NORGES STØRSTE AVIS FOR SATIRE, IRONI, HETS OG HUMOR!

FISKEBEINER’N				

Redaktørens svada-hjørne
Vær hilset kjære NTNUIer!
Den første snøen har truffet
bakken og det betyr at det
nærmer seg eksamensperiode
og muligheten for
prokastinering er mange.
Hva er vel bedre enn å legge
vekk kjedelig skolearbeid for
å dunke timer med NTNUIlangrenn i de svenske skoger?
Ja, for nå er hvertfall jeg gira
på å få fart på plankene. Det
regner jeg med du også er!
Du lurer sikker på hva denne
nye redaktøren kan utrede?
Tror denne utgaven kan
underholde, med blandt
annet en snedig konkurranse
på baksiden, gode reisebrev
og nyttige råd og tips.

Forside/bakside fotograf:
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Ledern har ordet!
Hu og hei!
Ka, ka e det som skjer? Jo, i
november, så skjer det! Dei
fleste kjenner det nok på
kroppen allereie. Spenninga og
forventningane. Håpet. Tida er
komen. Det er dags for å setje
yr.no som startside og sjekke langtidsvarselet fleire gongar
i timen. Det må bli snø i Bruks!
Samlinga i Bruks er startskotet for vinteren og skisesongen.
Det er godt at den kalde fine tida nærmar seg, men også
litt rart. Var vi ikkje nettopp i Meråker?! Hausten har visst
gått altfor fort i år også… Kanskje er det eigentleg ikkje så
rart, når den har vore fylt med så mange høgdepunkt og så
mange kjekke folk.
Men, sjølv om vi er mange i gruppa, har vi plass til endå
fleire. Kanskje er du ein av dei som har vore på ei eller to
treningar, men har ramla litt av? Kanskje gjorde du som
Erlend Sverdrup og rota deg vekk under Hu&Hei? Eller er
det UKA som har desorientert deg?
Uavhengig av grunn, er du hjarteleg velkommen til å bli
med framover! NTNUI er tross alt klubben for topp og
breidde - og eg lovar at vinteren blir minst like gøy og
fullstappa som hausten.
Då gjenstår det å ønskje alle som skal til Bruks ei
fortreffeleg samling. For å sitere S&fj sin store sønn: det er
berre å ”nyte D”!
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Sagaen om Meråkersamlinga

av Erlend Sverdrup

Det hendte i de dager at Løfshus lyste ut at det skulle snappes
oksygen. Langrennsgruppa for dermed til Meråker for å sanke
timer i de evige myrers land. De fleste hadde tolket prognosene
til Gislefoss korrekt og valgt å kjøre til Meråker, med unntak av én
ulykkesfugl som satte seg på sykkelen. Etter to punkteringer og et
titalls banneord måtte Gudmund ringe etter skyss. Hell i uhell på
Hell slapp han dermed unna regnskyllet som ventet mellom Stjørdal
og Meråker. Utenom seriepunkteringene ved Hell gikk den viktige
transportetappen etter planen, og gjengen var klar for helgas første
prøvelse.
Fredag kveld var det duket for klassikeren “Fagerlia opp”; noen
rolige hufseintervaller opp bilveien i Fagerlia. Da de færreste i
langrennsgruppa har pulsklokke og effekten av I3 anses som “fake
news” var det, ikke uventet, flere som hang med tunga etterhvert.
Likevel gjennomførte folk med stil, og en sulten gjeng jogget ned
igjen til hyttene for å gjøre det vi kan best; spise. En fersk prognose
fra bippe consulting viser at de fleste, om ikke alle spiste taco, og
energibalansen burde derfor være god før morgendagens testløp.
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Testløpet lørdag morgen skulle vise seg å bli en høydare og
fall-bonanza få kan måle seg med. Starten var på skive 30 på
standplassen for skiskytterne, og på skive 25 var førstemann ute av
løpet. Ole hadde nemlig stauka seg opp i voldsom fart og kjørte
rett inn i ei matte som pent var lagt ut. En rolig saltomortale senere
satt Ole på bakken, uten ski på beina. Resten av crewet holdt seg
på beina et par kilometer til før noen stakk på bærtur. Bokstavelig
talt. Ut av løypa og inn i skogen bar det. Hvorvidt det var
psykologiske eller fysiske/mekaniske problemer som førte så mange
ut i skogen har ikke redaksjonen svaret på, men ”svingen” krevde
sine offer i år også. 75% kom seg til mål, og raskest ble Sven-Erik
Kaiser og Åsne Salte Håland i klasse baris og bikini henholdsvis.

