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om dette, og mye annet, inne i bladet

Mye
har
skjedd siden
sist, les om
det her!

Det har kommet snø! Mer

Redaktørens

svada-hjørne

Endelig et nytt FB! Vet jeg noen kommer til å si.
Nå har det tatt en god stund å få det til, og i år kan jeg ikke skylde på dårlig
engasjement i gruppa heller. Redaksjonen
virker særdeles oppegående i år, og det er
bra.
Ellers observeres det at den første snøen
har ankomet. Til tross for at undertegnede mener at skigåeng først og fremst
skal utøves på nykjørte løyper i silkemyk
nysnø, er det jo alltid morsomt å få seg
årets første skitur i oktober, til tross for at
den da blir på en grusvei, der det stikker
opp steiner som gjør at folk foran i løypa

snubler og faller.
At det er høst, betyr jo at det
snart er tid for å gå skirenn
igjen, eller ihvertfall å melde seg på samling på Bruksvallarna. Vi har som vanlig
30 plasser. Det blir kjempefint. Uansett hvor mye snø
som kommer i Trondheim til
den tid, kan jeg love at det
er enda bedre å gå ei helg på
de svenske vidder.
Dette så ut til å bli ganske
lite tekst, jaja, da får jeg vel
legge inn et stort bilde, og
gjøre teksten stor da.

Hei

og

hopp!

Det har vel ikke blitt alt for ofte jeg har fylt sjefens spalte i Fiskebeineren
den senere tid, så dette var vel på tide. Denne gangen hadde jeg tenkt å
spare dere for moralprekener. Vi har etter hvert kommet godt i gang med
sesongforberedelsene i skigruppa. Noen vil kanskje si at det var en veldig
subjektiv uttalelse siden jeg selv er i bra form, men jeg sikter først og fremst
til jevnt stor deltakelsen på våre fellestreninger. Trenerne har til nå gjort en
kjempejobb, selv om visse ex-trenere på XXXXXs-o uttrykker sin skeptisk til
kvaliteten på treningene. Når sant skal sies gjør ex-trenerne bare sin plikt ved
å kritisere sine etterfølgere. De har vel lært av hva som foregår ellers i skiNorge, hvor det tydeligvis er tradisjon for drittslenging mellom nye og gamle
trenere. Til de som føler de skulle ha trent mer og vært i bedre form vil jeg
bare si; stå på, dere er i godt selskap for dette er normal status for de fleste i
vår gruppe, og i alle fall ikke skyld på trenerne!
Som skiløpere ser vi vel alle frem til den første snøen og muligheten til å
ta frem skiene igjen. Men før den tid kommer venter en periode med frost
isete veier og stadig mørkere kvelder. I slike perioder kan langrennstrening
være møkka kjedelig, og fokuset
flyttes fort over på hvor langt man
ligger på etterskudd i studiene. Med
andre ord blir alt bare ræva! Alle som
kjenner Trondheim vet hvor variabel
førjulsvinteren kan være i byen.
Det er derfor vi i hvert år arrangerer
snøsamling i Bruksavallarna i Sverige
(like over riksgrensen ved Norges
navle). Jeg vil anbefale på det sterkeste
at dere setter av helgen 7. -9. november
til denne samlinga. I Bruksvallarna
vil det garantert være gode snøforhold
og normalt skiløyper langt innover
viddene på den tiden. Jeg gleder meg!
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer
lykke til videre i høst!
Lederen

PINGLELISTA
Sigbjørn Johnsen: makan til pingle
Harald & Jacob: labert oppmøte på treningene
Alle de som ikke staka HELE VEIEN opp fra Meråker til Storlien. Det finnes
INGEN unnskyldning.
FB-redaktøren: for å prioritere studentvalg for 20000 fremfor
tidsriktig utgivelse av Fiskebeineren
Runar: går over Grønnland, men klarer likevel ikke å gå 30 meter fra utgangsdøra for å komme på trening
Kristin: reiser på samling, men stiller kun på en treningsøkt. Betyr virkelig svenskehandel så mye?
Ingeborg: som har med trekkhund på trening
Ståle: skulker unna klubbmesterskap på rulleski, velger middag
fremfor treningsøkter på samlinga og fotballkamper fremfor intervall
Torbjørn: trente visstnok styrke i hele sommer for å slå Anstein i benk, men
tør ikke møte opp på styrketreninger
og Anstein: møter heller ikke opp på styrketreningene. Han kan da ikke
være redd Torbjørn......

