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REDAKTØREN HAR ORDET
Hei alle dere der ute. Som ny redatør må jeg få lov til å gratulere meg selv med stillingen!
Mitt mål er først å fremst å få en informativ, men også underholdende og morsom avis i
trykken 4-5 ganger i året. For å få til denne utfordrningen har jeg med meg en gjeng med
friske og entusiastiske medarbeidere (motivasjonstriks). Disse er i tilfeldig rekkefølge:
Rolf
Eirik
Ingeborg «Caroline»
Erik
Lars Ole (vår korrespondent i Asia)
+ evt. andre som føler seg som en del av redaksjonen, men som jeg ikke vet om...
Utover vinteren kommer vi til å oppleve mange morsomme stunder sammen både på trening,
på fester og på diverse renn. Fb forsøker å dekke disse begivenhetene etter beste evne, men
som mange av dere sikkert har erfart allerede, henter vi ofte inn eksterne korrespondenter
(dvs. noen av dere skriver for oss).
Dersom noen i løpet av sesongen dumper over noe spennende som de vil dele med almuen så
er det bare å skrike ut. Sensuren for hva som skal komme på trykk i Fb er vanligvis temmelig
begrenset.
Ellers så sier Rolf i sin Leder mye fornuftig bla. angående hvor hyggelig det er med mange
nye medlemmer i gruppa. Dette er jeg selvsagt helt enig med ham i og jeg tror dette kan bli
en riktig så trivelig og utbytterik sesong enten målet er beinhard trening eller sosialt samvær
med flere som har den bizarre holdningen av at det å fly rundt i skog og mark til alle årets
tider er morsomt. (Lange setninger er gøy!)
Hilsen deres alltid så trofaste redaktør

Steinar

LEDER
Jeg vil først og fremst få takke for det ærefulle
vervet jeg har blitt tildelt, i form av leder for
skigruppa i Norges største idrettsforening, tusen
takk!
For det andre vil jeg takke det avtroppende styret
for den innsatsen de har lagt ned i løpet av
forrige sesong, takk skal dere ha!
For det tredje vil jeg og resten av styret, ønske
alle nye og gamle medlemmer velkommen
tilbake til en ny bra skifest, nei unnskyld,
skihøst! Det er spesielt hyggelig at vi har fått
med så mange nye jenter i gruppa. Dette er
veldig fint for både jentene og guttene; jentene
har flere å trene sammen med og guttene har
flere motivasjonsfaktorer for å møte på
treningene (Red.anm. ref: Jonas). Men det er ikke
slik å forstå at dere guttene ikke er velkomne i
gruppa, for i Ski/Nordisk er alle velkomne!(Det
må dere si til vennene deres også!)
Jeg må også få takke for en flott treningssamling,
veldig bra innsats fra alle under flotte forhold.
Håper alle deltakere hadde en treningsmessig og
sosialt utbytterik helg. Men fortvil ikke dere som denne gangen ikke hadde anledning til å
delta på denne samlinga, snart kommer skisamlinga! Men i tillegg til treningene er det viktig å
huske på sosiale arrangementer som pizza-kvelder (første tirsdag i måneden, på Peppes),
Oktoberfesten (Arne-festen) og Juleøltesten (første helga etter skisamlingen).
En annen ting som er viktig å huske på er at det i NTNUI er studentene selv som må gjøre
unna dugnadene og styre- og stell- jobbene (mor og far er ikke her), så engasjer deg gjerne deg
i gruppa du også!
Skihilsen fra Rolf
PS! Vel møtt på neste trening! (Red.anm.: Han kommer sikkert... ikke!)

Bli-kjent-kvelden
Es war eines schones Montag nachmittag… og på Store P hadde hordene samla seg for avreise
til skigruppas beryktede bli-kjent-kveld. Etter et kvarters avanserte Calculus-beregninger
konstaterte man at antall sitteplasser i bilene ikke samsvarte med antall deltakere (selv ikke
Eriks Lada strakk til, og hvis Øystein og hans fryseboks uteblir også resten av sesongen, står
skigruppa foran et år med alvorlige transportproblemer), og det hele endte med at tre stakkarer
måtte sykle opp bakkene til Studenterhytta.
Vel framme var det fram med joggesko og sure supertrøyer – her skulle Bymarka bestiges.
Målet var Storheia, og med mot i brystet og vett i panna la de bare utøvere på vei. Etter en

Ikke akkurat Kjell
Inge Røkke, for han
HAN støtter faktisk
NTNUI

durabelig hard innsats i Guds
frie natur, var det tid for bastu.
Etter å ha hørt rykter om
fjorårets bastu, der de fleste ble
dampa ut da finnene kasta på
en tilitersbøtte med vann, ble
undertegnede skuffet over
nivået i år – det gikk kun i
halvlitersflasker og andre småbidrag. Der gikk forhåpningene om å komme ned i matchvekt
opp i damp…
Nydusja og velfriserte var alle klare for det store matgildet. Som student blir man fort lei ”det
daglige kneippbrød”, og det var derfor spesielt oppmuntrende å få servert, ja nettopp kneipp.
Da maten var kommet ned i sine respektive magesekker, var det på tide med en liten
presentasjonsrunde. Med godt og vel 50 personer tilstede, var det vel så som så hvor mange
navn man klarer å huske, men de fleste fikk vel med seg at vi i år har en finne ved navn Pekka
i gruppa. Det ble også observert et skremmende lavt antall seriøse utøvere på festen, faktisk
var det bare Rolf som falt under denne kategorien. Så får vi da trøste oss med at ”Bredden” var
også tilstede denne gang.
Mette (Red: hvem Mette) og trette var det så på tide å tenke på hjemreise, og alle var enige om
at det hadde vært en fin kveld.
Geir Ove

