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REDAKTØREN HAR ORDET !!!
Hei bolde skivandrarar!
Tjo og hei
Takk for meg!

Skihilsen fra Eirik

Tapirreklame!

Hei igjen,
Vi håper alle synes dette har vært en fin skisesong. Det har vært et veldig
høyt aktivitetsnivå med stort oppmøte, både på det sportslige og sosiale
plan. Vi håper at dere har vært fornøyd med tilbudet denne sesongen.
Hvis noen har forslag til hvordan ting kan gjøres bedre til neste år, er vi
takknemlige for tilbakemeldinger.
Vi har virkelig fatt markert oss med både sportslige og brede resultater i
år. Dessverre mistet vi skjoldet i birken, men vi skal komme sterkere
tilbake neste sesong, og vinne det tilbake fra Lillehammer Skiklubb.
Nytt av året er at skigruppa skal avholde årsmøtet til høsten og ikke nå i
vår. Dette skyldes sammenslåingen til NTNUI og innføring av nye lover.
nytt styre vil etter det nåværende styrets innstilling bli valgt på årsmøtet.
En av de store utfordringene til høsten blir å rekruttere flere jenter til
miljøet. Alle i gruppa må "spre det gode budskap" om hvor gøy det er i
skigruppa. NTNUI gir nye muligheter til rekruttering fra nye miljøer der
NTHI tradisjonelt i liten grad har vært representert.
Til slutt så vil avtroppende nestleder komme med noen avsluttende ord:
"Basertpå egne erfaringer som student i Trondheim, vil jeg utvilsomt
fremheve at skigruppa er mye mer givende om man engasjerer seg. Jeg
vil derfor oppfordre alle som ønsker å komme mer inn miljøet, å
delta/støtte opp omkring felles aktiviteter og ved å vise initiativ til nye.
Jeg vil videre fremheve den store nytteverdien av å ha et verv i gruppa,
der nytten i form av full deltakelse i miljøet og muligheten for a påvirke,
langt overgår ulempene."
Takk for i år......lykke til på eksamen......god sommer og vi sees igjen til
høsten! !
Marianne og Karl

Sindre Oppheim
Fredag 17. April var det atter en gang klart for Sindre Oppheim. Som
vanlig når NTNUIere møtes til fysisk dyst var utgangspunktet store-P.
Etter litt venting dukket det opp 15 ivrige skiløpere. Kostymene bar
preg av at alle var ivrige etter å vinne de utrolig flotte premiene som
arrangementskomiteen hadde utlovet. Det var gjort stor flid med
antrekkene. Noe som resulterte i en uvanlig høy jenteandel. Samlet og
enda vennskapelig la den nokså smakløse gjengen av gåre til stadion i
Estenstadmarka.
Ved Shell var det klart for drikkepause. Der ble det servert
ordentlig hjemmelagd husholdningssaft. Den gikk ikke ned på
høykant, men etter en stund hadde vi kjempet i oss litt veske. Man bør
som kjent drikke mye før harde konkurranser. Etterhvert som vi
nærmet oss begynte iveren å melde seg hos enkelte. Skiraffens to gode
naboer, Bredden og Steinar, var helt klart interessert i å vise at dette
var konkurransen for dem.
Vel fremme måtte vi ha en liten pause og påfyll med drikke.
Første ski var allerede brukket, men Helge hadde tatt sine
forhåndsregler, og montert et helt nytt bindingsystem spesialutviklet
for monoski. Etter å fylt opp lagrene begynte vi på forberedelsene til
øvelsene. Først ble hoppbakken testet. Lederen viste vei. Her skulle
det hoppes. Etter noen hopp måte vi over på gjennomgang av den
fysisk krevende delen av konkurransen, nemlig «langrennet».
Arrangørene, Karla og Mariann, forklarte mens Frøken Wilhelmsen
demonstrerte hvordan en del av hindrene skulle forseres på mest mulig
elegant måte.
Endelig var vi klare til den store dysten. Man kunne merke at det var
en ivrig forsamling. Stemningen var meget spent. Starten gikk med
stor innsats og lav moral. Her var moralen: Hvis ikke jeg kommer meg
frem så skal i alle fall ikke de andre gjøre det. Men etterhvert kom de
fleste seg videre. I den krevende løypa var det selvfølgelig
drikkestasjonen med drikketvang. Arrangørene ville ikke at noen
skulle slite med veskemangel. Etter fire runder var det klart for den

store innspurten. Det ble et meget spennende spurtoppgjør. Etter
en vill kamp hvor både ski og staver ble ofret kom Gjermund og
Steinar krypende ganske likt over målstreken.
Så var det hopprenn. Man hadde skjønt at det hard kamp
om medaljene, så her var det bare og ofre alt. Bredden viste vei
og demonstrerte hvordan man skal utføre et ordentlig
telemarknedslag. Dessverre endte det med en solid strekk i låret.
Vi andre ble inspirert av iveren og ofret alt. Her gikk det både ski
og staver. Det ble en rekke spekulative hopp. Frøken Wilhelmsen
(som nå egentlig lignet mer på en gammel hippie med pondus)
viste hvordan man skal få flest mulig poeng. 26 poeng på en skala
til 20 er meget bra. Etter at hopprennet var over bar det tilbake til
Moholt.
Da de fleste hadde skiftet møtte vi på kjelleren hvor festen
fortsatte med premieutdeling. Dommerne hadde en vanskelig
jobb med å kåre vinnerne. Meget høyt nivå på deltakerne samt
noe uklare kriteriene og lett påvirkelige dommere gjorde sitt til at
kåringen av vinnerne trakk litt ut. Men en avgjørelse måtte bli tatt
og resultatlista ble som følger:
1. Steinar Line og Erik Riis Johansen
2. Helge Kolstad og Robin Tomren
3. John Andre Wilhelmsen og Eirik Lunde
Jumbo: Karl og Mariann
Etter premieutdelingen dro vi ned i byen hvor festen fortsatte.
Alle var enige om at sesongens høydepunkt, Sindre Oppheim,
stod til forventningene og at neste år skulle bli minst like bra med
enda flere deltakere.
For Fiskebeineren:
Stian

