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Bruksvallarna: Here we come!

Eksklusivt i FB:

Vegard Dahle forteller alt!
•
•
•
•
•

Oppturen
Nedturen
Romanserykter
Gale fans
Fremtiden

Vått og kaldt i Meråker
På tross av dårlig vær:
Meråkersamlingen var en
suksess. Les mer side 11-13

Hu og Hei
Det blir ikke kalt “Høstens
tøffeste utfordring" uten grunn.
Les mer side 23-24

Les hele det åpenhjertige intervjuet side 5-9

Treningsplan Bruksvallarna finner du på side 14-15
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Leder’n har ordet

Tjena mannen! I skrivende stund sitter jeg på
SKIraffen og nyter tidenes ostekake som vi
stjal fra ost&vinkvelden til babes’a. Eller vi
stjal den egentlig ikke, de bakte den til oss så vi
skulle ha litt av begge deler på vår egen lille
karsk&kak-kveld. Disse jentene vet virkelig
hvordan man skal temme en sulten ulveflokk!
Nok om det, endelig sitter vi klare i bilene på vei til söta bror og den
sagnomsuste snøsamlingen i Bruks. Dette blir en sinnsykt bra helg, flere
mil med trikkeskinner og nysnø ligger der borte og venter på oss. Samtidig
er ”det grønne toget” større enn noen gang, hele 59 snøglade NTNUI’ere er
påmeldt til årets samling. Det er nesten en fordobling fra sist og helt klart
verdensrekord i NTNUI-sammenheng. Hu&hei!
Det superkjekke trenerteamet med Siri Bente og HallbergMartin i spissen
har de siste månedene jobbet på spreng for å knekke suksessformelen, og
de kan nå presentere et treningsopplegg som garantert vil få deg til å fnise
av gamle bestenoteringer. Men før du rydder plass i premiehylla og
begynner på kjendisbloggen skal vi leke oss gjennom denne helgen med
langturer, intervall, teknikkterping, testrenn og mye, mye mer.
Til slutt: husk at svensker er mennesker de også, så vær snille med dem.
Vi sees i spåret!
Bjørn Bergholt ❄ Leder
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Berit med trippel-pallplass!

Etter Birkebeinerrennet i mars og Birkebeinerrittet i august gikk med Birkebeinerløpet siste konkurranse i årets Birkebeinertrippel av stabelen 16.
september. NTNUI-langrenn var representert med to deltakere, samboerparet Berit Gjelten og Anders Gullhav. (På resultatslistene finner vi flere
NTNUI-kjente navn med gode plasseringer, men: Skaun IL?? Strindheim
IL?? Redaksjonen satser på at judasene har benyttet seg av halvpris-tilbudet
på NTNUI-bekledning...) På Anders ble det en 24. plass i den sterke 25-29års-klassen.

I kvinnenes tilsvarende aldersklasse ble det en andreplass på Berit, etter
førsteplassen i K20 i fjor. Men: mens Berit i fjor ble nummer 5 totalt,
smadret hun i år denne plasseringen og klatret helt opp på seierspallens
nesthøyeste trinn!! 32 minutter bak Marthe Katrine Myhre i fjor ble til 2
minutter i år, med tidene 3:14:26 på rennet (1:19 bak), 3:25:45 på rittet
(6:52 foran) og 1:31:44 på løpet (8:12 bak). En andreplass i denne prestisjetunge konkurransen er en utrolig sterk prestasjon, og FB gratulerer så mye!
Denne prestasjonen har også arrangøren lagt merke til, og i Birkebeinerbladets nyeste utgave kan du i en stor artikkel blant annet lese om hvordan
Berit trener til de ulike konkurransene i trippelen. Blir det seier neste år?
FB har trua!
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Vegard Dahle forteller alt!
Han har vunnet verdenscupen
sammenlagt, gullskia og 5
mesterskapsmedaljer. Men hvem er
egentlig Vegard?