FB-intervjuet med Ingeborg «Caroline» Bartnes
(Intervju med en fersking)
Hvordan føles det å være fersk i Trondheim?
- Det føles veldig bra for det er så fint vær her og jeg har blitt kjent med mange
Red.adm: Hun har vrangforestillinger etter et tøfft Fb-møte.
Hvilken linje går du på?
- Kjemi med studieretning biokjemi
Hva synes du om (bio)kjemien i langrennsgruppà?
- Det virker jo greit det... (smiler og ler som hun alltid gjør - Hamarlatter høhøhøhøøøøø)
Har du rulleski og hvorfor ikke?
- Nei, vel
Hvorfor smisket du deg inn i Fbredaksjonen?
- Det var Steinar som lurte
meg inn
Hvor er forresten Mariann?
- Hvem Mariann?
Er det flere Mariann-er?
- Marianne Kvien?
Og etter et lite sidesprang setter
vi over til Ingeborg:
Hvem skriver du treningsdagbok
for?
- Broren min - Jeg vil også ha
en bror i langrennsgruppa!!!
«Du kan få min», legger Rolf til, «min er for lang».
- Min er lengre sier «Caroline» av Ottestad
fornøyd. Høhøhø

Ingeborg. En jente
med bein!

Hvorfor liker du grønne menn i tights (evt. i Prinsenkrysset)?
- Nå går jeg hjem snart.
Hvorfor bor du ikke hos mor?
- Fordi mor ikke bor på Moholt.
Hvorfor skal du være med på Ås-stafetten?
- Fordi jeg har gledet meg til det i mange år og har mange jeg kjenner i OSI (som er
erkefienden til NTNUI), der jeg var med i før og bla, bla, bla og ... hvor lang er du «kømmi»?...
Jo,.... jeg kjenner mange der.

Rolf’s treningstips
1 Det er viktig at glykogenlagrene er så fulle som mulig før en treningsøkt. Dette er spesielt viktig i
forbindelse med trening som foregår med høy intensitet. Lavt glykogeninnhold i muskelcellene vil føre
til redusert innsats og dermed nedsatt treningseffekt.

2 For å holde glykogenlagrene best mulig fylt, bør minst 60% av dagens energiinntak komme fra
karbohydrat. I forbindelse med harde og langvarige treningsturer og konkurranser er det nødvendig å
øke den daglige andelen av lett fordøyelige matvarer med høyt karbohydratinnhold, f.eks. loff eller
riskaker med honning, søt kjeks, vafler, pannekaker med syltetøy, sjokolade med lavt fettinnhold (New
Energy) etc.

«Pasta suger maks»
sier Rolf

Vær oppmerksom på at «vomfyll» (mat med høyt
vanninnhold) gir forholdsvis lite energi. Bruk derfor ikke
retter som spaghetti eller andre former pasta (ris,
spaghetti) til oppladning eller oppfylling av
glykogenlagrene. Pasta inneholder ca. 65% vann og gir
metthetsfølelse uten å tilføre tilstrekkelig energi. Husk at
kroppen kun sier fra om den
er mett eller ikke. Den sier ikke fra om maten er god eller
dårlig. Bruk derfor vitarninmineraltilskudd i kostholdet
(f.eks. Kost-Pluss).! Drikk tran!

3 Avslutt spising tre timer før trening eller konkurranse
starter. Spis aldri varm mat før trening eller konkurranse.
Fra du er ferdig med å spise til du begynner med
oppvarming bør du drikke kun rent vann eller Farris.
Drikk ekstra mye under varme forhold.
4 Når du starter oppvarmingen bør du tilføre væske som
inneholder energi (sportsdrikk, saft eller vann og sukker).
Oppvarmingen bør ta ca. 1/2 time, og i det tidsrommet kan
du f.eks. drikke 1/2 liter. Drikk alltid etter klokka.
Kroppen trenger væske før du blir tørst.

5 For hurtig restitusjon lønner det seg å innta mat eller drikke med høyt innhold av lett absorberbart
karbohydrat (loff, riskaker, New Energy, banan) så snart som mulig etter avsluttet trening eller
konkurranse. Spis gjerne i dusjen.