ANTI-PINGLELISTA
Thomas K: Enda ikke stilt på treningene uten shorts (pr. medio oktober)
Runar: gått over Grønland
Jørgen: som på sin første langtur turte å be hele gruppa vente fordi han hadde
glemt joggeskoene sine
Torbjørn: vannvittige langturer

MISUNNELSESLISTA
Runar: gått over Grønnland
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FB: Hvorfor har du viagra i drikkebeltet på trening?
Jørgen: Jeg har hørt at man skal ligge på stivhetsgrensa
FB: Har du hørt at måten å vinne en manns hjerte på er å komme
inn naken med en øl?
Kristin: Ja, jeg kan godt gjøre det første, men ikke det siste
FB: Trives du i Trondheim?
Ingvill Lien: Kem? Eg?
Teigen: vi skal ikke ned
igjen nå? (etter 2-3-4-5
på pyramideintervall)
FB: god utsikt på toppen?
FB: Hva mener du om
skigruppas treningsformer?
Utskremt KA-fotograf
Ivar: Tror ikke denne
reportasjen hjelper
rekrutteringen deres så
mye...
(etter intervall i Vassfjellet)

ca 45o

Kristin i Vassfjellet. Streker er tegnet inn for
å demonstrere hvor tøft det er å løpe intervall
i Vassfjellet

Line og de andre jentene
koste seg på samling. Steinar
kjører utvidet fadderordning

em
e
ng en
a
m
a
ar v sof
h
rik ut a
E
s
gå
ri
å
g
a
r
sof er fo
tod

Thomas Karlsen
har møtt i shorts på
samtlige treninger

Geir Ove: “servitrise, servitøse?”
“Send meg Negerkrydderet, eller
Black Boy som det også heter”

Teigens pulsklokke tar helt av
på trening, det gjør ikke eieren
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Runar er fortsatt syk
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Eli Anne observert tett omslynget på kino

Jacob synes det er bedre å
tilfredsstille seg selv enn å
tilfredsstille andre
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Vibeke er i stemmeskifte, prøver å trene
seg gjennom
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Erik uten lue (illustrasjonsfoto)
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Vibeke synes Erik er kjekkest med lue
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Runar skulle heve
senga, burde søkt råd
hos Jacob og brukt
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Kristin på samling,
måtte bæres hjem fra
Sylvias Kanonbar

t bad med

V

Kristin gir seg på trening. På spørsmål om
hva som har skjedd, smiler hun rødmende.
Vi minner om FB61 og spør igjen; Kan det
være at Hagbart kan noe mer enn matrisemultiplikasjon?

DER SMÅ MENN BLIR GUTTER-GRØNNLAND!
av Runar E. Lien

En ide fødes

Lenge før skjeggveksten hadde tatt til og på den tiden da jeg enda
slapp å levere inn selvangivelse stakk farfar til meg en bok av Helge Ingstad”Øst for den stor bre”. Boken tok for seg Ingstads opphold på Grønland der
han var sysselmann for de norsk-okkuperte områdene i 1931. Selv om jeg på
den tiden knapt kunne stave ordet sysselmann gjorde fangstfortellingene fra
Eirik Raudes land inntrykk; sledeferder i sikksakk mellom moskusokser og
isbjørn og flammende nordlys i polarnatten.
Kameraten min, Reidar, hadde på samme tid fått tak i boken
”Pelsjegerliv” av samme forfatter. Motivasjonen ble snart den samme, og
snart bar det avgårde rundt i Saudafjella på egen fangstekspedisjon. Vi følt oss
som villmenn!
Noen flere år på nakken, og litt mer skjeggvekst spurde jeg Reidar en
sen lørdagskveld ”Vi skal ikke krysse Grønnland da?