SKIGRUPPAS UTSKREMTE PÅ PÅSKØST-98
For å få noen stempel i det nye passet og en sosial sesongavslutning på en dårlig sesong, meldte jeg
meg på turen som o-gruppa skulle ha til Øst-Europa i påska. Uka før vi skulle dra fikk jeg og alle de
42 andre reisedeltagerne beskjed om å ta diverse sprøyter mot både det ene og det andre. Den
tabben jeg gjorde da, var å be om en etterfyllingsdose mot gulsot, men det jeg ikke husket da var at
jeg hadde tatt den for to år siden i militæret. Jeg trodde først at jeg ikke hadde tatt siden i 87, så det
endte med en overdose, med påfølgende kraftig feber og kvalme. Så jeg ble noe skeptisk, når dette
var bare en dag før jeg skulle dra til Øst-Europa. Men jeg kom meg nå avgårde i fire-tida om
morgenen lørdag den 4. april, Nå hadde vi bare 5370 km foran oss i Klæburutas nye Volvoturbuss(nå desverre uten "stjerne"). Etter en rolig fergetur til Kiel og en treningsstopp i Gustrow i
Tyskland, der undertegnede fikk æren av å filme Økta med o-gruppas nyinnkjøpte videokamera,
ankom vi sent GEM-hotellet i Wroclaw i Polen. Neste dag benyttet jeg anledningen til å se meg om
i sentrum i en by som bar preg av vestlige forhold. Det bor tross alt ikke bare fattige
jordbærplukkere i Polen, de hadde kommet skikkelig langt kan man si. Når vi kom tilbake fra
Ukraina, var det som å komme tilbake til Norge igjen. Det var forresten en røykreklame som lød
slik: "WEST-THE POWER OF NOW", som sier en del. Neste dag var det landskamp mot det
Svenska kontinentallandslaget og noen polakker, et møte som NTNUI kom godt ut av. Om kvelden
var det innendørs grillparty med gratis biff, pølser og sterk-øl, noe som førte til at stemningen steg
overraskende raskt. Etter at det stengte på det lokale samfundet ble noen av oss med noen lokale
helter til et diskotek, der vi rocka uhemma, før vi tuslet hjem til hotellet med en Mac Donald's
parasoll pluss noen skilt.
På onsdag tok vi retning på Ukraina 00 0 kjørte av gårde. På veien stoppet vi og tok en treningsstopp
pluss en bytur i Krakow. På grenseovergangen til Ukraina brukte vi ikke mer enn seks og en halv
time midt på natta, og etter det en del timer på humpete vei, kom vi fram til L'viv etter 27 timers
busstur. Dette var et problem for buss-sjåfissen da han mente at det ikke var nok ruter på
timeseddelen hans (Hadde dette f eks. hadde vært i Tyskland, ville sjåfissen åkt rett i buret). Etter
noen biter frityrstekt lemmen, var det deilig å komme til loppekassa på det mugne
studenthjemmetlhotellet med urinlukt og avskalla vegger. Men vi fant oss tilrette også her
etterhvert, sjøl om vannet var skrudd av både titt og ofte, så man måtte planlegge om man skulle på
do. Prisnivået på lokale varer var ikke så avskrekkende, eller hva mener dere om en halv liter
vodka (Perlova) til under 15 Nkr, men vestlige varer var heller ikke her spesielt billige dessverre.
Her hadde vi landskamp mot sekshundre 10-I2 åringer, noe som førte til at vi kom på Ukrainsk tv
om kvelden. Vi måtte selvsagt ut på byen siste kvelden i landet, noe som ble en tradisjon etter hvert
for oss tøffel-o-løpere, men her burde man ikke ta for mange glass vodka, for hastigheten på bilene
og trikkene var noe for seg selv. Her var det de med bilene som regjerte. Var det klart begge veier
var det best å spurte over vegen, fordi neste gang du snudde deg kom det en bil i 90 kmlt selv i
sentrum.
På søndag var vi klar for avreise igjen, denne gang mot Litauen via Polen. På grense-overgangen
fra Ukraina ble vi møtt av Olga, ei kjerring som var en tro kopi av Effie fra tegneserien Ernie. Da vi
ble spurt om noen hadde over 1000 dollar på oss måtte vi bare le, og det ble heller ikke bedre da vi
svarte at vi hadde bare svette treningsklær på spørsmål om vi hadde alkohol og tobakk med oss. Så
da demonstrerte Olga makt, og kommanderte oss ut med all bagasjen og gjennom tollen. Da jeg sto
igjen som en av de siste og hadde fire halvlitere med vodka, mot den lovlige kvota på to flasker,
fikk jeg heldigvis fordelt de to til en lovlydig passasjer. Bagene ble ikke gjennomsøkt på denne