O/Ski- gruppa på grilltur til Snøhetta den 17. mai 1998.
I år som i fjor trossa ein gjeng med sprekingar finstas(ikkje Valborg) og bakrus med skitur til Snøhetta.
Noko ottefull over forholdet mellom førehandspåmeldte folk og bilar sto me oppstillt på Store-P den 17.
mai kl 0800. Bilane kom og etter ein halvtime med organisering var me på hjul mot Dovre.
På Statoil-Oppdal stoppa me for å kjøpa grill, fyrstikker !, pølser, is, alt det som høyrer nasjonaldagen til.
Garnes hadde også fylt opp Ladaen sin og ga no full gass. Opp Drivdalen nærast fauk Ladaen forbi oss
med ei forbikøyring som hadde missunt sjølv den mest arrogante BMW-Z3 eigar. Om det var oss eller
den kvinnelege fysioterapeuten i framsete han skulle imponere er uvisst. Vel framme på Hjerkinn måtte
me passere bommen inn mot Snøhetta. Oss NTNUI-røvarar ordna dette lett ved å køyre rett etter andre
sivilistar som hadde ordna seg med den lokale Militsen.
Inne ved foten av Snøhetta var
veret av det finaste slag med både
sol og varme. Sjølvsagt var
dermed antrekket i år som i fjor
shorts, bar overkropp og topp/
body eller kva det no heiter for
dei som synest det var mest
passande. No var det berre å labbe i veg mot toppen av Dovrefjell. Ein av o-løperane var ikkje heilt i
form i denne dagen og etter 20 min. roleg gange måtte o-løparen spy foran solturistane inne ved
turisthytta Snøheim. O-løparen vart igjen på Snøheim medan me skiløperar berre rista på hovudet og ville
kome oss vidare. Gaute-Bongo hadde høyrt at Vesttoppen var den brattaste toppen og traska i veg med
sine superski mot vest før me trauste skiløperar på demokratisk vis hadde debatert oss ferdig om val av
topp. På Vest-toppen var det temmeleg bratt. Det gjekk faktisk rett ned på alle sider bortsett frå ei smal
stripe inn mot toppen som ein kunne balansere seg fram på. For å få plass til alle NTNUI-røverane
plasserte me oss eit lite stykke nedanfor toppen. No var det berre å få fyr på grillen, heis flagget og få
bunaden på Valborg. Den store 17. mai feiringa var no i gang med pølser, brus og hyggjeleg
konversasjon. Feiringa vart avslutta med Ja vi elsker og alle var stolte og glade.
Nedfarten var ikkje like enkel for alle. Nokon hadde langrenn-ski, nokon hadde ikkje ski i det heile(Berre
ein hund) og underteikna slo kneet inn i ein stein. Heldigvis var Valborg raskt i gang med førstehjelp av
beste klasse. Med samskipnaden sitt dasspapir og Rocke-Rolf sitt bakrus-drikkevatn gjorde Valborg så
godt ho kunne. I
skrivande stund sit underteikna no med både gipsa kne og pencilin-kur mot
betennelse. Om det var steinen, dasspapiret, bakrusvatnet eller Valborg sin førstehjelpkunnskap som var
årsaka til det heile skal vere uvisst. På vegen ned plukka me opp spy-o-løparen på Snøheim og snart var
me nede ved bilane igjen. Thomas Andre sin Ascona var blitt sur av fjell-lufta og ville ikkje starte. Med
hjelp frå ein sivilist klarte me å trille bilen fram til ein nedoverbakke og Ascona vart no tvinga til å gå
enten han ville eller ei. Lada og Han-Finnen sin Volvo starta sjølvsagt feilfritt.
Eg veit ikkje om det er ny rekord, men spy-o-løparen måtte spy heile fem gonger på vegen heim. Heime
på Moholt var alle enige om at det hadde vore ein fin tur og me tusla heim til ventande eksamenar og
vonde kne.
Digresjon:
Etter å ha hinta om skitur over mailinglista til langrenn, var faktisk o-løperane i fleirtal blant dei
oppmøtte. Dei som var med på turen:

Svein B.Thomas AndreKari-AnnGaute-BongoRocke-RolfValborgThomas CederbergKlaus K. Tyldum
Eirik GarnesFysioterapeut
Sjur Mo
Trond Ove
Berre ein hund

Turleiar
Har Ascona
Søt o-løpar
Flink på ski
O-løpar ?
Hadde bunad på seg
Han Finnen
Spy-o-løpar (Lett å henge på)
Skiskyttar med mindreverdigheitskompleks
Dama til Garnes ?
Traust skiløpar frå Hardanger
Har streng
Utan ski

mph sbb

Pinglelista:
1. Svein Ådne: Hadde brukt opp alle dårlige unnskyldninger og forlot derfor landet. Har for øvrig fast
plass på denne lista.
2. Anstein og Arnt Erik:Var de egentlig med på samlingen, eller? Ingen så dem på trening, men de
hadde vistnok vært der.
3. Alle som har rulleski hjemme men som ikke møtte opp på klubbmesterskapet.
4. Steinar Line: Redaktøren viste seg fra en dårlig sportslig side på samlingen. Under 2. økta på lørdag
var han mer sportsjournalist enn utøver. Verst var egentlig langturen. Ga seg tidlig og lå dypt nede i
soveposen da vi andre kom tilbake.
5. Ingerid Langslet: Skrøt av alle sine bademeritter, men vi har ikke sett noe til det ennå. Været har
tross alt vært bedre enn på østlandet i hele sommer.
6. Storlien Hotell: Hadde ikke bassenget klart da ivrige NTNUI'ere skulle trene.
7. Morten Lefsaker: Etter at hadde lovet å gå for NTNUI i år dro han til USA slik at han fortsatt kunne
leve i synd i sin judastilværelse.
8. Aasne: P.g.a. manglende hjernekapasitet til å forstå at det ikke er lurt å springe med tredelt kneskål.