Inuitland

30 juli år 2003 var ideen blitt realitet. Vi befant oss i Øst-Grønlands
største by med 2000 innbyggere-Tasiilaq. Praktiske ting måtte ordnes. Pulker

pakkes, stor middag
inntas og det lokale
politiet måtte gå
igjennom utstyret. Vi
fikk nøye anbefaling
om å bardunere
teltet ettersom en
eller annen stor
storm visstnok var
i vente. For å roe
nærvene organiserte
vi landskamp mot
noen lokale inuiter i
førskolealder. Siste
møte med sivilisasjonen endte i stortap for Norge.
Dagen etter hadde vi fått beskjed om at en Eskimo ved navn Enok
skulle hente oss for å bringe oss til iskanten og startstedet for vår lille
utflukt. Utifra bøkene vi hadde lest, forventet vi oss en hardbarka kar med
selskinnsko og kajakklignende farkost. Dette ble imidlertid en sannhet med
modifikasjoner. Enok var barsk nok han, men kajakken var byttet ut med
en speedbåt med 200 hk og med Oakley-solbriller så han seg vei mellom
isfjellene i 30 knop. 2 timer senere var vi ved startstedet Nagtivit.
Med ett var vi to kompiser helt alene. Det var lenger hjem til mor
enn i saudafjella, ganske nøyaktig ett helt Atlanterhav og her var faktisk
både moskusokser og isbjørn. Ryktet sa imidlertid at de for tiden var på
sommerferie lenger nord. En nervøs sitring bredte seg i kroppen.

Innlandsisen

Omtrent 85% av Grønland er dekket av is. Nest etter isen i Antarktis er dette
den største innlandsisen man kan finne i verden. På det tykkeste er den 3000
meter tykk, og hadde den smeltet ville havnivået steget såpass at man måtte
gått over til å dyrke vannliljer i Nederland istedenfor tulipaner.
Nansen var den første som krysset isen i 1889 og planen vår var å gå
omtrent samme ruten. En distanse på ca 600 km, eller for å sette det hele i
perspektiv-en skitur fra Sauda til Trondheim.
Klokka 05.00 på morgenen 1.august er vi i gang. Brefallet er såpass
bratt i tillegg til bresprekker og store issvuller at vi må gå på beina. I tillegg
fører avsmeltingen på sommeren til at vi må forsere små smeltevannselver. I
en av disse elvene mister jeg konsentrasjonen, pulken gir meg et ekstra puff

og tester heller ufrivillig badetemperaturen . I alt oppstusset observerer jeg
lettere sjokkskadede en isbjørn i vill galopp mot oss. De allerede tynnslitte
nærvene våre er i ferd med å slite da vi oppdager at det hele bare er sola i
samspill med noen iskrystaller som driver ap med oss. Overlykkelige for ikke
å ha blitt isbjørnmiddag fortsetter vi å legge høydemetere bak oss.
5 august ser vi ikke fjell lenger . Omringet av uendelig store snøvidder
har vi nå spent på oss skia. Terrenget flater ut og stiger slakt oppover mot
høyeste punkt på ruta 2500 m.o.h.

Logistikk

I de nesten 90 kilo tunge pulkene har vi alt vi trenger for 35 dager på tur. Breutstyr,
sovepose, klær, telt, nødpeilesender og sateittelefon samt hvert sitt stykke litteratur er mer
eller mindre sirlig pakket.

Det som likevel utgjør mest vekt er maten. Fedon‘s slankekost får
i denne sammenheng strykkarakter av oss; her gjelder det å få i seg mest
mulig kilokalorier og fett hver dag. Til frokost og lunsh spiser vi havregrøt
der melken er byttet ut med en 1 dl soyaolje. Til middag konsumeres tørka
kjøtt i diverse ”eksotiske” suppeblandinger. I tillegg har vi med oss 50 store
plater melkesjokolade, 20 pakker potetgull, 10 kilo mandler og nøtter, 2
pølsesnabber og 3 pakker med bringerbærdrops. Som bonus når vi kommer
frem har vi med en halvliter famous grousse.