grensestasjonen, men på neste stasjon inn til Polen, 100 meter lenger bort, ble tilfeldigvis bare min
bag tatt ut av bussen for å undersøkes. Så da var det en del gull at jeg hadde tatt ut de to flaskene
jeg hadde for mye, takk til Øystein Nesse. Nå kom så resten av träsket (for uinnvidde
hjemmesittere: träsket = bakre halvdel av bussen, o-bredden) på bedre tanker for å bli kvitt det vi
hadde av overskudd av brennevin, her ble Vodka-flaskene åpnet og korkene kastet med det samme.
bare spør Thomas finne. Grense-overgangen til Litauen ble passert smertefritt, og etter hvert kom vi
t-ram til KaLlnas der ~'i 1~ et par netter på en Yacht-kluhh. Mellom øktene i aeLte landet tok vi oss
også tid til en lur til Vilnius og en tur på markedet der for å kjøpe walkie-talkier, ertepistoler og
gamle sovjetiske militære effekter.
På onsdag den 15 april tok vi ferden mot Cosis i Latvia, der vi ble møtt av noen lokale harry-berter
i svart-sota-råne-opel, noe som selvfølgelig slo an hos oss gutta. Om kvelden tok vi oss en tur på en
lokal restaurant. der to drinker pluss en øl kom på den nette sum av 35 Nkr, helt akseptabelt. Neste
dag dro vi til Tallinn i Estland der vi tok oss en kveldsdrink på diskoteket "Hollywood", etter
samme dag å ha vært på leting etter gule merkebånd på størrelse med post-it-lapper i de Estiske
skoger. Noe de ansvarlige burde ha skjønt da det ble sendt ut sist i løypa, er at det tar lang tid å
finne post-it-lapper ved hjelp av min eminente saumfarings-o-teknikk, men det forstod de etterpå da
jeg måtte skifte i bussen. Da vi neste dag dro til sentrum på handletur motte ikke Christian
Vogelsang til avtalt tidspunkt, men ferjer venter som kjent ikke, så vi måtte bare dra avgårde. På
ferja til Finland var det en veldig avslappa stemning ettersom mange var trøtte etter nattens bataljer,
men litt øl ble handlet allikevel. Det var en glad gutt som ventet på oss på fergeleiet i Helsingfors
da Vogelsang hadde tatt en annen båt enn oss. På neste ferje ble det mere fart, her startet kvelden på
toppdekkets boblebad, tett etterfulgt av en herlig buffë og dans på båtens("byens') diskotek. Herfra
og hjem gikk turen stille, da var det deilig å komme hjem og kunne drikke melk og vann fra
springen.
En takk til de som gjorde denne turen mulig, spesielt Emil Wingstedt, Ellen Moen og Stian Svae.
For Fiskebeinern – Rock’n Rolf

BIRKEBEINERRENNET 1998
Så var det atter en gang klart for årets store begivenhet, sett fra en skiløpers synspunkt. Vi
møtte opp på Moholt og fylte opp fire Klæburuter som straks satte kursen for Rena. Før
avgang var vi rundt og delte ut et ferskt nummer av Fiskebeiner'n. Og når jeg skriver ferskt så
mener jeg ferskt. Det var hentet på trykkeriet på Gløshaugen samme morgen.
Været var "klisjepåskete" og det gjorde det nesten umulig å se på video, men noe må vi jo
gjøre på bussen. Etter drøye to timer kommer første obl. stopp på Alvdal der det som regel
blir fult kaos når vi ankommer Etter en time med intensiv brødskiveinntaking på Alvdal,
hastet vi videre nedover Østerdalen og ankom Rena i fin stil. Etter å ha hentet startnummer på
Samfunnshuset bar det avgårde til Distriktshøgskolen der vi skulle få lov til å sove, når vi ble
slitne og trøtte. Hva kan man egentlig bli sliten og trøtt av? Om man ikke ble det av spisinga
så ble man det kanskje av smøringa. Sikling og børsting av ski er ikke spesielt morsomt uten
smørebukk, og når man er ferdig med det skal man brenne inn minst fem, seks lag med
grunnvalla og blå ekstra. Dette tar på. Siste gjøremål før man tar kvelden, er som regel å veie
inn sekken. Og la meg få slå fast-det er ikke noen vits i å ha en halv kg før meget i sekken.
Som de fleste vet er arbeid lik kraft multiplisert med vei, eller W = F * s. Hvis du orker, kan
du regne ut hvor mange brødskiver du taper på å ha med en halv kg for mye.
Så var den store dagen kommet, og vi forholdsvis unge kan jo sove ganske lenge. Iallfall
lenger enn på Vasaloppet. Men i år hadde det blitt plassert noen gamlinger sammen med oss
som sov i den gamle, brune skolebygningen. Gamlingene var hyperaktive i snakketøyet der de
satt ute i gangen og nøt frokosten sin. Jeg påtok med oppgaven og melde fra, på vegne av alle
under 30 år, om at lydisoleringen ikke var helt på høyden.
Etterhvert kom vi oss opp og ut og bort til busstransporten som bragte oss til starten. Selvom
jeg ikke var sulten klarte jeg å presse nedpå mer mat. Mmmm...bananer er godt. En siste
finpuss på smøringa var to tynne lag med XF 50, som var innkjøpt spesielt for dagens store
begivenhet. Ettersom Robert og jeg var nybegynnere i klasse M3, var vi tidlig ute og fikk en
bra startposisjon.
Pang, starten går og lyden av ski mot snø og stavtak overtar for de stille naturlige lydene. Vi
kom godt ut, og jeg dro Robert gjennom den første kilometeren, før han syns det gikk for
tregt. Jeg kjente at jeg ikke helt hadde dagen og klarte ikke å sette igang med en ultratempo
umiddelbart. Siden så jeg ikke mer til Robert.
Rett før Skramstadsetera kom teten i M2 pesende forbi i ytterste spor til venstre. Anders Lax
lå da på 4. plass, men endte visst til slutt på 3. Det ble etterhvert en god del kjente tryner som
passerte meg på venstre side. En av de jeg husker best er nok Jonas, som i bakkene nedover
mot Kvarstaddammen ikke klarte å passere menneskene foran seg, fordi de effektiv sperret
alle sporene i bredden. Dette medførte en masse banning og uvant ordbruk fra den karen. Han
var tydeligvis ivrig etter å komme seg videre.
Så kom Midtfjellet, og det er som kjent her mye avgjøres. Jeg begynte virkelig å merke kjøret
i disse bakkene, og da særlig i den siste halvdelen. Farten var ikke stor, og jeg tok villig imot
alle appelsinbåter etc. som folk velvillig delte ut.