Antipingle lista:

1. Aasne løp 3 timers tur med kløven kneskål. I tillegg utfordrer hun resten av gruppa i
nedoverbakkespurt. Innsatsen er upåklagelig når man halter seg nedover i et voldsomt tempo.

2. Alle de som blottet sitt bleke legeme og badet på de to første langturene.

Veddugnad på Lynhøgen
Fredag kveld trodde vi at vi
skulle til Lynhøgen for å hogge ved,
men oppdaget at vi hadde fått utdelt
kart til Hognabu fra koiestyret. Vi
bestemte oss for å reise til Lynhøgen
likevel, men lørdag morgen fikk vi
beskjed at vi skulle til Hognabu, selv
om vi ikke hadde nøkkel. Vi var ni
som tok bil til Hognavu klokka tolv
på Lørdag : Ingeborg, Marianne,
Erik, Håkon, Lars, Rolf, Steinar,
Svein Olav og jeg. Erik hadde
Ladaen sin og vi fikk låne Valborgs
gammel Opel.
Etter langt om lenge i bil,
måtte vi gå en lang tur i myra. Da de
første seks av oss ankom koia så det
ut som det bodde ti personer der allerede. Vi møtte to jenter fra Telemarksgruppa som også trodde
veddugnaden deres var der. De ble overrasket da vi
sa: ”Resten kommer snart”.
Vi begynte straks med litt vedhogging, noe
som forløp ganske rask da vi var elleve stykker.
Lørdagskvelden spiste vi en fortreffelig middag.
Festen fortsatte hyggelig med øl og sterkere saker, og
vi sang mye. Koia var full av mygg, men det var det
ingen som brydde seg om for vi ville feire. Steinar
hadde en MD-spiller med batterier og Erik hadde
høytalere så vi hørte etterhvert på forskjellige slags
musikk. Telemarkjentene ble overrasket over vårt
behov for karbohydrater, da vi etter gryteretten, spiste
mange pannekaker, laget av Rolf, og popcorn som
”dessert”. Koia var for seks personer, men vi hadde
fått beskjed om at det var mulig å overnatte ti
personer der inne. Men himmelen var klar om natta,
selv om noen skyer gjemte stjernene av og til så
Marianne, Håkon, Rolf og jeg sov ute.
Vi ble vekket neste morgen da Steinar spilte høy
musikk nok en gang. Etter en god frokost, hogde vi
ved igjen. Ut på ettermiddagen forlot vi koia.
Telemarkjentene måtte vente litt lengre, da bussen
deres gikk tilbake seinere. Turen tilbake fra koia gikk
raskere.
Det var en veldig fin tur, og jeg oppfordrer alle å stille
opp på den neste koieturen.

11 på koietur...

Yves - ein bonde frå
Skjåk?

YW

Treningsinfo
Nå er høsten kommet og treninga er i full gang, og etter en måned med fellestreninger kan vi konstatere
at mange har funnet veien til langrennstreninga. Både oppmøte og innsats har vært upåklagelig. Det er
kjempebra at så mange nye har blitt med i Ski/Nordisk gruppa. Å se over 40 stykker slite seg opp bakkene
til Estenstadhytta varmer et trenerhjerte. Spesielt hyggelig er det at jenteandelen har hevet seg betraktelig
fra i fjor. Dette lover veldig bra for det sportslige og sosiale miljøet i gruppa. Så stå på og fortsett med det
gode oppmøte. Som kjent gir trening overskudd til en ellers sløv, slapp stillesittende, kjedelig, nerdete og
ensformig studenttilværelse.
Til de av dere som satser litt ekstra i NTNUI, så kan vi minne om at årets store høydepunkt;
NM-stafett, er flyttet 2 måneder frem. Den går på Skrautvoll i slutten av januar. Vi satser på å stille med
3 lag, 2 herre- og 1 damelag. Så alle som holder følge med trenerne i bakkene, må fortsette den gode
treninga utover høsten, slik at vi kan heve oss fra i fjor. Samtidig må vi ikke glemme bredden i gruppa.
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å gi et tilbud til alle som vil holde seg i form. Derfor er det viktig at vi
beholder tradisjonen med å holde sammen på treningene.
Som sikkert mange bittert husker så tapte vi Birkebeinerskjoldet til Lillehammer skiklubb i
fjor. Dette må aldri skje igjen, så alle dere som har det minste snev av tvil i sin sjel om å delta, må få ut
fingeren å melde seg på.
Nytt av året er at vi har fått tildelt tid i gymsalen i det nye Idrettsbygget på Dragvoll. Hver torsdag klokka
20.30 til 22.00 er det bare å møte opp. Da blir det ballspill eller annet gøy som man måtte finne på. Det
vil ikke bli noe fast treningsopplegg fra trenerne, så da er det fritt fram til å gjøre det man vil.
Treningstidene er som tidligere annonsert:
Tirsdag:
Kl 19.00 Store-P på Moholt
Skigang/løpsintervall ca 1t 15 min, ta med staver
Onsdag:
KL 18.00 I-bygget på Gløshaugen
Løpetur m/spenst og hurtighet
Kl 19.15 Styrketrening
1t 15 min + 45 min
Torsdag:
Kl 20.30 Gymsalen I-bygget på Dragvoll
Ballspill (ikke noe opplegg fra trenerne)
1t 30min
Fredag:
Kl 17.00 Store-P på Moholt
Gruppe "seriøs": løpsintervall, eventuelt
distanseløp
Gjermund
Gruppe "roligere økt": Lystbetont
joggetur
Ca 1t 15min
Søndag:
Kl 10.00 Store-P på Moholt
Rolig langtur på beina i Estenstadmarka
(evt. Bymarka, se under)
2t - 3t 30min (flere grupper)
Det vil bli arrangert distanseløp 9 og 30 okt. Dette vil bli
annonsert på tavla og på mail.
Den 18 okt vil det bli arrangert langtur i Bymarka, fellesavreise
fra Store-p på Moholt. Møt opp til vanlig tid. Også dette vil
annonsert på tavla og via mail.
Og husk: No pain - no gain !
Sportslig hilsen fra trenerne