Svingteknikk kan de på Dombås

Jakob viser hvor lange armer han har

Mellom øktene lørdag var det satt av god til å pleie det politiske
forholdet mellom Norge og Sverige, eller dra på fleskehandel som
noen kaller det. En håndfull glupinger var observert i hentekøa fra
Systembolaget på Coop Extra Storlien, resten måtte nøye seg med
butikkøl. ”Godt det også” –NN.
Lørdagens andre økt var viet til restitusjon, først og fremst i
form av løping. Av ymse årsaker valgte noen skiene i stedet for.
Restitusjonsøkta fikk akkurat opp appetitten til kveldens store
happening; tre-retters middag med underholdning.
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Nok en gang hadde sos.kom kommet opp med en god idé
for å forene folket. Hver hytte ble delt i to gjenger hvor den
ene ble i hytta og den andre gikk til en annen hytte. Alle som
gikk fra sin egen hytte medbrakte forrett og dessert, mens
de som ble igjen i sin egen hytte stod for hovedretten. Folk
spiste og koste seg, og alle var enige om at det hadde vært

Klokken var presis og de fremmøtte tok lagbilde

Søndag morgen stod hele gjengen samlet utenfor hyttene
klare for de trønderske myrer. Feltet jogget til bunnen av
slalåmbakken, men så var det jaggu nok morro! Vilde rykket
på feltet og skaffet seg en luke oppover henget. Luka økte,
og folk spekulerte i hva Vilde hadde spist til frokost. ”EPO?
Astmamedisin? Leppestift?”. Det viste seg fort å være
brødskiver. ”Skulle bare løpe ut litt syre” –dødssliten Vilde på
toppen av bakken. Gjengen delte seg i mindre grupper og
fortsette innover fjellheimen. Distanse og varighet varierte,
men alle kom seg ned til hyttene i løpet av 3-4timer, unntatt
Gudmund som hadde satt seg et mål om å passere rundt
Funnsjøen. Noe han også greide! Turen tok rolige 6 timer og
ble dermed helgas lengste økt. Fiskebeineren gratulerer, og
har sendt et par barbeint-sko og ei sykkeldør i posten!
Langrennsgruppa fikk samlet timer i Meråker og er ett steg
nærmere SK2018 (Ski-kondisen 2018). Det gledes allerede til
neste samling med en fantastisk gjeng <3
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Real guttastæmning på Blåstøyten
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Race report HU & HEI 2017!
av Jacob Emil Tønnesen og Ola Esten Røssum

”Hvor mange enheter tror du det går an å drikke
under Ukerevyen og likevel få en grei opplevelse
på Hu og Hei i morgen?” Slik gikk samtalen under
middagen tolv timer før start på årets kraftprøve i
Bymarka.
Sju pils, en heidundranes Ukerevypremiere,
og noen timer dårlig søvn senere, stod
Volvoen til Jacob utenfor døra med
varmeapparatet på fullt. Generøst med
henting ved døra på en slik dag, spesielt etter
å ha meldt at ”en av dere må kjøre”.
Vel vitende om at fjorårets utgave ikke
akkurat fikk Einar Gjertsen til å skjelve i
løpetightsen (godt hjulpet av frosne myrer og
strålende sol), fryktet vi overkompensasjon
i løypeleggerleiren aller mest da vi ankom
Studenterhytta.
Stemningen ble heller ikke mer lystig av at
nedbøren la seg som sludd på frontruta i den
nå ganske varme og behagelige kuvøsen av en Volvo V50.
Stien fra parkeringsplassen ned til hytta gav oss en smakebit på
hva dagen skulle bringe. En strøm av mennesker som med komiske
krumspring gjorde sitt beste for å unngå å bli våte på beina på sin
vei ned mot start. Etter noen minutter passiv oppvarming inne på
hytta var vi klare for start, med én fungerende tusj fordelt på firefem løpere.
Starten gikk, og vi fikk tidlig følge med alumn Thorbjørnsen, som med
sitt hastelaminerte kart og gode humør bidro til en svært hyggelig
start på dagen. I tillegg hadde han noe rare greier festet til tommelen
som viste seg å være ganske hjelpsomt til navigasjonsformål. Ola
mente det burde kvalifisere til DSQ, men fulgte like fullt blindt
Thorbjørnsens kommandoer om å skjære til venstre eller høyre ut i
myra som en annen gjeterhund.
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Med godt selskap og tendenser til solgløtt gikk førsterunden unna
i en fei, uten store problemer med navigasjon og rutevalg. På vei
opp til runding ved hytta ble vi tatt igjen av en gjeng spreke damer,
med Ingeborg, Anna og Kristin i spissen, og var lure nok til å sluke
honningskiver og suppe såpass fort at vi fikk heng på damene ut
på andrerunden. Det varte imidlertid ikke lenger enn til Skistua,
der damene løp på baksiden av Gråkallen, mens vi etter hvert
hadde blitt litt varmere i orienteringstrøyene (i dobbel forstand), og
bestemte oss for å løpe langs Vintervatnet bort til neste post. Ved
Kvistingen ble vi på nytt innhentet av damene, og denne gangen
valgte vi å legge oss ydmykt i rygg for å spare krefter og planlegge
kveldens middag. Det ble lasagne.

