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Redaktøren har ordet
Ja da står nok en vinter i døråpningen og som vanlig så er det slik i Trondheim at den aldri får bestemt
seg om den virkelig vil gå inn døra eller ikke. Vi blir derfor som vanlig rammet av mildvær. Og er det
noe vi skiløpere hater om vinteren så er det mildvær. Da kryper vi inn i de tusen hjem og håper på bedre
vær. Og det er nettopp i denne prosessen, som mange av dere sikkert har merket (og som dere kommer til
å lese mer om i denne Fb-utgaven), at jeg har truffet ei nydelig jente. På trening i sur høstvind var det
plutselig noe som varmet mitt hjerte. Jeg var trollbundet og fortapt. Og sånn endte starten på den
historien...
Jeg føler at dette er noe jeg kan takke et glimrende miljø i gruppa for. Vi har i år, som vanlig, klart å
skape et meget spesielt og særdeles hyggelig miljø der vennskap og det som verre er gror. Det det er
derfor jeg med hånden på hjertet kan si at jeg er meget stolt av å være medlem i langrennsgruppa til
Norges Tøffeste og Hyggeligste Idrettsforening!

LEDER
Takk for en trivelig høst!!! Nå håper vi vinteren begynner for alvor snart med kuldegrader, sol, silkeføre
og blå ekstra slik som vi hadde en liten forsmak av på skisamlingen i Bruksvallarna. Vi håper alle som
var med på samlingen var fornøyde, hadde det hyggelig og fikk gått noen mil på ski.
Det er mye å glede seg til i vinter: Først eksamensperiode, så juleferie med masse trening, så Nordic SkiMarathon og KM stafett. Da er vi i gang. Nordic Ski-Marathon er et renn som det pleier å være ganske
morsomt å gå, en fin tur i området der vi var på skisamling. I fjor var vi over 30 NTNUI-løpere som
trosset kulda og deltok i dette kvalifiseringsrennet for Vasaloppet. Vi må også prøve å få med mange
løpere og dominere seniorklassene i KM stafetten, slik som vi har gjort de siste par årene. Bli også med
på klubbmesterskapet som vi arrangerer ved Studenterhytta i midten av februar! I disse dager er fristen
for den billigste påmeldingen til Birkebeinerrennet. Meld deg på, det er ekstra gøy å være NTNUI-er i
Birken (HU og HEI rop fra sidelinjen og forbipasserende). Vi har som mål å vinne tilbake Skjoldet
(vandrepremie som går til den klubben som tar flest merker) og bli klubben med flest deltakere.
Vi skal arrangere Marka Rundt til vinteren igjen, og håper på bedre forhold enn i fjor da det ble avlyst på
grunn av litt for store elver i løypetraséene. På dette arrangementet er vi avhengige av at en del av
medlemmene stiller opp, så vær litt positiv hvis du får en telefon med forespørsel om å stå og servere saft
eller være parkeringsvakt eller noe annet! Dette gjelder også studentlekene, som blir arrangert i midten
av mars.
Etter en godt gjennomført juleøltest er vi nå (kanskje) klare for eksamenslesning og diplominnspurt og
endelig juleferie. Selv om det er mye å lese på, er det fint å ta seg en treningstur. Dette er god avkobling
og klargjør hjernen!
Til sist vil vi takke alle som har vært med i skigruppa, men som etter jul forsvinner fra byen for å ta fatt
på voksenlivet! Lykke til!!!!!!!
Skihilsen fra Rolf og Marianne

