet noe tidligere, for denne dagen førte det bare til sug i løypene for løperne på
de siste etappene. Klokka 10 hadde alle funnet ut hvem lagkameratene var, og guttestarten
gikk med 5 NTNUI’ere på startstreken, alle langrennsløpere, så dette kunne bli spennende. Og
det ble det. 1. laget var med i kampen om bronsen, men måtte dessverre ta til takke med en 4.
plass.
Fordelen med 1. etappe, er at det som regel er mange andre løpere rundt deg også, dermed
klarte jeg å unngå de aller største bommene. I siste liten skjønte jeg også at når man kom
innover til mål første gang skulle man ikke inn til mål, men ut på en liten ny runde. På andre
etappe klarte Siri A. å gå fra de to andre vi kjempet med, til tross for noen minutter på leting i
skogen etter en post vi hadde fått beskjed om vi ikke skulle ha (det er jo ikke greit å få med seg
alt). Men likevel godt foran de to andre lagene (og et godt stykke etter Lillehammer), kunne
Marte gå ut sikre NTNUI sølvet. For min del ble det første medalje i et NM, og det i en idrett
jeg kun har drevet med i 2 måneder. Ikke verst.
En fin helg var det i alle fall, tross litt lite snø, men arrangørene klarte å gjøre en god jobb, så
en stor takk til dem. Ski-o er virkelig moro, og det er det flere som har medelt etter debuten i
NM også. Søndagen ble for øvrig avsluttet med pizza-fastelaven-jentekveld hos Ingeborg både
for oss som hadde vært på NM, og for de andre. Vi var 9 stykker som møtte opp, noen av oss
ganske så slitne etter helgas løp, så det ble ikke akkurat hæla i taket til langt på natt, men en fin
kveld. Merket det ganske bra i arma på kvelden og ikke minst på mandag at det nok var litt
uvanlig aktivitet jeg hadde drevet med i det siste, men det blir nok ikke siste gang….
Så får vi håpe søstrene Reenaas gjør det bra i VM (som antakelig er over nå) i Bulgaria om et
par uker :-)
Vibeke

(Der hvor det begynner å gå nedover igjen 7 km etter andre matstasjon.) Disse bakkene er passe bratte
uten krappe svinger slik at det går fint å sitte og spise og drikke i hockey. Det er her du benytter deg av
minst en av New Energy’ene dine. Gutta som har ambisjoner om pallplass kan med fordel ha med
proteindrikk som de klunker nedpå her.
-Når du har kommet deg opp bakkene, blir terrenget stort sett flatt før det går litt oppover igjen mot
Sjusjøen. Etter at du har passert matstasjonen på Sjusjøen, har du 13 kilometer med nedoverbakker igjen.
Skal du gjøre et gulløp, må du sørge for å ha tatt ut det meste av reservene på flatene frem til Sjusjøen.
Ingen grunn til å spare noe til nedoverbakkene.
Lykke til med Birken!
GARNÆS

Smøretips
-Legging av det første laget med festesmurning:
Klisterføre: Legg først et meget, tynt lag av grunnklister (dvs Blått, Grønt eller Cola).
Det er veldig viktig at dette laget er så tynt som mulig. Som en huskeregel kan en si at
det er umulig å smøre for tynt. Klisteret brennes inn med et simørejern eller et
strykejern. Dette laget er der kun for å få resten av smurningen til å sitte ordentlig. Vil
du smøre tykt, kan du gjøre det med annen smurning. Det kan også nevnes at det går an
å legge klister som grunnlag for tørrvoks, dette kan være en god løsning på lange løp
når slitasjen er stor, eller når det en mellomting mellom tørrføre og klisterføre.
Tørrføre: Brenn inn (smørejern eller strykejern) minst i lag (gjerne 4-5) med den
voksen som skal brennes inn (blå ekstra evt en noe kaldere voks hvis det er veldig
kaldt). Hvis det knirker under skoene når du går ute, bør du vurdere en litt kaldere
voks; ex grønn spesial, blå rode spesial eller kanskje XF30 (det er ikke stor forskjell på
disse). Hvis du ikke brenner inn smurningen, er det fare for at smurningen kan slites av
før du er i mål. Du kan velge om du enten vil gå på det innbrente smurningslaget, legg
da minst 4-5 lag, eller om du vil legge mer smurning utenpå og korke denne inn.
Uansett bør du korke også etter at du har brent inn smurningen for å jevne ult, voksen.
Det kan gi litt 1, bedre feste hvis du legger mer voks og korker inn. Slitestyrken vil ikke
bli nevneverdig redusert ved å legge de siste lagene uten å brenne dem inn da disse
lagene likevel ikke trenger inn i sålen.
Hva du evt skal legge utenpå det første laget med smurning, vil bli opplyst kvelden før
rennet.
Lykke til med skismøringen! HU & Hel
Lars Ole Valøen

GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN
I nummeret før jul serverte vi gode råd og tips for forberedelsene til Birken. I dette nummeret
kommer fortsettelsen som tar for seg hva du bør gjøre etter at du har satt deg godt til rette på bussen
og latt deg sløve ned av en eller annen b-film.
-Det første som skjer etter at bussen kommer til Rena er å lempe inn bagasjen på skolen og ta ut
startnummerne i sentrum. Når dette er unnagjort har du allverdens tid og det kan lønne seg å ta en
liten løpetur for å riste løs i beina. Det er også deilig å komme litt bort fra maset i Rena. En anbefalt
tur er opp til start som tar 30-45 min tur retur. Da får du også førstehånds kjennskap til føret.
-Smøring kan kjøpes på G-sporten i Rena.
-Spis og drikk mye dagen før start. Det er enda ingen som har gått dårlig pga for stort matinntak
dagen før. Men det motsatte derimot.....
-Smørekofferter som skal sendes med lastebil bør tapes igjen i håndtaket. Ikke særlig festlig å få alt
innholdet spredd utover lasteplanet.
-Innholdet i sekken bør være i beste NTNUI ånd. Tre pils og oppvarmingsklær. Da får du riktig vekt
og tilfredstiller kravene til drikke, mat, og varme klær.
-Du bør ha mat og drikke tilgjengelig slik at du kan spise og drikke uavhengig av matstasjonene. Fest
drikkeflaske bak på sekken på en måte som gjør at du lett får tak i den i utforkjøringer. Det absolutte
vinnertrikset er å tape fast en New Energy på hver skulderstropp på sekken, selvsagt uten papir. (også
kalt lov-trikset) Ta kun en surring med tape på midten av sjokoladen så du er sikker på å få den greit
av sekken.
-Alle NTNUI’ere er desperate i fellestarter. Er du første person inn i skauen etter startsletta, blir du
helt/heltinne på bankettbussen hjem, selv om de resterende 57 kilometerne går i dass.
En annen ting er at hvis du kommer langt bak i starten, taper du minst ti minutter og resten av løpet
blir preget av masing for å komme seg frem i feltet. Men hvis du vet på hvilken side i startfeltet det
lønner seg å stå, og kommer i første linje, har du med en gang unngått hele problemet. For å oppnå
det første er det greit å gå et stykke utover startsletta og bivåne starten til en tidligere gruppe. Er det
de som står til venstre, midt i eller til høyre som kommer først frem til skogen? For å komme i
fremste linje, må du stå klar mens gruppen foran deg starter. Rett bak starten er det et området der
løperne på neste gruppe skal vente. I det starten på gruppen foran din går, er det bare å sette ny pers
på hundremeter og okkupere en plass der du legger skia på bakken og vips er den beste plassen i
feltet din. En vanlig tabbe folk gjør er at de er fullstendig uforberedt når startskuddet går. De bruker
derfor mange sekunder på å summe seg og så havner de i en kjempekø. Dette kan lett unngås ved å
titte på kloken når spikern sier at det er fem minutter igjen. Da vet du på sekundet når starten går og
hvis du holder øye med klokken frem til start, får du et forsprang til de andre.
-Bollene på Birken er ikke som andre boller. De er ufattelig tørre og umulige å få ned. Men dessverre
kan du tape mye på å ikke spise. Ta derfor en god bit og geleid den inn i munnhulen. Her kan den
ligge og bløte seg opp slik at den blir spiselig for andre enn bikkjer og kigsfanger. Dette høres
kanskje ekkelt ut, men i krig, kjærlighet og Birken er som kjent alt tillatt.
-Jenter er ofte mere utholdende enn gutter. Toppfarten deres er som regel ikke like høy som guttas,
men de er bedre til å holde det samme tempoet hele løpet. Hvis du føler at det er like før du går tom,
må du prøve å få hengt deg på en passende jenterumpe som kan dra deg inn til mål. Da får du i tillegg
opplevd vakre ting på turen over fjellet.
-Den store bøygen på Birken er bakkene opp fra Kvarstaddammen, som er en matstasjon etter ganske
nøyaktig halvgått løp. Her starter nesten 8 kilometer med sammenhengende bakker og stort sett alle
går tomme og møter veggen her. Hvis du greier å holde tempoet opp alle bakkene, har du med en
gang avvansert kraftig i feltet. Feilen de fleste gjør er at de ikke spiser og drikker mellom den andre
matstasjonen og matstasjonen på Kvarstaddammen. Maten de får i seg på Kvarstad vil ikke kroppen
greie å fordøye og nyttiggjøre seg før de er langt oppe i bakkene og allerede har truffet veggen med
dunder og brak. Vinnertrikset er derfor å spise og drikke der bakkene ned til Kvarstaddammen starter.