Fakta
Alder: 21
Studerer: Statsvitenskap
Handikap: Cerebral parese
Mål: OL i Sotsji (Paralympics)

For å finne svar på dette, har Torbjørn
(artikkelforfatter) tatt turen til Steinan
studentby for et besøk. Det er en kald
novemberdag og klokken er 10 om
morgen. Vegard står i døren med åpne
armer allerede før Torbjørn har rukket å
parkere bilen. «Kom inn! Kom inn!»,
roper han på den ellers dystre
morgenkvisten.
Det første Vegard viser frem er DVDsamlingen på rommet sitt. Han går stolt
bort til et av to skap fulle av DVD-er.
«Dette her er «Hall Of Fame»»
forklarer han. «De beste godbitene i
filmhistorien, sortert i kronologisk
rekkefølge fra 1917 til 2012» Har du
noen favorittfilm? «Det må kanskje bli
en av de nyeste da. Lost in Translation
er bra. Liker nedstrippede drama som
kan fortelle meg noe om livene vi
lever»
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Oppturen
Det hele startet i desember år 1990. Da
ble Vegard født. Siden har livet bydd
på mange oppturer, men også nedturer.
Vi skrur tiden tilbake til tirsdag 27.
mars. Det er siste konkurransedag i
verdenscup’en og dagen da alt skal
avgjøres. Vegard leder totalt, men bare
med noen få poeng på russeren
Vladimir Kononov. Dersom Kononov
vinner, hvilket er meget sannsynlig,
kan Vegard dårligst bli nummer 3.
Underveis i løpet får Vegard beskjed
om at Kononov leder, og at han
sammen med 2-3 andre kjemper om 3.
plassen. Da det gjenstår 1-2 kilometer
Vegard med medaljer og
går Vegard i kjelleren som han aldri
verdenscup-kula foran
før har gjort. Resultat: Vegard kaprer
DVD-samlingen
3. plassen med 15 sekunds margin og
vinner verdenscupen sammenlagt. Dette er det foreløpige høydepunktet
karrieren. Men medaljen har alltid en bakside, og dette er definitivt intet
unntak for Vegard.
Nedturen
Det er spesielt en situasjon Vegard vil trekke fram. Den finner sted på
høsten 2010. Vegard blir plutselig alvorlig i stemmen. «I oktober kjørte jeg
ned en bakke på ski på Geilo. Jeg var uoppmerksom, og kjørte inn i en bom
og brakk armen. Jeg skriker: Au!». Vegard fortsetter: «Dette gjorde
vanvittig vondt, og jeg skjønte straks at armen måtte være brukket» Hvor
lenge måtte du være på sidelinjen? «I utgangspunktet skulle det ta ca. 2
måneder, men totalt sett tok det 3-4 måneder og jeg var ikke på ski før i
februar». Vegard svarer rolig og kontrollert, men blir bare tristere og
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tristere: «Dette var høsten etter jeg var ferdig på Heimal videregående. Jeg
hadde mistet mange kompiser fra skimiljøet på skolen og trente stort sett
aleine. Jeg var langt nede» Nå i ettertid tror derimot Vegard at denne
nedturen har styrket han som menneske: «Jeg hadde nok godt av en liten
tenkepause og å ta det litt rolig. Til alle som opplever motgang må jeg bare
få lov til å si: stå på og aldri gi opp!» For første gang på lenge kommer det
fram et lite smil.
Romanserykter og gale fans
Er det noen ganger interessen fra andre tar overhånd? Ganger du kunne
ønske du bare var en vanlig skiløper?
«Hehe, nei. Oppmerksomheten tar for
all del ikke overhånd. Under
verdenscupavslutningen sist vinter var
det vi som foret Adressa med
informasjon og bilder, men det ble fine
artikler ut av det, så jeg har lite å klage
på. Jeg klarer meg fint uten
oppmerksomhet, dessuten er det mange
andre idrettsutøvere i Norge som i enda
større grad fortjener mer
oppmerksomhet»
Treningsbagger ligger i stua
Som vi alle vet, medfører suksess økt oppmerksomhet. Har din suksess i
skisporet ført til økt oppmerksomheten fra damene?
Vegard ser betenkt ut, men etter litt tid kommer svaret. «Litt fristende å
svare ja på den der, men svaret er nei».
Har du noen artige møter med noen fans?
«Det er en situasjon jeg kommer på. Det var fra NM på Stokke, og det var
noen jenter på 9-10 år som fikk øye på at jeg hadde NORGE-jakke. Derfor
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tok de kontakt og ville ha autografer. De hadde et sånt skihefte, med
samling av autografer. De blei ganske gira da jeg begynte å skrive. For
egen del måtte jeg nesten klype meg selv i armen»
Fremtiden
Hva er dine drømmer for fremtiden?
«Jeg har lyst til å ta VM-gull og OL-gull individuelt. Det hadde vært stort»
Og hva skjer etter det?
«Etter OL i Sotsji er det ganske åpent, men det kan fort være at jeg slutter å
gå aktivt. Det er mye som frister ved å ha et vanlig studentliv. Jeg kommer
selvsagt til å komme på NTNUI-treninger, men det holder med
kveldstreninger. Planene om å slutte er ikke blitt nevnt til noen andre, så jeg
håper ikke dette blir en stor sak»
Avslutningsvis, har du mer på hjertet du vil dele med Fiskebeinerens lesere?
«Ja det er det. Nå som jeg har
mulighet vil jeg slå et slag for
Steinan studentby. Jeg forstår
ikke hvorfor ikke flere vil bo
her. Det er kort vei til
butikken og til
Estenstadmarka. Dessuten er
det koselig med småhus i
forhold til betongjungelen på
Moholt. Det er blitt meg
fortalt at Martin Hallberg
flyttet fra Steinan til Moholt,
noe jeg ikke kan fatte. Jeg
stiller meg helt uforstående til Vegard foran hylle med DVD’er og diverse bokser og
enhver forflytning fra Steinan permer.
til Moholt»
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Svenske-kryssord
1) Världens bästa idrott:

2) Vi skal bo på
stugby.
3) Nytt langløp i Sverige, arrangeres for første gang 23. mars 2013:
4) Her arrangeres sesongens første verdenscuprenn 24. november:
5) Kallenavnet til mannen med flest Vasaloppsseire:

-

6) "Og
og dram og
og dram" ... billig i Sverige, dyr i Norge.
7) Beste svenske i verdenscupen sammenlagt 2011/12, herrer (etternavn):
8) Svenskenes nasjonalbakst, feires 4. oktober:
9) Svenskenes svar på Beitosprinten:
10) Navnet på skiløypa mellom Bruksvallarna og Ramundberget:
11) Beste svenske i verdenscupen sammenlagt 2011/12, damer (fornavn):
12) Fornavnet til kongen som Vasaloppet er oppkalt etter:
13) "Åk själv,
!" svarte Thomas Wassberg når en
journalist spurte han om hvordan det var å gå femmila i Holmenkollen.
14) Antall renn i Vasaloppsveckan:
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Ukas catch

Navn: Øyvind Waage Hanssen-Bauer
Alder: 22
Status: SINGEL!!!
Favoritt champagne: Dom Pérignon. Skal kun være lagd av druer høstet
samme år. Druer fra flere årganger går ikke!
Sitat: "Med energi og lekenhet blir man fort festens midtpunkt"