Øl er godt på ski
Det ble gjort mye forsking om sammenhenger mellom mat og idrett. Det ble funnet ut at
øl kan øke prestasjonen din. Øl inneholder mange karbohydrater, det er like effektiv som pasta.
Litt alkohol hjelper deg også å slappe av, å glemme stress før en konkurranse, eller etter en
hard dag. Jeg kunne løpe Birken i fjor i et rask tempo. Da jeg drakk en liter dagen før, etter at
skiene mine ble klar for løpet, og jeg hadde fått mange tips fra erfarene løpere.
Et viktig spørsmål er hvilket øl må foretrekkes? Jeg anbefaler mørkt hveteøl, men det er
dessverre ikke lett tilgjengelig i Norge. Det finnes bare et på bestillingsutvalget til Vinmonopolet,
og det kommer fra Bayern, ikke Baden-Würtemberg! Men vanlig hveteøl passer også bra.
Hveteøl er best for beina, gir deg mye energi per liter væske. Bokkøl er bedre en pils. Jeg fant
nemlig en artikkel fra tidsskriftet Runner's World (utgave August 1998) :
"Beer, whether dark or light is one of those good-food/bad-food stories. The good news:
beer in moderation (one or two beers a day for men, one or fewer a day for women) has been
shown to lower the risk of heart disease. Beer can boost levels of the good guy, HDL
cholesterol, which scavenges and eventually removes bad LDL cholesterol from the body. The
bad news: Excessive beer drinking has been linked to certain types of cancer and liver disease,
not to mention an increased risk of accidents and injuries.
That aside, beer colour does make a difference. Since beer is made from fermented
grains like barley, phytochemicals from the grain make their way into the brew. These
phytochemicals help keep blood cells called platelets from becoming sticky and clumping
together to form a clot, which can cause sudden heat attack or stroke. Dark beer has a greater
phytochemical content than lighter, amber beer. So, as long as you're drinking in moderation,
go for a dark ale; your heart may thank you for it."
Hjemmebrygget øl kan bli godt, men kan også føre til store mageproblemer hvis det
ikke bli gjort på en fornuftig måte. Men hjembrygging er helt lovlig i Norge, og er en god løsning
mot prisene, spesiell når det gjelder mørkt øl eller hveteøl. Og det er ikke veldig vanskelig, i
løpet av tre uker kan du få over tyve liter godt øl. De trenger bare gjær, humle, sukker, vann, et
blandekar og rene flasker.

Vin anbefales ikke. Dens effekt avtar for raskt: sukkeret kan ikke assimileres og
energien kan ikke lagres. Derfor har du mindre energi i beina hver gang du drikker et glass. Vin
er bare noe som drikkes for å se ut som en skikkelig person når du er i selskap, men det er ikke
tilpasset til idrettens virkelighet. For øvrig er det lettere å lagre godt øl enn god vin hjemme.
Vodka kan hjelpe deg å ikke føle for mye vondt i beina etter et hardt løp. De sterke
spritene anbefales ikke før et løp, men etter et løp, kan varme opp kroppen din (forsikt :
effekten varer ikke langt),og det gjør plass i magen for din neste middagen (alt som ikke ble
brukt da du var ute er kanskje ikke så effektiv). Husk også at hvis du kaste opp, du taper alt du
ville fått fra alkoholen.
Oppsummering : ikke var redd for å drikke øl, når du skal på ski!
YW

Hu og hei - 98
Etter å ha stappet innpå enorme mengder med mat og drikke de siste dagene, var jeg omsider klar for
årets Hu og hei. Mine egne erfaringer med orientering fortalte meg at det neppe var lurt å legge i vei på
egenhånd. Taktikken ble dermed å finne et passende o-løper-offer, bite seg fast og tviholde så lenge som
mulig.
Det lå aldri så lite skodde ved studenterhytta da vi startet. Den forsvant imidlertid så fort vi kom i gang.
Jeg hadde hørt at go'været i høst skulle ha tørket opp hele bymarka. Begrepet "tørt" er i så fall relativt.
De første postene var "snille", og jeg begynte å bli redd for at jeg bare skulle få bruke det ene hjørnet av
kartet, som jeg så omhyggelig hadde innhyllet i kontaktpapir. Denne frykten ble imidlertid raskt feid bort
av det tredje strekket. 8km
+ en god del omveier. Det
blir fort veldig langt. I
gjengjeld fikk vi unnagjort
en fjerdedels "Hu og hei"
på et strekk.
Post fire holdt på å ta livet
av meg, store mengder
sukkertopper oppi en stor
plastpose - nammis... Det
smakte veldig godt, helt til
vi begynte å løpe igjen. Da
sa magen i fra at den satte
liten pris på ukontrollert
inntak av sukkertopper.
Sukkertoppforbruket mitt
har forøvrig vært
usedvanlig lite etter dette.