Dagligliv

For å få mest mulig ut av dagen var vi oppe kl 6 om morgenen. Frokosten inntas
i komatøs tilstand, klamme ullklær tres på støle kropper, skoa tines litt over primusen og
arbeidsdagen kan starte.

Dagen deles i fire økter der vi har ansvaret for navigeringen i to økter
hver. Til hjelp har vi kompass og GPS, en innretning som gir oss posisjon
v.h.a sattelitter. I lunshen spiser vi litt pølse, preiker litt om dagens kroppslige
skavanker og så kan moroa begynne; på ettermidagen plugges musikk til
ørene og musikk av Bjørn Eidsvåg og Vamp virker som ekstra bensin. Det
eneste skåret i gleden er sangstemmen til Reidar som fullstendig overgår
høyeste volum på minidisc-spilleren min.
Etter omtrent en dagsetappe på 30 km er det telting. Middag inntas, litt
kartstudier, ett slag kortspill og ett kapittel i boka er oppskriften på en ganske
vanlig dag på isen. Av en eller annen merkelig grunn kommer Jon Blund
ganske fort på disse kanter…

Land i sikte

13 august når vi høyeste punkt på ruta og er halvveis på turen i
distanse. Til nå har turen vært som en eneste stor påsketur. Sola steiker og
solbrente smilende ansikter funderer på om Grønlandsisen virklig er så
harmløs. Den tanken skulle vi imidlertid aldri tenkt….
Allerede dagen etter er to eplekjekke unge menn forvandlet til to små

gutter hvis største bekymring er om teltsømmene vil holde natten over. Vinden
er i ferd med å gjøre teltet om til fallskjerm og termometeret synker fortsatt
selv om 20 minus allerede er nådd. Den lille søvnen vi får brukes til å drømme
om softis en varm sommerdag.
Dagene fortsetter i samme sjanger. Om morgenene må teltet graves
frem, kalde fingre tines og unge sinn funderer på om valg av sommerferie
kanskje ikke var helt vellykket. Etter hvert som vi begynner nedstigningen
utvikler snøværet seg til sludd og regn, og gjennomvåte soveposer samt å
tømme skoene for vann hver kveld vi kryper inn i teltet letter ikke akkurat
på den allerede anstrengte stemningen. Da med ett skimtes fjell. Vestkysten!
Begivenheten feires med en bringebærdrops.

Brefallet

Samtidig som fjell skimtes, letter været. Livet på Grønnland har aldri vært

bedre. Estimert er det 2 dager til vi igjen kan rulle oss i lyngen og snuse inn
restene av en sommer på hell. Det som skulle bli en parademarsj utvikler seg
snart i totalt motsatt retning. Vading av breelver og bresprekker på størrelse
med hurtigtoget til Bodø får tankene til å strømme. Vi klarer omtrent å gå en
halv km i timen og fortsetter det vil vi være heldige om vi når ned til julaften.
Da ting er på sitt verste, trøtte øyne ser kompasset som en diger rykende
hamburger og pulkene som verdens mest behagelig solsenger kan jeg fortelle

at jeg ser en hjullaster like i
nærheten. I det Reidar er i ferd
med å sjekke om pupillene mine
fortsatt er i vigør ser han det selv:
En stor gul hjullaster er i ferd
med å lage en vei 30 km inne på
isen.