10

FISKEBEINER’N

Vå t og kald Merå kersamling

Skigruppas tradisjonelle barmarkssamling ble i år som i 2010 og 2011 lagt
til treningseldoradoet Meråker, nærmere sagt Kirkebyfjellet konferansesenter ca. åtte mil fra Trondheim. Det som var annerledes enn i fjor, var at åtte
av de 32 spreke NTNUIerne tjuvstartet på samlinga allerede på torsdagen
(etter forskjellig tolkning i styret av startdatoen "torsdag 7. september" –
var dette torsdag 6. eller fredag 7.?). Og når man først skal ha en ekstralang samling så må man jo sanke ekstra-mange treningstimer: flere syklet
fra Trondheim til Meråker, med innlagte spurter til hvert trafikkskilt langs
veien for gutta. Kjersti, som eneste jente-syklist, tråkket det hun kunne og
klarte å henge på en god stund før hun syklet resten av veien alene.
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Samlingen fortsatte med terskelintervall i rulleskiløypa og styrkeøkt på
fredagen, før første offisielle samlingsøkt fredag kveld, en rolig løpetur på
fjellet. Turen varte ikke engang en time, men dette var nok til hvitfrosne tær
hos noen. På fjellet var vinteren allerede i anmarsj, og med kun noen få
plussgrader og regn var det kaldt og vått i myrene. (Øverst på pakkelisten
for neste år: våtsokker!) Kaldt og vått var det også langs veien, hvor Torbjørn og Espen staket de åtte milene fra Trondheim til Meråker på rulleski
på det som for de to var årets hittil lengste Vasaloppsøkt.
Allerede klokka åtte dagen etter var det dags for samlingens økt nummer
to: elghufs Northug-style, med 5x6 min pluss 2x2 min. Etter noen fellesøkter i Vassfjellet var ikke dette sesongens første elghufs-økt som i fjor, men
den første med melkesyregaranti! Dette var også en bra økt for psyken,
med regn og full motvind i de åpne partiene. Men hvorfor den tidlige starten på økta? En hemmelighetsfull leder Bjørn sa bare: "Kle dere godt, dere
vil bli våt på beina!" før bilene med 32 spente NTNUIere kjørte av gårde i
retning Sverige to timer senere, mål uvisst (eller: det første målet var kjent,
det var coop'en på Storlien!).
Etter en stund kjørte vi av hovedveien og videre langs en skogsbilvei. Til
slutt var vi framme ved noen hytter midt i skogen. Her ble vi hilst velkommen av et kjent fjes: Hallgeir Martin Lundemo, som altså blant annet holder teambuilding-eventer for bedrifter og lag. Vi skulle, delt opp i seks lag,
konkurrere i forskjellige tradisjonelle nordtrønderske idretter: økse-kasting,
nasjonalidretten kaste-en-metallskive-så-nærme-en-trestamme-som-mulig,
blind-padling, estimering av avstanden til forskjellige landmerker og firehjulingskjøring. Det ble delt ut poeng på hver øvelse, og til slutt var det
finale med en deltaker fra hvert lag, selvfølgelig i den nordtrønderske nasjonalidretten! Etter noen få gode og veldig mange dårlige kast må kanskje
trenerne vurdere en ukentlig metallskive-kastings-økt i treningsopplegget
før vi kan vise oss i Meråker igjen...
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Tilbake i Meråker var det tilbake til langrennstrening. På programmet sto
rulleski i løypa ved Meråker VGS, med enten lek og moro med ulike stafetter eller testløp. Testløpet ble vunnet av Martin med over minuttet. Mer
spennende ble det om andreplassen, hvor Ole Ivar til slutt trakk det lengste
strået sju sekunder foran Torbjørn. I kvinneklassen var Kari eneste deltaker. Hun viste god form og gikk fortere enn noen av gutta på førsterunden
sin. Adskillig flere deltakere var det på en annen type konkurranse ut på
kvelden: den tradisjonelle kakekonkurransen! Både smak, utseende og
kreativitet skulle bedømmes etter omhyggelig vurdering med mange
smaksprøver. Kandidatene i år var to gulrotkaker, en sjokoladekake med
fyrverkeri på toppen og en svær og mange små skillingsboller. Bollene ble
en verdig vinner!
Med velfylte karbohydratlagre var alle klare for samlingens siste og lengste
økt, en rolig langtur på fjellet som alt etter deltakernes form kan vare i opp
mot fem timer! Over natt
hadde det snødd, og det ble
årets første snøballkrig
midt oppe på fjellet! Ved
turens første stopp hadde
noen lagt igjen et par ski,
men her var det ikke snø
ennå og skiene ble knekt i
et skigåingsforsøk på myra.
Myra var fortsatt kald og
våt, for kald og våt for noen frossenpinner. De andre
var imidlertid ute i fire timer på det som var samBjørn har funnet noen ski.
lingen første økt uten regn!
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Treningsplan Bruksvallarna
Torsdag

Egentrening

Fredag
1. økt
Start kl. 09.00 (for begge alternativer)
Alt.1) Langtur klassisk.
Alt.2) Teknikktrening klassisk.
2. økt
Start kl.16:00 (for begge alternativer)
Alt.1) Intervall skøyting 5x4min i lysløypa. 2min pause. Start 1.draget
kl.16:30 på stadion.
Alt.2) Rolig tur med 5 hurtighetsdrag på 20sek flatt og 5 hurtighetsdrag på
20 sek i motbakke. Skøyting. Ta gjerne turen opp på fjellet med hodelykt.