Så var det siste posten på første runde, hvor det var stempling før passering studenterhytta. Denne posten
ble brukt til å lure "o-løperharen", som glemte å stemple og måtte tilbake. "Ingen vet hvor haren hopper"
sa en klok mann (mr. Lee??) en gang. Det samme sier vi, bortsett fra at vi vet at han antageligvis hoppet
andrerunden mye fortere enn oss.
Vi måtte nemlig orientere helt på egenhånd fra nå av. Heldigvis var det to av oss. Riktignok var vi begge
"bare skiløpere", men nå fikk vi endelig bruk for kartet vi også. Beina var bare middels fornøyde da de
skjønte at det var en runde til, men de ble med til slutt. Så var det bare to skiløpere. To kart. To kompass.
To ensomme sjeler forlatt ute i den store duggfriske (dvs surklete) Bymarka. Andre-runden kunne godt
vært helt flat, uten at vi skulle protestert nevneverdig på det. Det var den ikke.
Til slutt telte vi bare ned antall kilometer til målpassering og omsider begynte vi og se slutten. Etter en
tur nesten ned til Byneset var det godt å se at det bare var 6,2 km til mål og 3,1 km til neste post. Rask
hoderegning (i den grad hoderegning kan være rask på sisterunden på Hu og hei) tilsa at det ikke kunne
være mange flere poster. Den neste posten lå oppå en topp, så det var bare å ta ut de siste kreftene før vi
kunne ta strake veien mot hytta. Endelig kom vi opp. På toppen sitter flere bitre, innesluttede, gråtkvalte
unge idrettsmenn med depresjoner og selvmordstanker. Vi slutter oss stille til dem, i det vi ser at
sisteposten er plassert nesten oppå Gråkallen. Etter en lang stillhet reiser noen seg og legger i vei. Vi gjør
det samme. Deretter blir alt svart.
Fullt så dramatisk var det kanskje ikke, men det var i alle fall utrolig godt å komme i mål og få i seg litt
mat. En god dusj og litt badstue er heller ikke å forakte i en sådann stund. Deretter var det bare å sette seg
på sykkelen og la tyngdekreftene få utføre mest mulig arbeid på veien hjem.

Lars Christian

Ås-stafetten 1998
Helga 24/25 oktober reiste en stor gjeng fra skigruppa nedover til Ås for blant annet åt løpe stafettmaraton. Mens de fleste kom med buss sammen med friidrettsgruppa sent på fredagskvelden, hadde
enkelte av oss enda større ambisjoner for helga og kom en dag eller to før. Vi tenkte som så at noen av
oss må jo være litt kjente på Samfunnet, slik at vi kunne få enda større utbytte av lørdagskvelden. Selv
om ……. holdt konsert var vi for opptatt med oppvarming til morgendagens løp til å bry oss om den.
Tydeligvis ble oppvarmingen litt i meste laget for enkelte, og stafetten ble en aldri så liten nedtur. Én av
skigruppas aller fremste utøvere satset faktisk så hardt på fredagskvelden at han ikke kom seg opp fra sin
uoppblåste luftmadrass før stafetten var over.
Når det gjelder stafetten klarte utvilsomt NTNUI å markere seg. Med totalt 7 lag på startstreken, noe som
var uendelig mange flere enn noen av de andre klarte å stille. Og selvfølgelig hadde vi også vinnerlaget.
Det eneste minuset var at vi ikke klarte å vinne sprinten på første etappe. Vi ble slått med en frekk
albuelengde. Og som den heldige løper jeg var, som skulle løpe andre etappe på sprintlaget fikk jeg den
store ære å starte 3 minutter bak nest siste lag. Og jeg som hadde gledet meg sånn til å løpe en
jenteetappe, med damer på alle
kanter….
Nå er likevel ikke stafetten den eneste
viktige konkurransen. Minst like
viktig er det å vinne banketten senere
på kvelden. Og der er det bare en ting
å si, Hu & Hei, vi var overlegne. Etter
revyen og banketten, startet den
riktige festen. Her må det bare sies at
det er tydelig at enkelte av de som
sitter med makta i skigruppa ikke helt
har forstått dette med festing. Når
man stikker av fra festen før midnatt
må det være noe galt et sted. Og nå i
ettertid er det vel ingen tvil om hva
redaktøren fikk ut av kvelden.
Problemet er bare at dette har
påvirket hans generelle forhold til
festing, og da selvfølgelig til det
verre. Og det er vel ikke en redaktør
verdig, at det bare skal en dame til for
at han pingler ut. De fleste andre av
oss fikk derimot mye mer ut av
kvelden og noen holdt det gående helt
til solen igjen var på tur opp. Så mens
redaktøren satt og holdt hånd på
bussen hjem, var de fleste av oss de
fleste av oss så slitne at de fleste ikke
engang klarte å holde øynene åpne.
Lakke

Fb har grunn til å tro at trener
Stian Bergli har begynt å
forfalle. Ifjor var tydeligvis
målsetningen OL, men i år kan
det se ut som han har nok med
å slite seg igjennom NM.