På nest siste post fikk vi kjenne på noen av Skjelbreidalens
uhumskheter, da vi ble stående rådville i myra med to
usikkerhetsmomenter hengende over oss; 1) hvor er posten, og
2) hvor er vi. Sammen er vi mange, så det var heldigvis bare et
tidsspørsmål før posten ble funnet og vi kunne sette kursen mot
siste post og mål.
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Takk til damene og Thorbjørnsen for heng og selskap, og takk
til løypeleggerne som holdt seg i skinnet også i år. Neste år er
vi alumni, så da er det bare å skru opp nivået. Vi kommer til å
legge inn forslag om tredjepost ved Estenstadhytta.
Hu og Hei! – Ola og Jacob
PS! DNFer kan ikke gå upåaktet hen. 2x Erlend måtte kaste
inn håndkleet ved runding. Det måtte også vår gode navigatør
Thorbjørnsen. I tillegg måtte dessverre også stakeren Lukas
bryte løpet halvveis. Det ryktes at han forsøkte å pigge løpet
med firerhjul og vektvest. Bedre lykke til vinteren!
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Hjemmesamling
av Elise Langkaas

Tradisjon tro ble det også i år avholdt hjemmesamling; en
skikkelig bra treningshelg i nærområdet hvor det ble trent hardt
og mye!
Fredag kveld kjørte Ingeborg en styrkeøkt det luktet svidd
av. Her snakker vi six-pack på bare 45 min på alle som møtte
opp! Alle kunne dra hjem og spise fredagstacoen med god
samvittighet!
Lørdag var det duket for den tradisjonsrike elghufsøkten
i Vassfjellet. Som alltid var det 5x8 min (i3) elghufs på
programmet. Om noen holdt sonen stiller undertegnede seg
sterkt tvilende til, men at alle fikk en bra økt, det er jeg helt sikker
på! I nydelig oktober-soloppgang hufset vi oss opp til (nesten)
toppen av Vassfjellet.
Vi hadde dessuten selskap av både Klæbo, Tønseth og Dyrhaug,
og enkelte snek seg inn på den berømte Vlogen til Klæbo. At vi
trener det samme som landslagsstjernene bekrefter at vi gjør noe
rett i NTNUI langrenn ;)
På ettermiddagen rullet vi rolig rundt Bratsberg i solnedgangen.
Søndag stod langtur løp i Bymarka på planen, og gjengen som
møtte opp tok ordet ”langtur” på alvor! Ingen vurderte å snu
etter 2t og ruta ble tilslutt: Gløshaugen-Geitfjellet-GråkallenStorheia-Grønlia (for en velfortjent bolle)-sentrum. Samtlige
rundet 3 mil, og vår eminente sos-kom-sjef melder at hun var ute
i hele 5:15.
Kort oppsummert; en solid treningshelg i upåklagelig selskap :)
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Redaksjonen lot seg provosere
av enkelts valg av restøkt
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Reisebrev
fra statene
av Olav Vestøl

Å få skrive reisebrev i selveste Fiskebeiner’n er en ære og grunn
nok i seg selv til å reise på utveksling! Hold deg fast, her kommer
noen betraktninger fra en enkel sjel i det store utland.
I midten av august tok jeg turen over dammen, til «the land of
opportunity» for å prøve meg på livet som student i det store
utland. Jeg hadde lenge hatt innstillingen «Jaja, satser på at
dette blir et bra år» og «det er enda lenge til jeg reiser», men
plutselig var avreisedagen en realitet og reisen måtte
begynne …
Jeg hadde et håp om at ting skulle bli enkelt og ikke så alt for
ulikt Norge, men utfordringene stod selvfølgelig i kø fra første
stund. Naturlig nok var det en del mindre utfordringer, som at
senga var en halvmeter for kort og at kaffen ikke akkurat smakte
frisk blomstereng. Men dette var likevel småtteri i forhold til de
virkelig store problemene: Hvor får jeg kjøpt KGB vodka? Hvor
får jeg kjøpt Best Pris sine fiskepinner? Hvor mange burgere kan
man spise om dagen uten å bli (alt for) feit?
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Hvem i huleste er denne legenden?

Kallenavn: Big-O, lillegutt, asiamannen,
trålern og ikke minst novemberstjerna
Meritter: Kastet ut av Samfundet under
Gudenes Natteliv 2015
Blondine eller brunette? Der må jeg nok
si begge, så lenge hun kan lage mat.