& Stian

Etternavn
Aasebø
Airila
Almberg
Andersen
Antonsen
Are
Bäcklund
Bartnes
Beck
Berger
Bergli
Bjørke
Bjørke
Brateng
Brendeland
Degnes
Edvardsen
Erlien
Espedal
Garnæs
Gjøstein
Grass
Gulbrandsen

Fornavn
Morten
Markus
Jørn
Geir Ove
Øyvind
Kirsti
Are
Ingeborg
Thomas
Uwe
Stian
Brynhild
Øystein
Bjørn Lage
Svein Bjarte
Kristin
Thomas
Tomas
Per Inge
Eirik
Kristine
Angelika
Silje

F.dato
Adresse
17.05.73 Othilienborgvn. 61
16.03.75 Herman Krags vei 17-64
Almeveien 4 C
02.01.79 Herman Krags vei 3-33
26.08.78 Oslovn. 5 & 7
24.08.76 Nedre Allé 3
Klostergt. 70 A
15.09.76 Moholt Allé 3-33
12.02.72 Marienlystvn. 2
22.11.70 Herman Krags vei 27-62
25.02.76 Herman Krags vei 3-31
25.12.76 Ø. Møllenbergsgt. 7
28.01.74 Herman Krags vei 3-34
10.08.77 Moholt Allé 26-43
Moholt Alle 18-34
20.05.78 A. Bergsgårdsv. 12
07.03.74 Herman Krags vei 23-43
11.03.75 Erling Skjalgsonsgt. 16
26.07.75 Magnus Blindesv. 8 A
27.05.74 Hoems veien 40
08.04.76 Kobbesgt. 10
18.02.76 Moholt Allé 22-54
18.06.75 Klostergt. 74 A

Postnr.
7048
7035
7058
7035
7018
7016
7030
7035
7019
7035
7035
7014
7035
7035
7035
7033
7035
7030
7017
7019
7042
7035
7030
73 88 74 49
91 62 28 79
73 88 70 65
73 88 97 72
73 92 98 24
73 88 97 75
73 88 78 17
73 88 77 10
73 88 93 29
73 88 70 10
73 52 01 39
73 94 19 36
73 93 24 57
73 53 60 06
73 88 77 70
73 52 47 65

Tlf.nr.
73 94 12 15
73 88 69 47
72 83 54 16
73 88 97 74
73 53 74 55
73 52 98 71

E-mail
mortea@stud.ntnu.no
airila@stud.ntnu.no
jorna@stud.ntnu.no
geirove@stud.ntnu.no
oyvinant@stud.ntnu.no
are@stud.ntnu.no
arebac@stud.ntnu.no
ingeboba@stud.ntnu.no
thomasbe@stud.ntnu.no
berger@stud.ntnu.no
bergli@stud.ntnu.no
brynhilb@stud.iot.no
bjorke@stud.ntnu.no
bjornlag@stud.ntnu.no
sveinbr@stud.ntnu.no
degnes@stud.ntnu.no
thomae@stud.ntnu.no
tomase@stud.ntnu.no
espedal@stud.ntnu.no
eirikgar@stud.ntnu.no
kmgj@stud.noahs.hist.no
grass@stud.ntnu.no
siljeg@stud.ntnu.no

11 Nei
12 Nei
Nei
15 Nei
19 Nei
Ja
23 Nei
24 Nei
36 Nei
39 Nei
45 Nei
45 Nei
53 Ja
Nei
Ja
60 Nei

St.Pst.
Har bil
221 Nei
Mat.4
Nei
Nei
3 Nei
Nei
5 Nei

7014 73 92 13 83
7035 73 88 95 66
7035 73 88 95 49
90 83 44 14
7015 73 92 08 99
7035 73 88 73 78
7031 91 76 73 57
7016 73 94 31 41

01.03.77 Nonnegt. 32

29.05.73 Herman Krags vei 10-53

01.04.74 Herman Krags vei 10-12

01.11.75 Ankersgt. 11

19.07.76 Herman Krags vei 53-64

30.03.75 Øystein M. vei 16

28.03.78 Dypdalsv. 5

Lars Chr.