Lørdag
1. økt
Start kl. 09.00 (for begge alternativer)
Alt.1) Langtur skøyting.
Alt 2) Teknikktrening skøyting.
2. økt
Distanseøkt med tidtaking. 2 runder i lysløypa for damer, og 3 runder for
menn. Det blir ca.5km for damer og 7,5km for menn. Stilart: klassisk.
Oppvarming fra kl. 16. Parstart fra kl. 16.30.
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Søndag
Start kl.09:00.
Langtur klassisk.

Ellers:
•
•
•

Oppmøte til alle øktene på stadion.
På teknikkdelen blir det delt opp i grupper etter ferdighet, slik
at alle skal få maks utbytte.
Ta med hodelykt!

Trenerkontakt
•
•

Martin, tlf: 908 09 688
Siri Bente, tlf: 918 66 855

Arr.kom kontakt
• Kristin, tlf: 984 70 943
• Carsten, tlf: 938
36 071

Martin og Ola i fin form på bli-kjent
festen tidligere i høst
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3 i sporet
Erlend Fikse

Alder: 19
I klubben siden: august 2012 Fra: (sted i Norge): TOTEN
Hvorfor leser du Fiskebeineren? Ikke noe er
bedre enn å ta frem Fiskebeineren når man
har lest dødskjedelig pensum på skolen...
Hva tror du om samlinga på Bruksvallarna?
Tror det blir ei konge helg! Hadde vært en
glede å slippe unna klisterføre..
Hva blir kommende sesongs høydepunkt?
Knuse erkerivalene fra Toten på birken..
Hvem ser du på som din argeste konkurrent i
gruppa? Litt tidlig å si.. Har ikke helt
kartlagt formen på alle.

5 kjappe:
Skøyting eller klassisk? Klassisk, har ikke
skøyteski lenger..
Bruksvallarna eller Meråker? Ja takk begge deler.
Downtown eller studenterhytta? STUDENTERHYTTA!!
Kjøttkaker eller kebab? Kjøttkaker!
VG eller fiskebeineren? Fiskebeineren!
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Ingeborg Treu Røe
Alder: 19
I klubben siden: i år Fra: (sted i
Norge): Fossum, Bærum
Hvorfor leser du Fiskebeineren?
Skal ærlig innrømme at jeg ikke har lest
Fiskebeinern, men det er på tide da?
Hva tror du om samlinga på
Bruksvallarna? Jeg tror det blir bra!
Forhåpentligvis blir det bra forhold og
da er mulighetene gode for å få samlet
en del timer på ski. Miljøet i gruppa vet
jeg er bra, så det kommer til å bli gøy
både før, under og etter trening.
Hva blir kommende sesongs
høydepunkt? Jr NM (og NM hvis jeg er topp 10 sammenlagt i NC slik at
jeg får lov til å stille – det er et av sesongens mål)
Hvem ser du på som din argeste konkurrent i gruppa? Berit (med forbehold
at jeg er ny og ikke kjenner alle)

5 kjappe:
Skøyting eller klassisk? Skøyting
Bruksvallarna eller Meråker? Meråker
Downtown eller studenterhytta? Studenterhytta
Kjøttkaker eller kebab? Kjøttkaker (med brun saus)
VG eller fiskebeineren? Jeg satser på Fiskebeinern. Skal tross alt være
ganske dårlig for å komme under VG.
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Name: Brian Kilberg
Age: 20
In NTNUI since: august 2012 (leave after
christmas From: Minnesota, USA
Why do you read this newspaper
(fiskebeiner'n)? Well, I haven't read it yet,
but maybe I'll start once I learn some more
Norwegian.
How do you think Bruksvallarna will be? I
think it will be awesome. I'm also really
looking forward to getting tons of cheap
Swedish bacon.
What will be the highlight this season? So
far, the highlight for me is the preHalloween snow storm and skiing.
Bruksvallarna might become the new
highlight of the semester though.
Who do you recognize as your biggest competitor? Probably my roommates
back in the US.