Gleden over å endelig være på toppen gav meg nye krefter over Sjusjøen og det gikk egentlig
ganske greit ned til Lillehammer. Som vanlig var de siste kilometerne inn til mål tøffe. Etter
mange kilometer med nedoverbakker, er det vanskelig å motivere seg til å plutselig skulle gå
flater og slake motbakker igjen.
Som vanlig passerte jeg målstreker ca. en halv time etter merkekravet. Alt var som det skulle
være. Årets deltakermerke var gjort om til medalje. Forandring fryder Så var det og komme
seg ned til Stampesletta og få dusjet etc. Etter dette kommer den harde spaserturen, med full
oppakning, ned til jernbanestasjonen. Dette er litt av en prøvelse for skuldre, rygg og bein
som allerede er ganske kjørt.
Robert og jeg tok en tur innom Rimi og hamstra masse snop, før vi satte oss på bussen med
kurs for Trondheim, mens vi beskuet "Men in Black" på video. Denne gang i et lys som
gjorde det mulig å se hva som foregikk på skjermen.
Thomas

Stakefesten 1998
Det er lørdag ettermiddag. Klokka har blitt fem, og vi er på vei opp til NTHI- kjelleren. Sesongen
skal avsluttes på verdig måte, og det er klart for forspiel. Været er med oss, og forventningene
høye ettersom det er første gang undertegnende stiller på denne sangnomsuste tilstelning. Karlsen
har drevet stor PR for festen, og da spesielt for det store antall damer som var ventet. Dette skulle
imidlertid vise seg å være en smule cverdrevet.
På kjelleren ble vi møtt av feststemte skiløpere i finstasen, og vi skjønte fort hvor det bar da
Svein Ådne langet over en velkomstdrink. Etterhvert strømmet det flere og flere på, og da klokka
passerte sju, og en mengde duggfriske brune var satt til livs, var det tid for å bryte opp og sette
turen mot kveldens destinasjon.
Vi ble plassert i fjøset på Kvilhaugen Gård. Det var uten tvil et veldig fint fjøs, elegant dekorerte
bord, og en bedre middag ventet på css. Den bestod av blomkålsuppe, fjøsmesterbiff og
sitronfromarsj.
Det ble en del pinlige musikalske avbrekk (allsangen til skigruppa var på nivå med det Svenske
hopplandslagets prestasjoner de siste årene), en mengde taler, slibrige vitser, premieutdeling for
hyttekarusell, utdeling av Gullskia til trener Karlsen og enda flere "sanger". Denne seansen varte i
tre,fire timer.
Spesielt fra middagen bør herrenes tale kommenteres. Den inneholdt en del kritikk av skiguttas
fysiske utforming, som vistnok er noe slapp i fisken (var pudding nevnt?), men et til tider enormt
(?) behov fra jentenes side, setter disse skavankene i skyggen, og de tar til takke med hva vi har å
tilby. Ja, ja det er ikke så lett å være kar. Videre bør den verbale skiskytter-krigen mellom OLvinner Hanevold og Garnes komenteres. Vi fikk høre flere sanne historier om disse guttas vitale
mål.
Etter maten dukket Hans Høyhet Vegar F S opp og gjorde som vanlig et stort inntrykk på de få
hunkjønn på festen. Han hadde spesialchartret fly til denne spesielle anledning og satte preg på
resten av festen (Fikk han fordervede rekesmørbrød på flyet? Ryktene tilsier at opptil flere fikk ta
del i hva han hadde spist i løpet av dagen.) Han skal forøvrig ha tilbrakt natten i sofaen på
kjelleren.
Så var det klart for disco, med medbrakt enkel 80-tallsmusikk. Det var fortsatt mye futt i beina,
selv etter lang og hard sesong. Etter som berteprosenten var foruroligende lav ble de fleste av
gutta stående å rocke alene. Artig læll!
I to-tida var det klart for nattspæll på kjelleren. Undertegnede var innom en liten tur, men pinglet
tidlig ut, og subbet hjemover. Festen fortsatte ut i de små timer, og etter en del desperate forsøk
fra beboere i blokka på å senke støynivået, sloknet det hele ut i 6-tida. Det var det for i år, og takk
til arrangemet-komiteen.
For Fiskebeineren: S.R.A.B.