Bengt

Erik Riis

Inge André

Rolf

Ingvild

Ingrid

Anders

Helge

Jensen

Johansen

Johansen

Johansen

Johansen

Kjesbu

Klokk

Kløvstad

Kolstad

klokk@stud.ntnu.no

invikj@stud.ntnu.no

rolfjo@stud.ntnu.no

ingeandr@stud.ntnu.no

riis@stud.ntnu.no

bengtj@stud.ntnu.no

larschri@stud.ntnu.no

hoksrud@stud.ntnu.no

eivindhj@stud.ntnu.no

helgeko@stud.ntnu.no

7035 73 88 76 63

20.01.77 Moholt Allé 14-51

Aasne

Hoksrud

7016 73 94 33 40

7033 73 88 89 37

15.03.77 E.B. Schieldrupsv. 21-12

Eivind Nes

Hjelle

thorbenh@stud.ntnu.no

hellevan@stud.ntnu.no

01.03.71 Eidsvollsgt. 9 A

7016 73 51 30 27

27.03.76 Eidsvollsgt. 20

Torben

Henriksen

anderskl@stud.ntnu.no

7032 93 04 01 91

23.04.76 Sundlandskrenten 33

Jon Oddvar

Hellevang

kjartanh@stud.ntnu.no

magneha@stud.ntnu.no

larshag@stud.ntnu.no

E-mail

15.07.74

7037 73 96 74 55

06.03.75 Lokes vei 26

Kjartan

Haugen

Tlf.nr.

7014 90 19 33 71

Postnr.

26.03.73 Båhusgt. 14 A

Magne

Halvorsen

Adresse

72 56 34 02

Lars

Hagen

F.dato

Rognervn. 14

Fornavn

Etternavn

MTFS
150

96 Nei

82 Nei

80 Nei

Ja

78 Ja

73 Ja

66 Nei

64 Ja

Har bil

Ja

Nei

106 Nei

Nei

100 Nei

100 Nei

Ja

100 Nei

St.Pst.

tores@stud.ntnu.no

7024 73 55 28 81 (p)
73 59 46 32 (a)
7035 73 88 97 73
7035 73 88 69 46
7035 73 88 70 05
7016 90 72 36 86
7049 95 14 94 01
7014 92 83 28 11
7025 72 56 30 19
7019 73 93 26 29
7036 91 33 78 78
7032 73 93 13 57
7045 73 50 44 63
7016 94 16 95 99

02.12.70 Rudolf Nilsens Vei 14

12.08.76 Herman Krags vei 3-32

09.06.76 Herman Krags vei 17-63

05.08.74 Herman Krags vei 23-32

12.08.75 Klostergt. 18-15

07.06.78 Steinåsen 10

19.01.77 Rosenborgsgt. 22

21.04.73 Skråstien 83

06.05.75 Øvre Marienlyst 3

03.11.72 Blaklieggen 6

10.06.73 Nardovn. 5 B

21.05.76 Ole Solbergsv. 10

Dag Anders

Svein Olav

Auli

Anstein

Lars Erik

Mona Elisabeth

Jan

Håvard

Steinar

Espen

Geir

Kristian

Tore

Moldestad

Mork

Muranen

Mykland

Ness

Østvang

Otterstad

Overland

Røe

Sagsveen

Schølberg

Sørensen

Stendahl

18.12.66 Sing – 273

kris@stud.ntnu.no

7033 95 15 16 09

27.01.72 Hjalmar Haaltes vei 11

geirsch@stud.ntnu.no

sagsveen@stud.ntnu.no

steinaro@stud.ntnu.no

ottersta@stud.ntnu.no

ostvang@stud.ntnu.no

larsne@stud.ntnu.no

mykland@stud.ntnu.no

muranen@stud.ntnu.no

sveinmor@stud.ntnu.no

Dag.Moldestad@bygg.ntnu.no

sjurmo@stud.ntnu.no

melleri@stud.ntnu.no

valborgm@stud.ntnu.no

E-mail

Sjur

Mo

Tlf.nr.

7035 73 88 95 84

Postnr.

06.02.75 Herman Krags vei 12-41

Vesa-Pekka

Melleri

Adresse

7012 73 53 43 59

Valborg

Madslien

F.dato

01.07.73 Kongensgt. 91 B

Fornavn

Etternavn

MTFS
168

MTFS
106

Ja

Har bil

Ja

Ja

170 Ja

Ja

165 Nei

Ja

151 Nei

218 Nei

138 Nei

Ja

Nei

134 Nei

Ja

Nei

129 Nei

St.Pst.

Håkon

Arnt-Erik

Brage

Tangen

Tjønna

Toreid

7035 73 88 72 72
7015 73 91 66 68
7035 73 88 71 30

07.07.76 Herman Krags vei 45-42

25.10.76 Paul Fjermstadsv. 77

10.02.74 Herman Krags vei 33-43

knutu@stud.ntnu.no

7033 73 94 06 16
7021 72 55 72 62
7035 73 88 87 45
7031 73 93 39 36
7035 73 94 23 53
7035 73 88 96 53
7035 73 88 77 17