5 kjappe:
Skate or classic? Skate
Bruksvallarna or Meråker? Bruksvallarna
Downtown or Studenterhytta? Studenterhytta
Meetbolls or kebab? Kebab
VG or Fiskebeineren? I guess I'll go with fiskebeineren
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Deltagerrekord på SKIraffenløpet!

Som de to siste årene (og dermed kan en vel si: tradisjonen tro) kunne
NTNUI-langrennerne lade opp til bli-kjent-festen i AC5 med en knallhard
konkurranse: SKIraffenløpet, et terrengløp over 10 km med start og mål
ved Bekken, og en variert løype som byr på både lange motbakker, kraftsugende myrer og bratte nedoverbakker. Det hadde ikke regnet de siste
dagene før løpet, men etter mye regn uka før var myrene blaute og stiene
gjørmete, som seg hør og bør for et skikkelig terrengløp. Inov-8 Talon 212,
som både er lette og sitter godt på våte røtter, stein og i gjørma, var det med
avstand mest populære skovalget blant deltakerne, og det var nok flere av
dem med vanlige joggesko som vurderte innkjøp av terrengsko etter løpet.
Det ble ny deltakerrekord i år, og det er
spesielt gledelig at det blir flere og flere
deltakere i jenteklassen. Det var mange nye
fjes som var med. Etter at løperne i fjor
måtte lære løypa utenatt før start, hadde
Marit og Vibeke i år merket løypa godt med
flagrende Bunnpris-poser som viste løperne
veien fra Bekken opp til Styggdalen (via
"Kahrsken"), etter Styggdalstjønna videre
opp mot Lomtjønna (via "Svanstrømsvingene" og "Sandbakken"), over Lomtjønnamyra inn i "Eidesvingene", rett fram i
"Fjærvoldkrysset" og gjennom enda ei myr
(via "Hanssenfallet"), opp "Antvordkneika"
mot Liaåsen til løypas høyeste punkt, til
høyre i siste kryss før Liaåsen, over "Mølleråsen" og ned "Raknesbrekkja" til høyre inn i "Eidesvingene" for andre
19
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gang, og tilbake til Bekken via Lomtjønna, "Sandbakken", "Svanstrømsvingene" og "Kahrsken". (Premien for ny løyperekord er å få oppkalt en del
av løypa etter seg.)
Martin Hallberg måtte finne seg i favorittrollen i herreklassen, og vant oppskriftsmessig med ny pers, 46 sekunder foran en formsterk Thomas Alne
som løp nesten fire minutter fortere enn i fjor! I dameklassen ble det tredje
seier på rad på Katharina, og ny løyperekord. Løyperekorden i dameklassen
(46:09) er imidlertid nesten sju minutter bak den sterke rekorden i herreklassen (39:29), og kan fort stå for fall i framtidige løp. En av favorittene i
dameklassen, Marit, perset med nesten minuttet og ville nok ha kjempet om
både løyperekord og seier om hun ikke hadde ladet opp til løpet med en
middag med gammel kjøttdeig! Bare to minutter bak Marit finner vi Ingeborg og Kristin. Bli med neste år du også! (Husk: heder og ære til vinneren,
men det som teller i dette løpet (og på etterfølgende fest) er "å klinke til" og
være med, i god gammel SKIraffen-ånd!)
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Terminliste 2012-2013
Renn
Statoil Cup sr.