Punktum

Det viser seg at en tysk
billeverandør hvert år lager
en vei opp brefallet på vestkysten av grønlandsisen for å lage en testbane
til sine biler. Over en kopp
kaffe forteller to veiarbeidere
at veien ned brefallet nå har
samme kvalitet som lysløypa
i Granåsen. Vi takker dem
hjertelig i vissheten om at vi
likevel slipper å spise juleribbe
på Grønnland
Dagen etter, 23 august
tufler vi av isen og setter oss
ettertenksomt på pulkene.
Herlig men likevel litt trist å nå
målet. Nå er jo turen over….En portugisisk turist synest våre herjede ansikter
er mer turistattraksjon en breen vi har lagt bak oss og knipser ivrig i vei. En
moskusokse dukker med ett opp. Den vurderer byttet nøye men ser nok at
nesten en måned på tur vil være en middag bestående av bein med lite kjøtt
på…Den tufler av gårde, vi
drikker opp halvliteren med
brunt brennevin og smiler
ut i Grønlandsnatten.
.........Runar

Hjemmesiden til turen ligger på min
hjemmside for dei som er interresert.
www.stud.ntnu.no/~runaremb

SNØHETTA, MOSKUS OG 113

av Vibeke S. Nørstebø

Tidlig lørdag morgen dro vi av gårde,
Kristin, Hagbart, Torbjørn og jeg, med
kurs mot Kongsvold på Dovrefjell.
Været var flott og vi så frem til en fin
gåtur med flott utsikt fra Snøhetta, og
kanskje noen moskus på veien også.
Første mål på veien var Reinheim,
og vi satte av gårde i et forrykende
tempo (eller kanskje ikke…). Vi hadde
bare så vidt kommet oss innenfor
nasjonalparkgrensa, da vi oppdaget
de første moskusene. Jeg har aldri
sett moskus før, så jeg ble overraska
over at de ikke var større, i alle fall så
de ikke så store ut på 200++ meters
avstand. Men det var da likevel greit
å gå i en betryggende avstand rundt
dem, det synes i alle fall jeg og Kristin.
Torbjørn og Hagbart var noe tøffere
(i alle fall så lenge vi fortsatt måtte
bruke kikkert for å se dem tydelig) og
forsikra oss om at vi var helt trygge,
men de tok da heller ikke sjansen på
å teste ut hvor nærme det var mulig å komme dem. Etter 3 1⁄2 time ankom vi
Reinheim, hvor vi satte oss i hytteveggen for å nyte lunchen før oppstigningen
på Snøhetta skulle begynne. Finværet hadde dessverre tatt en annen retning så
for ikke å bli helt gjennomfryst, ble det ikke så veldig lang pause. Dessuten
skulle vi jo gjerne rekke over Snøhetta og inn til Åmotdalshytta i løpet av
dagen og før mørket kom også, så det var bare å henge i.
Så da bar det oppover og oppover. Med to småsyke jenter gikk det litt tungt,
men Hagbart kunne stadig oppmuntre oss med å fortelle hvor langt det var
igjen, og hvor mange høydemeter som gjenstod. Så det tok ikke så lang tid,
godt under beregna rutetid i alle fall, før vi ankom toppen 2286 moh. Og
toppen bar sitt navn med rette, for der oppe var det snø i masse vis. Og tåke.
Utsikten vi hadde så store forventninger til før på dagen viste seg å være

omtrent ti meter med klar sikt og ellers tåke. Jaja, vi var i alle fall fornøyd
med endelig å ha vært på Snøhetta vi. Men kaldt var det der og, så det bar fort
nedover. Og det gikk lettere. Så etter hvert ankom vi Åmotdalshytta etter 9
timers gåtur denne dagen, ganske slitne og sultne.
Vi hadde hele dagen håpa på at det var få folk på hytta, men det skulle vise
seg at slik var det ikke. Klokka var nærmere 7 om kvelden når vi ankom,
og det fantes ingen andre hytter i rimelig nærhet. Nå var planen å finne seg
en seng og å lage mat. Men det skulle ikke bli så enkelt. De første vi møter
utenfor hytta forteller at her er det fult, og de er nå på utkikk etter flere
madrasser. Etter litt leting kan de raskt konkludere med at det finnes heller
ikke. Vi frykter nå det verste, å sove rett på gulvet er jo ikke særlig behagelig,
men etter litt organisering og fordeling i hytta klarer vi til slutt å sikre oss
tre madrasser på fire stykker, så da skulle vel den viktigste nattesøvnen være
sikret og. Endelig kunne vi få i oss litt etterlengta gryterett, og slappe av litt.
Så er det bare å vente til alle de andre har lagt seg, så vi kan rydde unna litt
møbler, og legge madrassene utover stuegulvet. Sist til sengs, og først våken
om morgenen, når de første turmenneskene står opp, sånn er det når man
sover på stuegulvet.
Det ble altså ikke noen lang søndagssøvn på oss heller, men det taklet vi da