03.02.76 Ullinsvn. 59

01.01.71 Karolinervn. 8 B

10.07.74 Frode Rinnans vei 53

12.11.75 Holtermannsvn. 29

09.07.75 Karseveien 9

16.03.75 Herman Krags vei 18-32

19.07.73 Moholt Allé 18-53

Knut Gunnar

Lars Ole

Ingerid

Silje

Ståle

Yves

John André

Ulvedal

Valøen

Vatn

Wærp

Walderhaug

Werling

Wilhelmsen

johnw@stud.ntnu.no

yvesw@itk.ntnu.no

stalew@item.ntnu.no

siljewæ@stud.ntnu.no

lov@stud.ntnu.no

karineu@stud.ntnu.no

7015 73 52 72 17

25.07.74 Wedelsgt. 11

Karine

braget@stud.ntnu.no

tjonna@stud.ntnu.no

hakonta@stud.ntnu.no

Ulleberg
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213 Ja

212 Nei

211 Nei

214 Nei

Ja

Ja

205 Nei

205 Nei

Nei

Nei

195 Nei

HEKKESKREKK OG STAVKAV
TIKAMPEN 1998
11. og 12. September var det klart for årets store styrke-, spenst-, smidighets- og styrkeprøve
på Lerkendal.
Oppmøte fra Ski/Nordisk (evt. skigruppa, evt. langrennsgruppa. Putt inn alternativet du liker
best) var svært bra og få hadde latt seg skremme av at de fleste øvelsene faktisk var totalt
ukjente for dem.
Fredagen begynte med strålende solskinn og første øvelse var 100m som jo er en grei øvelse så
lenge man kommer over skrekken for startskudd og startblokker.
Høyde var øvelse nr. 2, og det har jo de fleste vært borte i en eller annen gang. De fleste startet
på lave høyder, mens andre valgte utpsykingstaktikken med å stå over høyder.
På den 3. øvelsen, lengde, ble det mange døde planker men de fleste klarte å få et godkjent
hopp til slutt.
Kulestøting var det
flere som prøvde for
første gang. Det
vanskligste her var i
grunn å huske å gå ut på
baksiden av ringen og
ikke kaste seg frem for
å hente kula si med en
gang.
Den siste øvelsen på
fredag var den litt
slitsomme 400m. Her
fant vi fort ut at vi måtte
springe fort for i det
hele tatt å ta noen
poeng, og det ble til
tider veldig stor
spredning i heatene.
Trønderværtradisjonen
tro begynte det å regne
på slutten av dagen,
men de fleste reiste nok
blide og fornøyde etter
en fin dag på
friidrettsbanen.

Ingen Kvikk Lunsj, ingen kake

Neste dag skulle det
derimot bli mye verre. Da var det nemlig tid for de øvelsene du kun har sett glimtvis på TV og
hvor du har null peiling på utførelse eller teknikk.

110m hekk var den første øvelsen og kanskje den de fleste gruet seg mest til. Det var i alle fall
intens prøveløping og spekulering i forskjellige teknikker før start.
Jeg ble IKKE beroliget av å se guttene løpe. Her var det utallige mer eller mindre vellykkede
teknikker ute og gikk. Noen løp elegant over alle hekkene, noen løp elegant ned alle hekkene
mens noen løp, hoppet og falt om hverandre. Hoppe-med-samlede-bein-taktikken ble også
brukt, om enn med litt store tidstap.
Jentene hadde 10m kortere å løpe og endel lavere hekker, men det gjorde ikke saken bedre. 3
fall på 100m og en tid på 42 sekunder er ikke mye å skryte av.....
De fleste kom seg gjennom med helsa i behold bortsett fra Liv som fikk et kne som plutselig
ble veldig stort og veldig blått/rødt/lilla.
Neste øvelse var stav. Jada! Her var også teknikkene mange og kreative. Deriblandt varianten
med å lande utenfor matta og rett i bakken. De fleste av jentene sleit veldig med å komme over
åpningshøyden på 1.10m, men flere av guttene imponerte stort med svimlende høyder.
Så var det kastøvelser, spyd og diskos. Snilt nok ble alle spydkast godkjent uansett hvilken
ende eller vinkel de landet i.
Gjermund beviste at å konsentrere seg før et kast er totalt bortkastet da han kastet lengst med
mat i munnen og brødskive i venstrehånda.
I diskos dukket igjen problemet med å gå ut på baksiden av ringen opp, men etterhvert ble man
ganske drillet i akkurat det. Her ble det kastet med både roterende (for de avanserte) og
stillestående teknikker.
Siste og tiende øvelse var den store ”kondistesten”, nemlig 1500m. Med støle og ømme
muskler fra gårsdagen og tidligere øvelser var det ikke bare lett, men siden langrennsløpere
normalt har i allefall litt kondis, ble det sanket endel poeng på denne øvelsen.
Og dermed var det gjort. 10-kampen gjennomført og overlevd!!
Mange spennende utfordringer og mye latter og morro.
Var du ikke med i år så har du sjansen til neste år!
RESULTATER
Sverre Aarhus Gulbrandsen 3251
Lars Erik Ness
3089
Eivind Nes Hjelle
3028
Lars Krogstie
2832
Svein Olav Mork
2700
Tor Einar Hårstadhaugen 2632
Bengt S. Johansen
2634
Rolf S. Johansen
2617
Inge.rid.