Juleøltesten
Årets juleøltest ble etter svært mye om og men til slutt flyttet fra fredag til lørdag. Dette
skyldtes at det tradisjonelle NTNUI-julegilde skulle arrangeres på lørdag. Som et ledd i blestingen ble
debatten om hvilken dag som skulle velges dratt i det lengste og det ble ikke før på festdagen bestemt at
festen virkelig skulle være da. Her kommer for eksempel Riis sitt syn på saken. (Det bør kanskje også
nevnes at det her er omtalt opptil flere søsken. Jeg nevner i fleng: Solheimdal Johansen og Langslet. Nok
sladder…)
”Jeg er ikke enig med eks'n (nå samboer) som forøvrig er enig med sin
svoger som er samboer med broren til samboern min som forøvrig er sammen
med broren til Rolf som er for fredag i likhet med broren sin som er
sammen med søstra til samboeren til Rolf.
Som jeg også er uenig med.
Kass Raff”
Festen begynte temmelig spakt. Da klokka var blitt halv åtte var nesten ingen dukket opp. Det
var også vanskelig for oss å vite hvor mange som hadde fått med seg at den store dagen var flyttet en dag
fram, så vi fryktet at vi ble sittende der alene hele kvelden. Det viste seg derimot å være feil, for i løpet av
ei lita stund så begynte lokalet å fylle seg. Både folk som hadde sagt fra at de kom og en del andre kom
rekende. Det var klart for juleøltest! Det var opprinnelig tenkt å servere 5 klasse F øl og 5 klasse D, men
både Yves og Bengt hadde med seg sine hjemmelagde bidrag. Omtrent 20 spente deltagere satt rundt
bordet klare for å helle innpå fra små fristende hvite urintest-plastbegre. Eirik serverte runde på runde i
de små glassene og stemningen steg i takt med promillen.
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1 9. Hansa

D

7,7

5,8

5,8

4,3

31,3

2 3. CB

F

6,1

6,7

6,7

4,8

30,4

3 8. Dahls

D

6,4

5,5

5,5

5,5

29,3

4 5. Grans

D

6,1

5,8

5,8

4,7

28,5

6,1

5,8

5,8

3,3

27,1

5 12.
Yves
Resultater
etter
juleøltesten.
Stout

Musikken økte i volum utover kvelden og da testen var over forsvant bord og stoler ut av
lokaler og det var klart for diskotek. Musikken varierte som vanlig fra Elvis til Barbie Girl og det var
utallige ukjente mennesker som dukket opp og blandet seg inn i mengden med dansende skiungdom. Øl
tok det slutt på selv om Rolf og undertegnede hadde trodd de tok godt i da de kjøpte inn alkohol for 2100
kroner.40 flasker klasse F og 78 flasker klasse D opptatt i aktivt dansende kropper. Mye var også
forsvunnet uten at det var noen særlig kontroll på hvor… Dette satt likevel ingen stopper på festens
energi. Snarere tvert imot. Det dukket blant annet opp en del teorier om at kanskje for mye øl ofte kan
sette en demper på stemningen… Dette er en teori jeg regner med at for eksempel Yves ville være uenig
i.

Utallige forsøk på selvmord på dansegulvet ble utøvet og det var stadig noen som måtte
sette seg og ta en hvil fra det hele. Ingen kan si at skifolk ikke kan danse! I alle fall dersom det
dreier seg om å slippe seg løs og vise hva man kan eller ikke kan uten hemninger. Lars Erik og
Valborg testet blant annet hvordan det var å sope gulvet med hele kroppen. Da ting begynte å
gå litt på styr og folkemengden var blitt fylt med litt for stor prosentandel av belgiske og
spanske lommetyver framfor staute skiløpere ble festen rått og brutalt avbrutt klokka to.
Stemningen sto fortsatt i taket, men det var ikke like gøy når penger, et kamera og den
velkjente nød-whiskyen i skapet nesten forsvant sporløst. En takk til Anstein der for fint
detektivarbeid ved å bringe flaska til rette der den hadde beveget seg ut av skapet og ned i en
jakke på den andre siden av rommet.