Var driftsleder
Narvestad også
med på Vasa?

HANK SPORT A/S
- STUDENTENES SPORTSBUTIKK
BEST PÅ SYKKEL, SKI OG FJELLUTSTYR
SKI:
ALPIN-/TELEMARKSKI: - SALOMON, ATOMIC, VØLKL, NORDICA, FISCHER,
TUA
FJELL-, TUR-, LANGRENN- OG BARNESKI: - FISCHER, ATOMIC, ÅSNES
+ ”ALT” AV SKITILBEHØR.
SKREDSØKERE, SONDESTENGER, SPADER, RYGGPLATER OG HJELMER.
VI HAR OGSÅ STEINSLIPMASKIN
FJELLBEKLEDNING: ARCTERYX OG NORRØNA
LANGRENN-/TURBEKLEDNING: SWIX OG BJØRN DÆHLI

SYKLER:
DBS, GT, TREK, BIANCHI, HARD ROCX (ALLE SYKLENE NÅ PÅ TILBUD)
+ “ALT” AV DELER OG TILBEHØR.

Avslutningen på Vasaloppet for Vibeke (t.v.) og Øyvind
(t.h.). Legg spesielt merke til farten (i km/t).

FJELLUTSTYR:
FJELLKLÆR: ARCTERYX OG NORRØNA
TELT: HELSPORT(PÅ BESTILLING)
SOVEPOSER: AJUNGILAK
FJELLSKO: CRISPI OG ALFA
SEKKER: ARCTERYX OG NORRØNA
HODELYKTER: PETZL OG MILA
+ ”ALT” ANNET TIL FJELLTUREN.