FB-INTERVJUET
I dag med Mariann
Fiskebeinerredaksjonen tar aldri pause og et eksempel på dette er at fiskebeinerintervjuet denne
gangen foregikk på den store Stakefesten. Samtidig må vi dessverre meddele at avtroppende og
påtroppende redaktør var noe beruset og har derfor ikke gode notater fra intervjuet. Dette
innebærer at blant annet alle spørsmålene mangler + at mange av svarene foregår på forkortet
form (noe hverken vi eller andre har klart å få noe ut av). Håper likevel at intervjuet kan være av
interesse for almuen:
Hva synes du om intervjueren?
- Veldig bra!
Hvor kommer du fra?
- Porsgrunn.

-

OHK
Hva ser du på deg selv som?
- Dybden i skigruppa.
Hva er ditt bidrag i tillegg til å være en heftig jente i skigruppa?
- Kakelodd
(Muligens var spørsmålet...) Hva er du?
- Jente
Hva er det beste som fins?
- GUTTER

-

IMH (???)

-

XXX

I fjor
Hvilken klasse går du i?
- 4 HMS
(Muligens var spørsmålet...) Ønsker du å bli intervjuet mer en annen gang?
- Ja
(Muligens var spørsmålet...) Håper du at det skal bli like deilig?
- Ja, ja, ja
(Muligens var spørsmålet...) Hva ser du i en mann?
- Lada 1500
(Muligens var dette ikke et svar på et spørsmål, men et plutselig utbrudd...)
- Må ha mann
(Muligens var spørsmålet...) Hva har du lyst til etterpå?
- Danse
X-typen hadde ikke ????
FLK (???)

For fiskebeinern: Steinar & Eirik.

NM i Alta, NTHI on tour i sameland, og massevis av pay-tv.
Etter ein lang vinter med tildels flotte prestasjonar var det endeleg klart for sjølve
nådestøtet, nemleg siste del av NM der stafetten og 50-mila stod på programmet.
Utgangspunktet var klart. Fyrste laget skulle slå Oseberg, og for andrelaget gjaldt det å
slå fyrstelaget. Dessutan var dette definitivt siste gong me skulle representera NTHI
som no er blitt historie.
Ramma for årets NM var ingenting anna knall. Geografisk plassert nesten inn på
finnmarksvidda, og i tjukkaste sameland! Dette skulle det ikkje herska noko som helst
tvil om. Medan Vasaloppet hadde småpene Volvoar til utstilling, så var det her det
hottaste innan Yamaha, Okcelbo osv. snøscooter som alltid fyrst slo mot oss på hotellet
og på skistadion.
Men det var diverre ikkje joiken, reinsdyrkøyring, scooterutstillingar eller besøk til
Skippagurra som skulle bli hovudingrediensane. Det skulle trass alt gåast skirenn.
Men det blir på ein måte litt sjangerbrot når visse element i NTHI ski/nordisk er på eit
slikt elitearrangement. Me landa på flyplassen i Alta samstundes med mange store
skiheltar. På rullebandet for det forbi feite skitrekk på skitrekk, med namnelappar som
Dæhlie, Ulvang, Bente Martinsen osv på. Så endeleg kjem eit gamalt, utrangert, lefsete
og klisterfylt skitrekk med berre to par ski i. Eigar? Sjølvsagt Geir! NTHI sine “svarte
får” i denne samanhengen var byåsenfraksjonen i skigruppa som stilte med nesten like
feite skiposar som dei ekta storheitane. Det var jo også mogleg å speida utover
matlokalet på hotellet og undra seg litt. Der satt gutta, Dæhlie, Ulvang, Hetland, Estil
og Geir. Ein kan då spørja seg: Finn ein feil (eller fira?)!
Tida på hotellet gjekk for det meste med til ratting med fjernkontrollen. Enkelte av
deltakarane brukte etterkvart så mykje tid på pay-tv at trenaren til slutt måtte slå hardt
ned på dette, slik at “erotiske godbitar” ikkje skulle gå utover dei sportslege
prestasjonane. (Trenaren prøver i innlegget her å stikke under en stol at han sjølv var
den aller ivrigaste når det gjald den såkalla “pay-tv” slike ting slepp ikkje gjennom
sensuren sånn heilt utan videre, red.anm.)
På laurdagen var dagen for den store stafetten, og dei grøne skidressane skulle visa veg
innover dei samiske skogar og vidder. NTHI 1 stilte med Anders Lax på fyrsteetappe,
Dag Anders på andre og Lars Ole på siste. NTHI 2 bestod av Gjermund, Morten
Aasebø og meg sjølv. Sola strålte, og det skulle bli ein flott skidag. Raudklisteret kom
fram og Lars Ole smilte i kapp med sola. Me hadde sannsynlegvis ikkje fullklaff med
festesmøringa på dei to klassiske etappane, men det var nok definitivt dei som hadde
dårlegare ski også. Ved å ha “dr. sålestruktur” med, sikrar dette i alle fall gode odds for
å velja rett struktur! Skøyteetappane blei i alle fall gjennomført på knallski, og sjølvsagt
på Dag Anders sine nyslipte Madshus som denne gongen konkurrerte ut Lars Ole sitt
svært frykta Landsem-par.
Av 37 fullførte lag avslutta NTHI 1 med den knallgode plasseringa 19. NTHI 2 blei
nummer 25 slått med ca 1 min av fyrstelaget. Ein lyt her naturligvis minna om at
Oseberg 2 blei nummer 23. På sisteetappen hadde Lars Ole 12 beste etappetid, og eg
sjølv 15 beste, 8 sekundar etter LOV. Sør-trøndelag gjorde det forøvrig svært bra i