Men utfordringer er selvfølgelig til for å løses
og jeg har funnet løsninger på alle mine nevnte
problemer. Spesielt flaska med Peppermint
Schnapps falt i smak og har fungert utmerket
som tørstedrikk i fravær av KGBen.
Innimellom gjøres det også en innsats for å
forbrenne alle burgerne og pommes fritesen,
men fikk høre fra Norge her om dagen at jeg
har blitt litt rundere i kinna, så det er vel diskuterbart hvor
bra den treninga går … Uansett, her borte er vi snart klare for
skisesong og jeg satser på å være ekstra god i utforbakkene i
år!
Jeg har også vært så (u)heldig å få prøve meg som
terrengløper, dog uten særlig hell. Har stort sett vunnet
klassen +95kg på walkover da de fleste andre terrengløperne
her veier 45kg og har bein og armer tynne som fyrstikker …
Men det gjør utvilsomt godt å få beveget seg litt å prøve og
få bekjempet liggesåra jeg begynner å utvikle etter for mye
tid på sofaen.
Det ser ut som treninga hjemme i Norge som vanlig går
så det griner, så jeg må nok ta meg ordentlig sammen
etter hvert for ikke å få alt for mye tjeideng høsten 2018.

14

FISKEBEINER’N				

Melding til Jakob Meløy:
Som du vet er grunnen til at jeg er på utveksling utelukkende
for å slå deg på Vasaloppet 2019. Etter nederlaget i 2017 (enda
ikke kommet over den dagen…) måtte det tas grep og det er
nettopp det som nå gjøres! Treninga går så det griner, jeg har til
og med begynt å løfte vekter, så nå bør du passe deg! Etter det
jeg kan se fra diverse sosiale medier driver du kun med fyll og
fanteri om dagen, så jeg antar Vasaloppet 2019 blir en «walk in
the park» som de ville sagt her borte! Regner forresten med å få
et referat av din trening i høst i neste utgave av Fiskebeiner’n, så
jeg får sett hvor dårlig det står til med deg… ;)

Kjære sønn!
Hvordan gå’d meddæ? Me har ikkje hørt no fra du på
lenge og me begynner å bli besjymra på hva du klart å
stelle i stand med på andre siden av kloden, tusner på
tusner sjilometer unna oss her på Vegårsjieij. Det e jo ikkje
å underdrive at vi har ein forhåpning om at du finner dæ
ei jente nå som du e sistemann som ikkje er lykkelig gift i
familien. Håper du har matlyst å spiser godt der borte selv om
du sikker savner mors raspeballår.
Måtte Gud, faderen, sønnen og den hellige ånd være meddæ.
Hilsen mor
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På
innsiden av en kommende stjerne
av Erlend Nydal
Vi har vært så heldige å få en prat med en skiløper som har deltatt i flere
verdenscuprenn, som ønsker å dele sine sportslige og utenomsportslige
erfaringer med NTNUI-langrenn. Utenom skigåingen er han mest kjent
for å være svært dyktig på Instagram med mange morsomme videoer fra
barndommen.
Hva er ditt beste partytips?
-Hvis du får cirkaa 0,8 i promille(2 dl vodka for meg)
i løpet av en time så oppnår jeg optimal lykke og
får trent bra igjen dagen etter.
Det har gått rykter om at du kommer på
stakefesten. Stemmer det?
-Ja selvfølgelig! Kan ikke gå glipp av årets beste
fest.
Hva gjør deg glad?
Eirik: -Det må bli når Northug liker et av mine
innlegg på Instagram. Eller forresten er det enda
bedra at Jessica Diggins kommenterer. Hun er
jævlig digg!
Lukas: -Har Diggins kommentert et av dine
NTNUI-langrenn fan og skiløper, Eirik Mysen
innlegg?
Eirik: -Ja seff!
Hva er ditt beste sjekketriks?
-Har ikke lykkes med noe sjekketriks, så vet ikke. Ehh det må bli å vise ”Mysens
funniest home videos” for babsa. Spørsmålet er om de sjekker meg opp eller
bare vil se på videoer. Er litt usikker der.
Når du er her i Bruksvallarna, hvordan støtteapparat har du med deg?
-Her er alle forholdene lagt til rette med et team på 5 personer som legger
til rette for at jeg skal få trent best mulig. Didrik er kokk, skismører og sjåfør
til og fra Bruks. Lukas er kostholdseksperten som forteller Didrik hvordan han
skal legge opp måltidene for at jeg skal få i meg alle næringsstoffer slik at
treningsutbytte blir best mulig. Erlend hjelper meg med å teste ski, imens
Eirik(Dengerud) maserer beina mine hvis jeg har blitt litt støl etter mye trening.
Hva er din drømmedate?
At det ikke går til helvete!
Hva er din særeste interesse utenom trening?
-Jeg synes det er veldig interessant å sjekke når folk er født. Så jeg tror faktisk
jeg vet når flertallet i NTNUI-langrenn er født.
Hvem er den kjekkeste gutten i NTNUI-langrenn?
-Uten tvil Didrik #kongenavuka
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NTNUI-langrenn Alpene og omegn
av Jonas Riseth