bra. Litt friskere jenter, men litt gråere, mer vindfullt og våtere vær ute. Nå
var vi klar for tilbakeveien til Kongsvold, og det var også et godt stykke. 7
timer brukte vi på den opplevelsesrike tilbaketuren. Vi fikk for første gang
prøvd ut nødnummer 113. Som tapre langrennsløpere legger vi ut i hardt
tempo på vei utover mot mobilforhold, for å kunne få tak i hjelp og redde
hardt skadet person liggende inne på Åmotdalshytta (…...det var i alle fall
nesten sånn…..) Og et stykke forbi Reinheim på vei tilbake, kommer Torbjørn
endelig gjennom. Vi er imidlertid svært skuffet over nødhjelpen på 113. Tar de
ikke oppgaven sin på alvor? De må da skjønne at det viktigste er å så fort som
mulig sende hjelp, og ikke å bruke tid på å fortelle oss at vi burde kommet
frem til en annen terminal når vi ringte, eller spørre om telefonnummer, vår
posisjon (Når det ikke var vi som trengte hjelpen), hvor vi hadde vært, hvor
vi skulle, hva vi hadde gjort og hvilken planer vi hadde videre for helgen osv
osv….Men vi fikk i alle fall prøvd 113 også, en grei erfaring å ha med seg
videre, og ikke minst fikk vi jo reddet liv!
Og ikke lenge etter var det like ved at vi selv var i alvorlig fare. Da så vi
nemlig på ny moskus. Og denne gangen var det en stor, ensom gammel
moskus. Og i følge en pålitelig informasjonskilde til Kristin var visst disse de
mest gretne og agressive moskusene. Så da tok vi ingen sjanser på å teste ut
den påstanden, og gikk i en god ring utenom gamlingen. Den gjorde imidlertid
ingen forsøk på å angripe oss.

Vel tilbake i bilen var det ingen tvil om hva som var neste stopp på veien.
Det var i alle fall ingen vei utenom. For hele dagens tur, helt fra vi rett etter
frokost hadde begitt oss ut, hadde Torbjørn og Hagbart snakka om hvor
deilig det skulle bli med Hamburger etter fjellturen. Og det var ikke rom
for motsigelser, for en riktig feit hamburger hørte til, ja det var faktisk helt
nødvendig etter en slik fjelltur. Kristin klarte de også å overtale til slutt, så da
var det ingen annen mulighet enn å gi etter. Så da ble det stopp på Oppdals
veikro før vi var tilbake i Trondheim igjen.

FB OBSERVERER OM HJEMMESIDER:
Ståles beste venn: Katta
Runar har nett kome til Grønnland
Vibeke 20 år, FB synes hun holder seg godt for alderen
Steinar hevder du må ha datamaskin med skjerm for å se
siden hans
Redaktøren har ihvertfall flotte farger på sin side...

Jørgen & Hermann tar private
løpeturer på samling, med bading,
...