denne stafetten. Byåsen vann heile sulamitten, og Strindheim (som jo ikkje blei kretsmeister tidlegare
i år!) sitt fyrstelag blei nummer 3.
På søndagen skulle den vanskelege 50-mila gjennomførast. Medan Dag Anders, Anders og Morten
reiste på byen på laurdagskvelden for å sjekka Alta-rips og høyra på Bel Canto, låg Gjermund, Lars
Ole og meg sjølv på hotellet og drakk, åt og psyka oss opp etter beste evne. Etter mange skirenn, og
seint på sesongen blei denne prosessen knallhard, men det måtte til.
Det var atskillig meir triste vertilhøve på søndagen enn dagen før, men det var fryst på i løpet av
natta, slik at det vart relativt skarpt føre. Men noko positivt måtte jo me få sidan me trass alt skulle gå
5 mil.
Ja, 5 mil er pokker så langt. Det at ein hadde hatt få langturar i skøyting tidlegare på vinteren hjelpte
ikkje akkurat på beina det heller. Men til mål skulle ein jo, på eit eller anna vis. Dag Anders kunne
etter løpet bokføra eit skipar i minus! Sorry Dag Anders. Mitt eige løp gjekk svært bra fram til 45 km.
Då kom krampen i begge låra og det heile såg svært mørkt ut. Den siste bakken var ingenting anna
enn smertefull, men du verda så godt safta i mål smakte denne gongen! Lars Ole opna vært sterkt,
men tapte litt etterkvart. Gjermund hadde eit anna løpsopplegg, og avslutta med ein knallsterk siste
mil (du skulle berre begynt langspurten litt før).
Resultata blei som følgjer:
Nr
1 Anders Eide
2.05.22
2 Bjørn Dæhlie
+ 36
3 Kristen Skjeldal
+01.11
46Geir Karlsen
+15.20
54Lars Ole Valøen
+16.35
61Gjermund Langslet +18.15
(ca.95 startande)
Dei siste tre NTHI-arane hadde det ærefulle oppdraget i å langa saft til oss 5-milsgutta, og var del av
det sør-trønderske støtteapparatet.
Så var ein ny skisesong atter ferdig, og “objektivt” vurdert kan ein konkludera med at NM-innsatsen
var bra, også tatt i betraktning nokre sjukdomsforfall og kollisjon med ski-o norgescupavslutning.
NM 99 bør bli enda eit skritt vidare, og då bør det stillast eit damelag!
G.K

NM i Alta från finlandssvensk synvinkel
Piip, piip ,piip. Väckarklockan ringde tidigt på
morgonen torsdagen 26.3. Det var avresedag till
NM i Alta. Geir hämtade Gjermund och mig från
Moholt. Dag Anders, Lars-Ole och Morten kom
direkt till Vernes.

På kvällen efter att Dag Anders och jag lagt cera på
Gjermunds skidor inför 5-milen gick Morten, Dag
Anders och jag på Bel Canto konsert. Jag hade
aldrig hört om Bel Canto förrut men det var lätt att
ryckas med i några av de arktiskt, asiatiskt
inspirerade poplåtarna. Bandet gjorde sig dessutom
bra live.

På söndag var jag åskådare under damernas tremil,
men till herrarnas 5-mil blev det allvar. Dag Anders
Insjeckningen gick bra trots övervikt i bagaget, det
och jag skötte en dricka station för Sør.Trøndelag
var bara Gjermund som blev antastad som terrorist.
skidkrets. Det var hektiskt ibland men vi klarade av
Först togs han på bar gärning med sitt hemliga
att ge dricka åt alla, men bananerna åt Geir och
vapen: skidbrennaren. Den lämnades kvar i Geirs
Gjermund glömde vi på ett varv.
bil, efteråt blev det noggrannare kontroll för
Gjermund vid ingången. Troligtvis en kvinlig vakt Geir forcerade starkt på slutet och blev 46:e. Larssom ville “checka in” honom.
Ole öppnade stenhårt och var länge bästa NTHI:are
men utgångstempot straffade sig på slutet och det
Resan gick bra. Vi hann med en två timmars
blev en 54 plats. Gjermund gick ett jämt lopp och
rundtur i Tromsø under mellanlandningen. Från
tog en 61 plats.
Tromsø kom också min skidförebild Vegard
Ulvang med på planet.
Väl framme i Alta instalerade vi oss på Rica Hotell
före vi tog bussen till skidcentret. Våren hade
kommit också till Alta, så det var ordentligt
klisterföre. Spåret var ganska lättåkt i det snabba
föret.