I vår ble det bestemt at NTNUI langrenn skulle opprette en egen
satsningsgruppe, eller elitegruppe om du vil, med den hensikt å
herje i Mellomeuropa på samme måte som vi allerede har dominert
Norge. Med god hjelp fra Erasmus+ og Lånekassen kom det
økonomiske på plass, og fire personer ble plukket ut for å dra
sørover for et år.
Nikolai Ryvoll ble den heldige utvalgte til å bosette seg i hjerte av
Alpene, nemlig Innsbruck. Der er det uendelig med muligheter for
å komme seg opp i tynn luft og finne skiløyper om vinteren. Nikolai
kickstartet oppholdet med å ta et åtte ukers langt tyskkurs(les:
treningsopphold) i sommerferien, slik at han fikk satt standarden for
det neste året med en gang.
Jonas Riseth fikk i oppdrag å
kontrollere de østligste delene av
Alpene, og valgte da å plassere
seg i Graz; byen som på mange
måter er Østerrikes svar på
Trondheim og den største byen
som grenser til Alpene. Der
er det ikke bare kort vei inn til
Alpestedene, men også kort vei
sørover for å herje i Balkan cup.
Den største utfordringen med å
reise nedover der er å unngå å ta
av feil og ende opp på en strand i
Kroatia i stedet for på skirenn.
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Det andre landet som ble valgt var Italia, og siden det verken er noe
teknisk universitet i Val di Fiemme eller Toblach ble byen Milano
valgt. På grunn av den høye partyfaktoren der valgte vi å sende to
personer dit, slik at de kan passe på hverandre og hindre hverandre
i å bli fristet for mye av utelivet. Da ble den som ser mest italiensk ut
og den som både har naturlig italiensk gestikulering og har innsett i
nyere tid at han må oppdatere klesskapet valgt. Altså Edvard Vasdal
og Vegard Antonsen.
Når man tenker Milano vil man som sykkelinteressert fort også tenke
på Sanremo og dermed sykling. Det tok ikke lang tid, takket være
språkstipend fra Lånekassen, før de hadde dratt kortet og kjøp en
karbonhingst hver. Med fullkarbon Bianchi og matchende antrekk,
var tilværelsen som ekte italienske supermosjonister igang.
Første samling på sykkel ble unnagjort i flotte Toscana. Etter flere
gjetord om et stort og tradisjonsrikt sykkelritt som ble arrangert her,
var det bare å få organisert en tur nedover.
Siden man må leie en hel villa
med badebasseng for å kunne
bo en helg i Toscana, greide de
å lure med seg en hel gjeng med
ikke-sykkelinteresserte, for å dele
på kostnadene. For selv om alle
utvekslingsstudentene fra andre
land tror vi norske har en utømmelig
lommebok, er det greit å ha noen
begrensninger. Samlingen ble ikke
helt utført etter boka, men ble utført
med mer eller mindre vellykket
treningsresultat og mye påvirking av
de ikke-sykkelinteresserte…
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Andre sykkelsamling startet 05.00 på utestedet Alcatraz i Milano.
Det ble da planlagt avreise fra Milano 11.00 for å sette kurs mot
Comosjøen og il’Lombardia. Il’Lombardia, Lombardia rundt, er et
av fem sykkelklassikere som blir kalt monumenter, altså litt større
en Byneset-Klæbu rundt. Etter flere uker med dårlig søvn på grunn
av at de ikke fikk vært med på folkelivet opp Fløyen fikk de endelig
utbrudd for all sykkelgleden som hadde samlet seg gjennom
høsten.
Etter masse huing og heiing var allerede samlingen vellykket.
Dagen etter ble samlingen toppet med å få sjekket klatreegenskapene. Hele samlingen ble avslutet på toppen av Madonna del
Ghisallo hvor mang en syklist har tatt sine tråkk opp for å hedre de
fallene krigerne bak styret. Det går også rykter om at etter en duell
på slutten ble teamets kaptein på sykkelsetet bestemt.

Planene for de kommende samlingene er mange og blir gjerne
planlagt på en av de mange utestedene som Oldfashion, The Club,
Just Cavalli, Gattopardo eller Alcatraz. Etter å ha fått to drinker, hvor
spriten brukes som blandevann for å gjøre det vi kaller blandevann i
Norge billigere, kommer de beste ideene fram. Nå som høsten har
slått til her i Milano(bare 20°C på kveldstid) er det på tide å trekke
sørover på samlinger. Venezia, vingårder i Øst-Italia, og ikke minst å
sykle langs den Italiensk- og Franske rivieraen, er det neste som står
på programmet.
Etter å ha kjørt to biler ned til Østerrike, og samtlige har jobbet
godt for å få fredag og/eller mandag fri for fag, ligger alt til rette til
å reise rundt og snappe O2 rundt om i Europa. Vi andre fikk også
etter hvert utført den måneden med språkkurs(les denne gangen:
betalt ferie med opp til flere høydeopphold). Når dere leser dette
er dere sannsynligvis på deres første snøsamling, noe vi selvfølgelig
har gjort unna for lenge siden. Her går de fleste helgene bort til
ekspedisjoner, reiser, høydetrening eller andre treningsopphold. Så
langt i høst har vi fått samlet teamet to ganger.
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Første treningssamling ble lagt til Dolomittene, hvor typiske NTNUIlangturer sto på programmet. Det vil si gode og lange langturer
med en puls som oftest er godt over denne laveste intensiteten på
skalaen. Siden friidrettsutøveren som regel tar teten skal stigningen
nærme seg 100 prosent før det vurderes å gå. Ved å nå toppen Piz
Boe på 3152 moh satte de fleste personlig høyderekord. Uansett
satt alle definitivt ny personlig rekord i kategorien høyeste øl
drukket, da vi oppdaget at det var ølservering på toppen.
Når vi først er inne på øl, er det noe som skiller oss fra de fleste
andre teamene som er på samling her nede. Ved å ta en sniktitt i en
kontrakt som blandt annet Ola Jordheim og Jakob Mestvedthagen
kjenner godt til, så vi at det sto at det er forbudt å nyte alkohol
under sesong.