KORT OM HJEMMESAMLINGA

av Vibeke S. Nørstebø

9.-12. oktober arrangerte vi hjemmesamling med Moholt som base. To harde
intervalløkter, en rulleskitur, en styrkeøkt og langtur sto på programmet.
Oppmøtet var jevnt over bra, med 10-15 stykker i snitt på hver økt, med en klar
topp på lørdagens tredjeøkt; pizzagaflinga på Skippendaless.
Med nye ferske påstander om intervallens enorme viktighet i langrennstreninga
starta vi samlinga med en intervalløkt, riktignok ikke de anbefalte 4-minuttersdraga, men tross alt høy puls og masse slit. Oppmøtet var bra, men det var en
svært redusert gruppe som ankom Moholt igjen etter økta; Kristin dropper ut
halvveis siden hun er sliten. Kan Kristin bli sliten…??, Thomas legger seg langflat
i bakken når rett før det aller siste draget (Han har nok ikke skjønt poenget,
skal man slippe unna treninga ved å skade seg, er det jo mer effektivt å gjøre
det i begynnelsen av økta). Dermed forsvinner Lars og Joakim også, for å være
sjåfør og annet hjelpepersonell. Også var det
den vanlige Steinangjengen da, som kutter av på
tilbakeveien.
På fredagen bestilte vi flott vær for rulleskituren,
og det kom som bestilt. Igjen klarer Lars å lure
seg unna deler av økta. Hva han hadde gjort med
rulleskia på forhånd vet ingen, men ned en av de
lengste nedoverbakkene på tilbakeveien begynte
plutselig kulene å sprute ut av det ene lageret,
og da var det visst i følge Lars som å gå på ski
som virkelig lugga. Men det kan jo være en grei
forberedelse til skisesongen det og……
Så omsider, etter mange lørdager i Trondheim,
var det endelig klart for en etterlengta
skigangintervalløkt i Vassfjellet igjen. Og det var
nok mange som hadde gleda seg, for oppmøtet
var bra, bare knapt slått
av pizzagaflinga senere på
kvelden. Vi hadde til og med
med en journalist som løp
foran og ved siden av oss og
tok bilder, mens vi slet oss
oppover den sleipe bakken
(Nesten sånn var det i alle
fall) Noen av oss (eller var
det bare meg..?) hadde
skjønt at o-sko var tingen på
slikt underlag (Noe som av
Torbjørn ble anklaget for å

være juks på lik linje med doping…), men med staver i hendene var det uansett
ingen problem med å nå toppen av Vassfjellet.
Senere på dagen var det klart for en liten styrkeøkt i den såkalte
Ghettobolingsen i MA-24. Først skremte vi ut en gjeng meg utlendinger som
trente litt der. Så fikk vi starta økta i riktig gammeldags gymtimestil; med fløyte
i munnen fikk jeg resten til å følge ”kommandoene” mine ved et hvert pip - litt
maktutøvelse er jo moro…:-)
I tida mellom øktene hadde vi bakt pizza og laga fyll til den store gullmedalje,
så når kvelden kom hadde vi nok til å mette alle munner, og å feire seieren på
fotballbanen (I den grad det var noe å feire?)
Søndagen var det, som alltid på en søndag og avslutning på en treningssamling,
langtur. Bymarka var stedet og sykkel eller joggesko var midlene. Og som
Steinar sa; aldri har vel Bymarka vært så våt! Det tror ikke jeg heller, men en
fin tur, om en litt laber deltakelse, var det likevel.
Det ble en svært vellykka samling! (Jeg var i alle fall sliten når uka var over jeg)

RESULTATER FRA KLUBBMESTERSKAP PÅ RULLESKI
Jenter:

Tid:

1

Ingvild Heskestad

0:25:11

2

Ellen Marie Bardal

0:25:30

3

Birthe H. Smedsrud

0:26:08

Gutter:
1

Anstein Mykland

0:17:07

2

Bjørn Bergheim

0:17:26

3

Martin Möller

0:18:01

4

Ola Holmestad

0:18:30

5

Sigbjørn Mykland

0:19:08

6

Sigurd Fjeldbo

0:19:23

7

Joakim S. Lund

0:20:23

8

Erik R. Johansen

0:21:51

9

Sveinung Svendsen

0:21:56

10

Vidar Bjørnstad

0:22:11

11

Anstein Rognstad

0:22:18

12

Hallvard Kosberg

0:22:51

13

Jørgen Nordskar

0:23:01

14

Åsmund Sjøberg

0:24:16

15

Øyvind Antonsen

0:25:01

Harald “Kyllingmannen” Thorstein slår til igjen

http://www.ntnui.no/langrenn/fb