Då femmilen var över återstod bara att packa ihop
och resa hem.

Efter en kort tillbakablick av min sässong i Norge
kan jag säga att jag får vara nöjd med mitt
deltagande i NTHI. Jag är imponerad över NTHI:s
verksamhet och önskar att studentföreningarna i
Finland var lika starka. Jag tackar för deltagande i
Efter dusch och middag hade vi kvällen fri. Ganska
Vasaloppet, Birken , klubb- och stafettmästerskap.
snabbt hade vi förbrukat våra gratisminuter på payNM i Alta blev pricken över i och en fin avslutning
TV kanalerna. Några “ pena pupper” fick vi iallafall
på skidsässongen för NTHI 1998.
med oss innan det svartnade för ögonen, eller var
det tv skärmen som svartnade pga “unpayd fee”?
Anders Lax
Desperata försök gjordes för att få bilden tillbaka,
men förgäves.
Fredagen gick åt till skidprovning, taktiksnack och
skidvallning.
Efter en stadig frukost på lördag morgon, tog vi taxi
till skidstadion. Jag kände mig lite nervös, jag
skulle skida första etappen för NTHI. Birken
tyngde ännu i kroppen, men en tio kilometers
urladdning återstod innan sässongen var över för
min del.
Startsträckan gick hyfsat så jag växlade åt Dag
Anders tätt följd av Gjermund som växlade åt
Morten. Med Hu & Hej rop hejades Dag Anders
och Morten fram på andra etappen respektive LarsOle och Geir på tredje etappen . NTHI gjorde en
stark insats med sina två lag. Första laget på 19:e
plats och andra laget på 25:e plats.

NM SKISKYTING
skulle i år foregå på Dokka. Alle som har hørt Viggo Sandviks “Fesking i Vallers”
forstår med en gang at dette var det perfekte stedet for å sikre rekruttering til
skiskyttersporten. Og som de ansvarsfulle samfunnsengasjerte idrettsmennesker vi er,
var vi selvsagt beredt til å ta på oss oppgaven.
Det var som om Lada’n hadde fått seg en hestekraft eller to ekstra under sitt skinnende blå
panser der den fosset sydover. Teorien om Lada’ns vårkåthet holdt seg helt til Lillehammer
der vi fant ut at det blåste medvind. Opp bakkene mot “fjellovergangen” til Dokka blåste det
så visst ikke riktig vei, og stakkarn måtte ta ut de siste krefter for å runde kulen. Men tross
utfordringene kom vi endelig frem til fluelorten på kartet.
Sør-Trøndelag hadde booket hele kretsen inn på bygdas storgård oppe i åsen med utsikt over
dalen. Vi fant snart plassen ved panoramavinduene og tittet ned på bygdas proletarer som drev
på med å overleve mens vi ble servert den ene røverhistorien etter den andre om bjønnjakt og
laksefeske. En time foran vinduene var nok til å få den rette vinnerfølelsen og dagen etter var
det klart for NORMALPROGRAMMET!
Dagen opprant med sol og noen kuldegrader. Den herlige vinnerfølelsen vi hadde hatt dagen
før var forsvunnet som dugg for solen. Tilbake sto en gjeng skjelvende guttevalper preget av
NM-nerver og hissige blærer. Humøret kom seg litt da vi humpet opp mot stadion og ble
beroliget av Lada’ns jevne stønnende lyd. Det var heldigvis andre som også sleit. Vel oppe
ved stadion var alt som det pleier å være; Evelyn var altfor opptatt med å konsentrere seg til at
hun ville snakke med andre og Halvard kom flyende med børsa under armen, alt for seint ute
som vanlig. Jeg hadde nå etterhvert kommet såpass på høyden at jeg fant ut at skitest var for
nervøse pingler. Derfor ga jeg laglederne beskjed om å ha klar et ferdig børsta par til starten
skulle gå. Konkurrentene ble selvsagt psyka fullstendig ut av denne overlegne holdningen,
men det ble dessverre jeg også da jeg stod ved startstreken fire minutter før start og lurte på
hvor i Dokka jeg skulle begynne å lete etter skia mine. Problemet løste seg da lagledern kom
løpende et halvt minutt før start i et tempo som ville ha fått Geir Moen til å se ut som en
koffertløpende hobbymosjonist.
Siden jeg stort sett virrer rundt i tåka når jeg går renn og husker fint lite i ettertid, er det ikke
så mye å berette fra selve løpet. Jeg fikk visst fire bom og knuste Frode Andresen ned i
støvlene, med tre sekunder. At ikke jeg ble tatt ut til OL står derfor for meg som et stort
mysterium, og det samme gjelder vel for de tredve andre som også snek seg foran Frode.
Halvard var denne gangen slapp i fisken og endte på andre med bedre skyting enn Sylfest
Glimsdal, som vant. Evelyn har nok hatt bedre dager enn denne på standplass.
Oppildnet av seieren over Frode var veien kort til sentrum for å finne S-laget og ekspeditrisa
med det lange lyse håret. Men akk, Dokka er ikke som det en gang var. S-laget har blitt til
Mega og blondinen har blitt brunette. Mere skulle det ikke til før seiersfølelsen var snudd til
nederlag og vi trasket derfor slukøret inn i sportsforretningen for å få noe sprudlevann. Det
eneste gutta i sporten hadde å by på var en boks isostar med drikkeflaske til 69 spenn. Siden
vi langt ifra var interessert i flasken, fulgte det lange og intense forhandlinger om prisen på
kun pulveret. Til slutt greide vi å prute ned boksen fra 59 til 49 spenn og dermed skaffet
Lada’n dens første sponsoravtale og klistremerke på panseret. I all ubeskjedenhet tør jeg
opplyse om at det faktisk var jeg som var den kreative drivkraften bak avtalen.
SPRINTEN ble en gedigen nedtur i forhold til normalen. Den lille formtoppen som jeg hadde
bygd opp foran NM hadde normalen tydeligvis tatt hånd om. Skia var rævva, kroppen var
rævva og vinden kunne sikkert ha vært rævva den også. Det gikk mao samme vei som høna
sparker. Den eneste som kunne smile blidt var NM-mester Halvard som også sikret seiern i