Det er noe som er helt ukjent for oss, siden det i vår kontrakt står at
det er forbudt å ikke nyte noe form for alkohol under sesong, og at
man må sende minst en snap til NTNUI Langrenn for å bevise dette.
Dette er noe spesielt italienerne ikke har hatt noe problem med å
utføre.
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En ting vi fikk erfart her, og
har fått bekreftet ved flere
anledninger senere, er at det
ikke er noe som helst vits
i å føle mestring etter å ha
kommet seg til toppen av et
høyt og spektakulært fjell.
Mest sannsynlig går det en
gondol opp til toppen, eller
nært toppen. Så man møter
feite menn i dongribukse
uansett hvor langt opp i fjellet
man løper.
Den andre samlinga ble lagt til Schladming/Ramsau/Dachstein for å
gå på ski på Dachstein Glacier. Jonas hadde allerede vært der noen
helger i forveien for å inspisere om forholdene var gode nok for oss,
eller om Val Senales måtte velges i stedet. Landsbyen Ramsau med
fjellet Dachstein ruvende over oppfyllte alle de våte drømmende
undertegnende(J) hadde om Østerrike i hvert fall. Planen var å få
gått mest mulig på ski på 2600 moh. Siden absolutt siste sjanse for
å omme seg ned fra fjellet er klokka 17 ble det såpass tight mellom
de to øktene på samme dag at man nesten kan telle dem som en
sammenhengende.
Uten en eneste sky på himmelen
hele helga, var det perfekte forhold
for å få et fantastisk brilleskille(og
da også selvfølgelig bli skikkelig
solbrent). Med alle de tyske og
Russiske landslagene som bruker
langrennski på plass, var det meget
gode muligheter for østerrikerne
å brilliere med tysken, og for
Italienerne å bruke gestikuleringen.
Håndbevegelser er den eneste
måten man kan kommunisere med
Russere på. Selvfølgelig trente vi lengre enn alle de andre som var
oppå der, og fikk dermed alltid isbreen helt for oss selv etter hvert.
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Vi er godt i gang med å gjøre oss bemerket, og har tenkt til å
fortsette med det, uansett om det er i skirenn, i fjellet eller langs
italienske landeveier. Vi skal gjøre det vi kan for å holde dere
oppdaterte og full av misunnelse. Teamets høydepunkt vil være
hele Februar, siden vi da har semesterferie. Ønsker du en liten
vinterferie, vil du da finne oss en eller annen plass mellom eller
oppe i noen fjell.
Synes du dette livet høres brukbart ut, og kan tenke deg å gjøre
noe lignende? Husk at det kommer et nytt år og et nytt opptak.
Følg med i neste utgave av Fiskebeinern. Da vil det komme tips og
info om opptak.
Ciao, auf Wiederschauen
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Sos.Kom gir kudos
Fiskebeinerens nyeste spalte
ønsker å gi oppmerksomhet til en
som har utmerket seg på både det
sporstlige og utenomsportslige
plan. Det er en kjent sak at
mange av langrennsgruppens
medlemmer er bedre på fest enn
de er i skisporet. Denne spalten
ønsker å gi kudos til dem som
klarer å kombinere begge deler.
Semesterets tre første måneder
har bestått av flere banketter og
mye hardkjør på treningsfronten.
Fra denne perioden ønsker
jeg å trekke frem innsatsen til
Erlend Nydal. Allerede på bli
kjent-festen la han grunnlaget
for en forrykende høst. Under
Meråkersamling var han meget gavmild med alkoholen han
hadde hentet fra over grensa. Der de andre ladet opp til
bankett søndag kveld, ville Nydal få i gang festen allerede
lørdag. Likevel har de sporstlige prestasjonene vært helt i
verdenstoppen (i hvert fall i NTNUI toppen). På Dragvolltesten
satte han tredje beste tid igjennom tidene. Under Hu&hei var
det form både på løpet og på banketten. Takk for strålende
innsats i høst, håper det fortsetter i dette sporet!
Fortsett å trene og feire bra, så er det din tur til å motta kudos
neste gang. Ses til Bruks-bankett!
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Hjemme hos bippe10
av Anonym hørselsskadet