Dato
1416.12.12
Budorrennet
05.01.13
Jøvrarennet
13.01.13
Vålådalen Ski Ma- 19.01.13
rathon
Nordmarka Rundt 20.01.13
Vester-Gyllen
20.01.13
NM
24.01.13
NM
25.01.13
NM
26.01.13
NM

Km
10/15, Sprint,
15/30
46
25
45

Stil
Sk. Sk.
Kl.
Klassisk
Klassisk
Klassisk

20
40
10/15
Sprint
15/30

30
30
40
50

Klassisk Sør-Trøndelag
Klassisk Akershus
Skeising Vang
Klassisk Vang
Skiath- Vang
lon
Kl. Sk. Vang
Sk.
Skeising Sør-Trøndelag
Klassisk Sør-Trøndelag
Hedmark
Klassisk Tyskland

45
54

Klassisk Buskerud
Klassisk Oslo

40

Klassisk Møre og

27.01.13 Stafett,5/10

Markatrimmen
02.02.13
Markatrimmen
03.02.13
Trysil-Knut rennet 26.01.13
2.2.13
König Ludvig
Lauf
Tr.Haugs minneløp 03.02.13
Holmenkoll09.02.13
marsjen
Skardilten (renn- 09.02.13

Sted
Sjusjøen
Hedmark
Sør-Trøndelag
Sverige
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samling)
Johan Evjens Min- 10.02.13 25
nerenn
Norefjellrennet
16.02.13 43
Grenaderen
16.02.13 90

Romsdal
Klassisk Sør-Trøndelag

Klassisk Buskerud
Klassisk Oslo, Akershus
17.02.13 40
Klassisk Sør-Trøndelag
Marka Rundt
21.02.13 15
Skøyting Sør-Trøndelag
SL, Normal
22.02.13 Sprint
Klassisk Sør-Trøndelag
SL, sprint
23.02.13 50
Klassisk Sør-Trøndelag
SL, lang
Skieneren
23.02.13 42
Klassisk Sør-Trøndelag
Statoil Cup sr.
2-3.03.13 Sprint, 15/30 Klassisk, Molde
skøyting
Vasaloppet
3.03.13 90km
Klassisk Sverige
Klubbmeisterskap 9.03.13 10/15
Klassisk Trondheim
NTNUI
HalvBirken
10.03.13 28
Klassisk Hedmark/Oppland
Klassisk HedBirkebeinerren- 16.03.13 54
mark/Oppland
net
Storlirennet
17.03
36
Skøyting NordTrøndelag
Rensfjellrennet
23.03.13 50
Klassisk NordTrøndelag
Årefjellsloppet
23.03.13 75
Klassisk Sverige
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Hu og hei

Hvert år, første helgen i oktober, arrangerer o-gruppa i NTNUI det som de
selv kaller "høstens tøffeste utfordring", nemlig det 30 km lange orienteringsløpet Hu og hei med start og mål ved Studenterhytta oppe i Bymarka.
En tøff utfordring er det vi liker i skigruppa, og som i alle år var det svært
mange av våre medlemmer å finne på startstreken til Gampeløpets andre
fellesstart kl 9:45. Eirik Marthinsen og Kjetil Okkenhaug hadde også vært
med på Snuskeløpet dagen før og fikk starte noen minutter før de andre.
Hvis man er under ti minutter bak vinneren i Snuskeløpet får man starte i
jaktstarten på Gampeløpet, ellers i første fellesstart kl 9:40. Alle som ikke
er med på Snuskeløpet starter altså i andre fellesstart. For skiløperne er det
heller ikke seier i løpet som er målet, men seier i den NTNUI-langrenninterne konkurransen!
Flere i skigruppa hadde vært oppe i Bymarka de siste ukene før Hu og hei
og løpt turorientering framfor å være med på de oppsatte langrennsfellestreningene. Det var imidlertid ikke alle som skulle konkurrere, flere sprang
Hu og hei som alternativ til den tradisjonelle rolige søndagslangturen i Estenstadmarka. Gjertsenfaktoren i år var på 0,91 – ensbetydende med en
meget hard løype. En Gjertsenfaktor på 1 betyr at løypa er like hard som i
1965, da bare 20% av deltakerne klarte å fullføre. Løypeleggeren den
gangen het Einar Gjertsen.
Løypa kan være hard av forskjellige grunner: mye regn og våte myrer, kulde, vind og snø eller mye stigning. Snø var det ikke i år, og sola skinte til
langt ut på ettermiddagen! Med andre ord var det en herlig høstdag ute i
marka. En god del stigning var det imidlertid, og i både dame- og herreklassen var vinnertiden mange minutter dårligere enn i fjor. Etter at start23
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skuddet hadde gått og løperne hadde tegnet inn første post, førte løypa først
opp til de nordligste delene av Bymarka, med første post nord-vest for
Flakkheia og andre post ved Damvatnet. Tredje posten var imidlertid langt
sør, sør for Langdalen, og alt etter veivalg kunne det bli en lang løpetur dit.
Fjerde og femte post lå begge nord for Leirsjøen. Etterpå var det runding
ved Studenterhytta for dem som skulle løpe to runder, og målgang for de
andre.
Normalt løper guttene to runder og jentene en, men en får bare lov til å
springe ut på andrerunden hvis en fullfører førsterunden før kl 14. Tre
spreke jenter i skigruppa, nemlig Kristin, Audhild og Marit, ble "Superbabes" ved å gjennomføre begge rundene! Kjetil Okkenhaug ble skigruppas
beste løper i herreklassen på 5:31:40. I dameklassen var det Berit som ble
beste skiløper. Etter alt fra fire til nesten ni timer ute i trøndermyrene er alle
klare for vinterens lange turrenn!