SOM STUDENT FÅR DU 20% PÅ DE FLESTE
PRODUKTENE I BUTIKKEN.
VI HAR UTSTYRET SOM DU TRENGER
VELKOMMEN TIL:
HANK SPORT PÅ MOHOLT
ÅPNINGSTIDER: 10-19(10-15)

Birkebeineren – Himmel eller helvete
Dette er en artikkel for deg som er fersk og eller har dårlig hukommelse
Jaja så sitter du der da, på bussen klar for å gi deg i kast med Birken 2001. Jeg skal nå ta for
meg litt av selve løpet. Jeg antar at alle kjenner seg igjen viss du har gått før og da trenger du
ikke lese, nettop fordi du vet hva som skjer.
Vel det hele starter lørdag morgen ca 0630, da begynner elitegutta å buldre rundt. De prøver å
være stille men det fikser de ikke helt, jo mer stille mans skal være, desto mer bråker man. Vel
elite gutta er borte de starter klokka 0800. Plutselig så begynner det å lysne av dag. Birkebeiner
radion har sagt det samme 8 ganger allerede. En begir seg til bussen, og plutselig er det bare 45
min til start og nervelagene begynner å bli mange der en står og snakker med folk på
arnstadjordet.
Og der bang K/M 3 (25-29 år) kl. 0945 er man igang, eventuelt klokka 1000 viss du er m2 eller
m1, noe som er sannsynlig. M4 starter klokka 0930.
Nå har altså starten gått. Det er nå vill slåsskamp om å komme seg først ut av skistadion. Fordi
første mann/kvinne ut av stadion pleier å vinne dette løpet. Det er tross alt bare 58 km og det er
begrenset hvor mye en kan rette opp viss en er nr4 eller 5 ut av stadion. Vel litt lenger bak er
det like mye kaos. Skia blir ripete, stavene knekker, bindinger løsner. Og vi har fortsatt bare
gått 2 km.
Plutselig har en gått 5 og tenker fornøyd at det er snart bare 50 igjen. Skramstadsetra og saft
nærmer seg. Skia er relativt bra (bortsett fra i 1995 da en tilnærmet staka første 5 km, for
deretter å ha klabber i 5-6 km og deretter begynne å få bra ski). De av dere som gikk
Vasaloppet for 13 dager siden er nå i ferd med å bli slitne.
En krabber seg over Dølefjell, staker opptimistisk utover og går rett på snørra, og konstaterer
greit at skia holdt (eller ikke holdt, det er feigt å bryte viss skien knekker på dølefjell, man
kommmer til mål uansett, har prøvd og vet det).
Viss en ikke datt, får man en deilig tur med god fart nedover mot Dambua og mere saft.
Lysten etter saft er fortsatt til stede, nå begynner løpet fineste del. Raufjellet, såfremt det ikke
er motvind og snøstorm. Her er det bare og la skia gli og ikke tenke på at Midfjellet blir mye
værre. Så er det nedover mot Kvarstaddammen, hvor spora er dårlige fordi denne eldre garde
(de ekte Birkebeinerne ehh vel) har ploget seg iveg. Deretter er det matstasjon, og på tide og
psyke seg opp tl å gå opp mot Midtfjellet. Nå begynner kroppen å bli skikkelig mør, det er
bare 25 km igjen, og 9 km med motbakke står foran deg mmmm deilig. Etter en langstund
kommer du til midtfjellet, krampa begynner å melde seg i lår og legger, snart også i armene når
du nå begir deg ut på vegen mot Sjusjøen.
Sjusjøen er siste matstasjon og nå går det bare nedover, sier de som har gått før, og slik ser det
ut på løypeprofilen. Det er feil, det er mye nedover men ikke bare, og 13 km er langt når man
har gått 45 fra før.
Riis