Fiskebeinerens stuntreporter har vært på hjemmebesøk hos en av
langrennsgruppas store profiler, og dette er noe av hva han kan
fortelle:
Jeg står utenfor Snorres Gate 9 klokken 13.00 en tirsdag formiddag
i oktober. Stedet ligger et steinkast unna Samfundet, der yachten
til Fagernes Club’en for lengst har lagt til kai. Her bor bippe10,
en kjent skikkelse for mange i langrennsgruppa. Jeg ringer på
dørklokka, men ingen åpner. Etter 5 minutter begynner jeg å bli
utålmodig og tenkte jeg får prøve igjen en annen dag. Men i det
jeg snur meg braser det ut 4 jenter med utslått hår og høye hæler.
Jeg skvetter til, og dem gir meg et raskt blikk, før de forsvinner
retning Elgseter Bru. Jeg utnytter muligheten og kommer akkurat
innenfor døren før den lukker seg. På vei opp trappene finner jeg
en sliten Marka Rundt buff av gode gamle sorten, og jeg skjønner at
jeg er på riktig vei.
Jeg finner riktig dør, men også her er det ingen som åpner. Etter
gjentatte forsøk, passerer naboen meg, og jeg spør forsiktig om det
er her Erlend Sverdrup bor. «Erlend, ja» sier han mens han begynner
å riste på hodet. «Jeg hørte noe leven der inne i hele natt, så han er
garantert hjemme». Jeg forsøker døra, og jaggu er det åpent. Det
som møter meg i gangen var en vellykket moholt-bankett øynene
verdig. Tomme ølbokser fløt overalt, og musikken stod fortsatt på.

Bippe Stankelbein
•
•
•
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Kjent for sin hurtighet
Sier «biip biip»
Blir stadig jaktet på av Per
Ulv (i dette tilfellet snuten)
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Jeg finner Erlend utslått på
senga, omringet av kondomer,
doruller, WD-40 og en Swix
blue extra. Jeg gir han ett lite
dytt før han bykser til og våkner.
«Åh, dæven. Er det deg!?». «Ja,
jeg lager en «Hjemme hosreportasje». Kan jeg spørre hva
du skal med alt på nattbordet?».
«Ja, det er litt verktøy som er
kjekt og ha hvis det går litt trått
hvis du skjønner..». «Gi meg et
par minutt så er jeg klar. Må bare
ta ei lita tur på skåla og ei kjapp
dusj». Før jeg rekker å reagere er
Erlend allerede på beina og på
vei bort til toalettet. «Selvfølgelig
leser jeg alltid Fiskebeiner’n på
dossen, de gangene jeg rekker
å lese mellom slaga». Etter 4-5
tørk med en grønn fille som lå
ved siden av doen, rev Erlend
av seg klæra og hoppa i dusjen.
Her gikk det i ett, tenkte jeg.
Vannstrålen hadde så vidt rukket
å treffe bakken, før en kraftig
stemme hugger i teksten: «Deees
Paa Ciito, this is how we do it in
NTNUI Langréno…»
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Med den sårbare hørselen jeg
har, trekker jeg meg raskt ut
av badet og gir ørene ro. Etter
flere strofer fra samtlige låter
på spotify’s HITS HITS HITS,
kommer omsider Erlend ut
av badet. «Ska oss ta oss litt
frokost?». Frokost!? Tenker jeg
inni meg, men jeg har jo ikke
spist på flere timer så svarer
noe som «Ja, gjerne det».
«Je fyrer opp grillen!
Grillsesongen er langt i fra
over her i gården. Har fortsatt
kjøleskapet fullt av bratwürst
etter oktoberfest.» Han rekker så vidt å hive pølsene på
grillen før telefonen ringer. Jeg får med meg noen ord som
«Fagernes», «Damer» og «Dårlig glid». Men tenker ikke noe
mer på det før han legger på. Jeg skjønner at Erlend er en
travel mann , og rekker bare så vidt å stille noe spørsmål og
spise en bratwürst, før han igjen har skiftet antrekk og er på
vei ut døren. «Beklager, men har ikke tid til mer nå. Skal en tur
på skolen. Må stå på stand og dele ut Marka Rundt-buff’er på
Stripa. Snakkes på trening i kveld!»
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Sex før trening
og konkurranse?
Seksuell aktivitet (med seg selv eller andre) før trening og
konkurranser har lenge blitt sett på som en mulig årsak til at
utøvere presterer dårligere. I antikken var det vanlig å tro at sex
var årsaken til dårligere prestasjoner, og total avholdenhet fra
sex ble derfor sett på som en viktig del av treningen. Grekerne
mente blant annet at store ofringer ga stor suksess, noe som er
støttet av ryktene som sier at legenden Mohammad Ali avstod
fullstendig fra sex i ukene før kamp.
Det kan være flere årsaker til at mange mener at man ikke bør
ha sex før viktige konkurranser. En teori er at seksuell frustrasjon
fører til økt aggressivitet, noe som kan være ugunstig i idretter
som krever høy konsentrasjon. En annen teori er derimot at en
utløsning tømmer kroppen for testosteron og dermed gir mindre
aggresjon og muskelstyrke. Den kanskje mest anerkjente teorien
er at sex påvirker prestasjonen fordi det fører til unødvendig
energiforbruk.
Uansett, forholdet mellom sex og prestasjon er veldig
kontroversielt, og det mangler god forskning. Få studier har
sett på effekten av å nå klimaks før konkurranser, og de fleste
studiene har kun undersøkt mannlige utøvere. Vi i Fiskebeinernredaksjonen har derfor tatt «saken» i egne hender (#døravlatter)
og har gjennomført en spørreundersøkelse blant flere av NTNUIs
medlemmer. Vi har også spurt noen av de mest erfarne utøvere
i langrennsgruppa. Vi håper og tror at dette kan hjelpe leserne
våre mot en rekordrask vintersesong!
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Frida Øygard og Ole Hulbak
Status: ‘Hvetebrødsdager’