Bildet er tatt på Stakefesten etter fjorårets sesong
24
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Nye refusjonskrav

NTNUI-langrenn har som mål at så mange studenter som mulig skal kunne
delta på renn, samlinger etc. uten at det foreligger et stort økonomisk hinder. Som medlem er man forpliktet til å stille på dugnadsarbeid eller andre
aktiviteter som gagner gruppa. Dette gjør at vi kan levere kanskje Norges
beste refusjonsordning for mosjonsutøvere!
Sesongen vi nå går inn i byr på flere egne arrangement for langrennsgruppa. Vi har arrangert Swecosprinten og vi skal arrangere Studentlekene og
Marka Rundt. I tillegg har vi hyttekarusell hver tirsdag gjennom vinteren,
samt en rekke mindre arrangement. Dette innebærer en endring i refusjonskravene foran årets sesong:
For de som søker om refusjon inntil 1200 kr.:
Samme regler som før, dvs. én dugnadsenhet og bekledning som beskrevet på nettsiden. I praksis, hvis du kun skal gå Birken er dette tilstrekkelig.
For de som søker om refusjon over 1200 kr.:
Nye regler: to dugnadsenheter og bekledning som beskrevet på nettsiden.
Én dugnadsenhet vil være dugnader som ikke tar hele dagen men typisk
varer noen få timer. De som jobber fulle/flere dager ifb med f.eks. Marka
Rundt, SL, styreverv etc vil få dette tellende som to dugnader. Styreverv i
HS eller plass på veteranliste vil også gi rett til refusjon over 1200 kr så
lenge bekledning er korrekt.
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Vi håper dette skal sikre god tilgang av dugnadsfolk til arrangement som
Marka Rundt og Studentlekene, samt andre arrangement som langrennsgruppa er med og arrangerer. Alle disse vokser stadig i omfang og krever
dertil mer av oss. Imidlertid gir dette inntekter som du får tilbake gjennom
billigere samlinger og refusjon på renn. Under er et priseksempel på hva du
faktisk tjener på å være medlem og gjøre dugnadsarbeid i langrennsgruppa:
Arrangement:
Birkebeinerrennet
Skarverennet
Vasaloppet
Skienern
Renn ≤ 200 kr
SUM:

Medlem:
175 kr
185 kr
195 kr
55 kr
0 kr
610 kr

Ikke-medlem:
1165 kr
1250 kr
1300 kr
385 kr
200 kr
4300 kr

I tillegg er det en sterkt redusert pris for medlemmer på opphold og transport til renn og samlinger.
Så ikke nøl, gjør dugnad og bli rik =)

26

FISKEBEINER’N

NTNUI LANGRENN
BLIR
SPONSET AV
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