FJELLSETERLØPET ER PÅ MOTEN
På 90 tallet hadde både 60- og 70- tallet sine rennesanser. Folk iført seg bokser
med sleng, høyhælte sko, sandaler og farge sprakende hippie klær. Det eneste som til tider
manglet var at hasj røyken sev rundt omkring. De tynne hengslete og de trill runde
bollene av noen mennesker som liksom skulle leve sammen i love and peace, var også
tilbake.
Men nå er det, etter det jeg har fått med meg, 80-tallet som skal være/bli det siste
nye.
Og hva er det vi tenker på da? Mange vil nok si pastell farger, Ball-genser, Limal og stort
hus og bil. Men det viktigste er glemt. Det som nesten alle gjorde var å mosjonere.
Mosjonsløp hadde sin store boom på 80-tallet. Så viss du vil være inn så er det helt klart
at Fjellseter-løpet nå vil bli en del av det som vil forme framtidens mote.
LØPET
Fjellseter løpet er et løp som fikk sitt navn i 1987 og har siden vært arrangert
hvert år. Løpet går fra Stavnebrua ved Lerkendal Stadion og ender ved Skistua. Da har
man tilbakelagt 8 km med en deilig total stigning på 420m. Foruten selve nytelsen av
løpet så er det også premier i vente. Såvel bestemanns premier i de aktive klassene som
gavepremier i mosjon og studentklasse. Løpet inngår også i Råkallen, en styrkeprøve som
innebære å fullføre Fjellseterløper, orienteringsløpet Hu & Hei og skiløpet Marka Rundt.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
- onsdag 17. april kl 1800 vil dette løpet, som vil være med på å bringe oss inn i en ny
resirkulert mote tid, gå av stabelen.
- Det vil koste deg 80 kr i student og mosjon og 100kr for øvrige dødelige til og med 15.
april etter dette blir det 20 kr ekstra
- Mer informasjon om påmelding finner du her:
http://www.stud.ntnu.no/studorg/friidrett
VI TREFFES PÅ MOTERIKTIGE FJELLSETERLØPET DEN 17.APRIL
NTNUI FRIIDRETT

Pinglelista
1. Saulandsjudasene. Tor Halvor og Øyvind har vært judaser i henholdsvis
to og tre år, og stod over jaktstarten i håp om å få premie i årets NM-stafett.
Litt synd da at de etter å ha gått to etapper lå bak to NTNUI-lag og tilslutt
endte 7.3 sekunder bak siste premie.

Anti-pingler
Kari, som kjøper startnummer fredagen før Vasaloppet, etter å ha stått på
ski i Vassfjellet hele dagen. Ærlig taltså burde du vel kjøpt startnummer
allerede i mai

2. Jacob. Bestemte seg for å ta Vasaloppet som en tur etter å ha gått bare 10
kilometer. Selv Bredden har et høyere ambisjonsnivå ...

Vasaled 1?

3. Lars Hagen. ”Ga seg” etter bare to runder på klubbmesterskapet. Kun
”gode” konkurrenter gjør at han ikke kommer høyere opp på pinglelista.
4. Johann Muhlegg. Har drukket litt vel mye av sitt velsignede vann og tror
fortsatt at han er ”King of Soldier Hollow”.
5. De ”dvaske” trenerne. Sist sett på en tirsdagsintervall tidlig i oktober. Er
det noen som vet hvor de er?
6. Lars, Snorre, Runar, Jacob, Ståle og Øyvind som dropper 3-mila i NM for
å komme seg fort opp til Trondheim for å gjøre øving.
7. Saulandsjudasene (igjen...). Tor Halvor og Øyvind slapp alt de hadde i
hendene, droppet o-ball og dro hjem for å gå kretsmesterskapet i Telemark på
kommando fra treneren. Resultat: To fjerdeplasser og en to ukers
sykdomsperiode. Kanskje på tide med et klubbskifte?
8. Kari og Ane. Klarer selv ikke med allverdens nymotens hjelpemidler å ta
tida på hyttekarusellen. Ungdommen nå til dags ...
9. Web-gruppa. For ikke å ha sett behovet for en egen e-postliste for
meningsløs-bull-mail.
10. Harald, selger startnummret dagen før Vasaloppet. Nerver?
11. Erik, som aldri turte å kjøpe startnummer til Vasaloppet, selv om han
lurte aldri så mye. Er du i tvil, kjøp!!!
12. Strøbilen, som ikke strør når jeg sykler og går, men som ødelegger
sladdeføre med bil

Snorre vinker Jacob forbi. Klarer
han virkelig ikke å gå forbi selv?