Hvilke erfaringer har dere?
«Hehe», sier Ole beskjedent mens han lar
øynene gli over Frida. «Jeg prøvde dette før
en kjettingrunden-intervall tidligere i høst. Da
ble jeg knust av flere av de andre, så jeg tror
ikke dette er optimalt... Hehehe, kanskje ikke så
rart med tanke på at det var jeg som.. kremt..
gjorde jobben!
Frida, du er unormalt beskjeden til deg å være.
Hva mener du?
«Njaaa..!»
Du smiler lurt. Det ser ut som om du har noe på
hjertet?
«Eg har då… Nei, detta syns eg e flaut altså!! Ok,
la gå då…. Eg synast det gjer meg mykje energi!»

Jakob Meløy

Hvilke erfaringer har du?
«Mykje erfaring! Eg ha ofte invitert nokke heita
tinder-babes på «Netflix og chill» dagen før en
viktig trening eller konkurranse. Då gjer seg
med en utblåsing, men eg e jaggu ikkje sikker
på om det e bra for prestasjonen!»

Jørund Vala

Hvilke erfaringer har du, Jørund?
«Aiaiai, dette har jeg mye erfaring i! Før
denne sesongen har jeg gjort alt for å
prestere optimalt. En av tingene jeg da
har fokusert på er å redusere energinivået
før trening og konkurranse. Før viktige
konkurranser bør det derfor foregå fort og
rått! For å sitere det jeg sa til dama før KM på
rulleski tidligere i høst: Er det kos du vil ha, så
kjøp deg en teddybjørn!»
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NTNUI-BET Spår Brukstestrenn
På vegne av NTNUI-BET
gir Skyås deg oddsen for
samlingens testrenn!
Annet
Vinner - Baris

Vinner - Bikini
Ingvild Bratlie

1.8

Erlend Nydal

1.5

Anna Ulvensøen

1.8

Skarpeid

2.1

Kristin Østenberg
Moan

2.3

Kaiser

2.1

Elise Langkaas

2.5

Anna Jensen

5

Andre

15

Thomas Foyn

4

Christian Form

4.1

Ole Hulbak

5

Erlend Sverdrup

69

Elias B.
Sørensen

169

Flere enn 5 som
bryter

2.0

Over 2.5 som
stiller på blanke
ski

2.15

Jørund må
bryte, etter ny
hørselskade
etter sabotasje
fra Nardo Elite

5

Noen dunker
over 200 km i
løpet av helga

5

HEAD-TO-HEAD
Nardo Elite

1.6

vs.

2.5

MeldEPOsten

Kaiser

1.8

vs.

1.8

Skarpeid

Elise Langkaas

1.6

vs.

2.0

Anna Jensen

Thomas Foyn

1.7

vs.

2.3

Christian iFoyn

Helene S. Håland

2.5

vs.

1.6

Åsne S. Håland

Gunnar Wang-Haugseth

1.5

vs.

2.6

Hans Petter Rolke

Hanna Varius

1.8

vs.

1.8

Inka Komonen

Ole Hulbak

1.6

vs.

2.0

Jørgen Madslien

Kristin Østeberg Moan

1.4

vs.

2.7

Maren Lerfald

Lukas Berglund

1.6

vs.

2.0

Didrik Fjeld Elset
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Den mørke bakside av NTNUI-langrenn

KONKURRANSE!!
Ser du hvor mange iFoyner
som er gjemt i denne
utgaven?
Snapp svaret til annaj1s1 for
en lekker premie