norgescupen. Faktisk greide ingen sørtrøndere å kvalifisere seg til jaktstarten dagen etter. For å
bedre på humøret la vi kursen fra vårt palass i åsen og inn til sentrum. Den lokale bula hadde
virkelig slått på stortromma for anledningen og kunne skilte med underbukseshow med “the nasty
norwegians”. Og i følge de som ikke bukket under etter et par glass cola, stod forestillingen helt i
tråd med forventningene. Det var i hvert fall flere nordtrøndere som måtte ty til
reserveunderbuksa den kvelden.
STAFETT er jo som kjent stafett. Siden sprinten hadde jeg gått amok med rillejernet og skia glei
nå som en drøm. Selv Dag Bjørndalen måtte sette inn sine siste krefter for å få et lite forsprang i
den siste oppoverbakken på sisterunden. Til tross for litt laber innsats hos de andre på laget gikk
det betraktelig bedre med Sør-Trøndelag i år enn i fjor. Da glemte jeg skimerkinga og diska hele
laget.
Med stafetten var også NM over. Etter en uke hos elitekasten i palasset i åsen var det på tide å
suse nordover. Denne gangen med vinden midt i trynet og umenneskelige forhold for Lada’n.
Resultateter:
Normal:
1) Sylfest Glimsdal
0-0-1-2
53.14
2) Halvard Hanevold
0-1-0-1 53.43 0.29
31)Eirik Garnæs
2-1-0-1 1.00.06 06.52
1) Liv Grete Skjelbereid
20)Evelyn Laustad

0-1-0-3 45.47
3-3-2-2 59.00 13.13

Sprint:
1) Halvar Hanevold
67)Eirik Garnæs

0-1
2-2

28.44
35.14 06.30

1) Liv Grete Skjelbereid
22)Evelyn Laustad

0-2
1-2

26.25
32.07 05.42

Jaktstart:
1) Frode Andresen
2) Halvard Hanevold

4-1-1-0 33.55
0-2-0-2 33.56 0.1

1) Liv Grete Skjelbereid
18)Evelyn Lauvstad

1-1-1-1 35.19
1-1-2-1 46.58 11.40

PINGLELISTA
Nr.1 Skippendales. Hvor ble det av strippeshowet på stakefesten? Er en tradisjon nesten like
gammel som stakefesten i ferd med å dø ut bare fordi gutta på kjøkkenet ikke lenger har det
ungdommelige trøkket?
Nr. 2 Morten E. Det er etterhvert blitt en svært trist tradisjon i det att personer som havner på antipinglelista, går rett inn på pinglelista i det etterfølgende nummer. Det samme gjelder dessverre
også for Morten E. Han prioriterte et lite usselt ski-o-løp i stedet for å representere NTHI i NMstafetten. I tillegg sviktet han stakefesten til fordel for andre teite aktiviteter.
Nr.3 Morten L. Er snart like fast som denne lista selv. Gjekk knallhardt ut i media og skrytte av at
NTHI aldri kunne slå Oseberg i NM-stafetten, og dersom dette hendte skulle han skifte klubb før
neste sesong. Det er jo etterhvert blitt en kjent sak at Lars Ole bare lekte seg forbi Morten på
sisteetappen, og knuste Oseberg 2 med aldri så mye.
Nr.4 Skigruppa 1.På klubbmesterskapet var vi 51 deltakere, på stakefesten 47. Er det blitt slik at
det sportslige blir sett på som mer viktig enn det sosiale?
Skigruppa 2. Hvor ble det av skjoldet i Birken??? Dette er en sportslig skandale også sett i lys av
det forrige punkt.
Nr.5 Yngve Johansen. Sviktet bankettbussen etter birken, og reiste til Åre for å sitte i heis i stedet
for å delta på stakefesten.
Nr.6 Geir alias ”Mr. pay TV” prøver å vri seg unna den nakne sannheten om hvem som var mest
ivrig på de erotiske godbitene på TV-skjermen under NM. Pass dem for denne mannen.
ANTI-PINGLELISTA:
Desverre har ingen i det siste gjort seg fortjent til denne ærerike utmerkelsen. Her trengs det et
krafttak!
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