Endre Stokseth
Erik Riis Johansen
Steinar Line
Marianne Kvien
Karine Ulleberg
Ingerid Langslet
Silje Wærp
Silje Guldbrandsen

2522
2509
1941
1688
1207
982
944
554

Samling på Storlien 25.-27. September
35 nye og gamle fjes vendte nesa østover for å være med på årets barmarkssamling. Målet var
å få trene mest mulig på minst mulig tid, jeg håper at alle fikk tilfredsstilt sitt behov for fysisk
aktivitet. Fredagen startet med en rolig løpetur allerede før alle hadde ankommet hytteleiren.
På lørdagsmorgen var de fleste klare for noen saftige intervalldrag i slalåmbakken. Dette var
en intervalløkt utenom det vanlige, den varte nemlig godt over 25 minutter. Om ettermiddagen
var det klart for rulleskigåing. Løperne ble kjørt ned til Meråker og skulle gå opp igjen.
”Konkurransen” ble dømt uavgjort mellom Gjermund og Morten, men Gjermund ble disket da
det kom fram at han hadde friksjonsfrie hjul på rulleskia. Før hjemreise på søndag var det en
laaang langtur som sto på programmet. Målet var Storeklukken-toppen. Det viste seg at denne
turen var lengere enn noen ante. Alle trodde de klatret opp på det riktige fjellet, men da toppen
ble besteget viste det seg at det var en juksetopp, langt der borte, - over ei myr, - rundt etvann,
- mye stigning osv. der var Klukken. Det var øyet og viljen til å nå toppen som avgjorde hva
som skjedde videre, turen fortsatte og alle, (nesten) ville opp. Det var fin utsikt fra
Storeklukken i tåkehavet. Jentene fra toppturen kom tilbake utsultet og hev innpå store
mengder Marie-kjeks og havregrøt før de tenkte på å dusje. (Red: Hvem er denne stakkars
Marie?)
Ved siden av å trene var det mye tid til å bli kjent med hverandre og lære navn. Navnene gikk
rimelig greit selv om det var mange vanskelige og like dobbeltnavn. Men bli kjent historien
slutter ikke her, plutselig fikk vi besøk i hytta vår, koselig det, men alle var brødre til noen
andre i gruppa. Er det flere skapbrødre håper jeg at dere kan melde fra til Fiskebeinerredaksjonen. På lørdagskvelden var det bløtkake-fest. Her var det en kake som skilte seg ut,
NTHI-kaka, de hadde fått med sponsoren, Braathens, de hvite bussene og orienteringspost. Det
var mye symbolikk i den kaka!
En takk til Svein Olav som ordnet alt med turen og hadde
kjøpt inn mye mat. Håper at alle som ikke var med i år,
angrer og blir med neste år. Vi hadde det gøy!
«Caroline»

Ingeborg er fortsatt
med godt mot etter
sitt første Fb-møte.

SVADA FRA DEN ANDRE SIDEN AV DAMMEN
Som avtroppende nestleder i styret og også spesielt aktiv på styre-maillisten det siste året føler jeg meg
forpliktet til å skrive et innlegg i Fiskebeineren og fortelle om livet her på andre siden av dammen.
Befinner meg nå på skolen som for meg hittil står for de med Manglende Innsikt og Totaloversikt. Har
benket meg inn på et kontor med seks andre, jenter, av asiatisk opprinnelse. Hyggelige jenter, småsøte,
slanke, men ser ikke ut til å ha gått så mange Birkebeinere. Kunne vel ønske at de pratet litt bedre
engelsk, men tegnspråket funker ihvertfall hver gang Bill er på banen.
Ellers er Jeff også her borte og når han dukker opp på kontoret blir kommunikasjonen med jentene litt
greiere. Jeff og jeg har forresten fått oss adgang på et av byens bedre treningsstudioer. Asfalt og en masse
trafikk er ikke noe særlig, vet
dere, men dette studioet er faktisk
ganske ok. Også ganske digg med
aircondition når man trener.
Savner ikke særlig
Trondheimslufta og sælig ikke
den i Magnus Den Godesgt.
Sorry for at jeg går glipp av Arnefesten, men håper dere får det
kuult likevel, uten meg og
brutter`n, og at du, John Andre,
lover å stå fram på tradisjonelt
vis. Det fikser seg sikkert å ha
festen i Magnus Den Godesgt. i år
også, bare snakk med folka og
hils fra meg. Fortsetter vel dippen
i Trondheim etter nyttår, hvis alle
de nye damene i skigruppa forblir
så lenge. Da sees vi på
Hyttekarusellen.
Hilsen Karl

Ingrid T. og Karl(a) på Sindre Opheim ifjor.
Klubbmesterskap på Rulleski 98 (17/09-98)
(Løperne gikk 5 runder i løypa rundt Haukvannet)
Plass Navn

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

Mål

1Arnstein

03:52

03:55

03:57

03:55

03:54

19:33

2Markus

04:30

04:27

04:23

04:19

04:19

21:58

3Geir Ove

04:47

04:50

05:02

05:02

04:54

24:35

4Kristian

04:59

04:55

04:55

04:59

04:57

24:45

5Stian

04:53

04:56

05:00

04:57

05:05

24:51

6Thomas

04:55

05:05

05:04

05:05

05:03

25:12

7Sjur

04:54

05:06

05:05

05:05

05:07

25:17

8Gjermund

05:19

05:18

05:18

05:25

05:32

26:52

9Svein Olav

05:27

05:33

05:36

05:32

05:35

27:43

10Kjartan

05:36

05:44

05:44

05:45

05:46

28:35

11Bengt

05:33

06:07

06:05

06:13

06:11

30:09

RETURADRESSE:
FISKEBEINER’N
NTHI SKI/NORDISK
Stud. post 222
7034 TRONDHEIM

Til:

http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/fb

Skigruppa
sponser
sykkeltyvene
Sykkeltyvene
sponser
Hank
Sport
Hank
Sport
sponser
ingen.

Trykket på Repro Trykk as