Alt i al.t så utviklet dette seg fra å være en typisk fredag til å ende som et skikkelig haraball. Fb
redaksjonen er fornøyd med utfallet fra festen når det gjelder skandaler, sensasjoner og historier og vil
derfor takke alle for oppmøtet!
Steinar
PS: For de som føler at de ikke husket å betalte på fredag: Det stemmer sikkert.

Overtrening
Som en del av dere vet har jeg det siste året slitt med en ganske kraftig overtrening i lårmusklene.
Heldigvis ser det nå ut som om lårene er på vei tilbake igjen til gammel form og jeg kan begynne å trene
mere normalt igjen. For å komme tilbake igjen uten å måtte legge opp tok jeg på eget initiativ kontakt
med de fleste av de beste bedreviterne om overtrening i Norge. Lærdommen jeg fikk fra disse har jeg nå
tenkt å dele med dere, slik at ikke flere ender i

OVERTRENINGHELVETE!
Hvordan bli overtrent
Akkurat dette er ufattelig enkelt, her er flere forslag. Sørg for at du har mye å gjøre på skolen, dette er
viktig for å legge et godt grunnlag. Det hjelper også med dødsfall og sykdom i familien. Ser det ut som
om studielånet holder seg greit til over jul, er det på høy tid å kvitte seg med litt penger slik at du får
økonomiske bekymringer. En fin måte er å kjøpe masse nytt utstyr og dermed legge ekstra press på deg
selv. Du slår dermed to fluer i ett smekk. Husk også å fortelle alle andre om alle de høye målene dine.
Når dette er gjort, er det på tide å begynne å trene feil. For tiden er det inn å trene hardere enn tidligere. I
utgangspunktet behøver ikke dette å bety noe, sørg derfor å trene hardt på en gal måte og ha lite variasjon
i treningen. Du vil snart merke at du er på full fart mot målet om overtreningssyndrom. For å sette
prikken over i-en setter du inn det siste støtet midt i eksamensperioden og BINGO!
En liten oppsummering viser at det lønner seg å legge press på seg selv, ha stor total belastning, trene feil
og å legge den tyngste treningserioden til tider der du har størst belastning utenom treningen.

Mat og drikke
Her syndes det mye. Mange lar musklene ha alt for gode arbeidsforhold under treningen. Hvis noen
pingler absolutt vil ha med drikke, så sørg i hvert fall for at det vann. Speselt sportsdrikk er laget for å gi
musklene akkurat det de vil ha når vi trener. Når vi får sportsdrikken ned i maven, kaster blodet seg over
den og jobber febrilsk med å få innholdet ut til musklene. Opptaket av væske under trening blir derfor
skremmende bra, hvilket vi ikke kan finne oss i. Å knerte en sjokolade eller en banan rett etter trening er
også bannlyst. Da får jo musklene våre etterfyllt lagrene med glykogen og restituerer seg mye raskere.
Det samme gjelder en stund før treningen. Det viser seg nemlig at musklene jobber bedre med dagsferske
«raske» karbohydrater innabords. Masse sjokolade rett før treningen er kanskje ikke å forakte, men hold
deg for h..... unna bananene en halv time før treningen starter.
Uttøyning
Dette burde egentlig være helt unødvendig å nevne. Skal du ha håp om å bli skikkelig overtrent, så hopp
for all del over dette. Mye bedre å bruke tiden på å sjekke babes, fordype seg i kjærlighetssorgen osv.
Eirik Kvalfoss sitt gamle vinnertriks må jeg på det sterkeste fraråde mot å prøve. Han gikk nemlig til
anskaffelse av en tennisball som han lå med beina oppå og rullet frem og tilbake over musklene,
tilsvarende tverrmasasje. Dermed blir musklene dradd fra hverandre slik at de ikke er så sammenklistrede
og blodgjennomstrømningen øker og tar med seg avfallsstoffene. Tatt i betraktning av at Kvalfossen
utførte ritualet etter hver trening for å unngå å bli overtrent og at tennisballer er svinedyre, sier det seg
selv at dette er en ubrukelig metode for å oppnå den ønskede effekten av all treningen.
Sykdom
Dette kan være redningen for deg som har prøvd alt. Gutta i Olympiatoppen mener at en stor del av
overtreningstilfellene har startet med en virusinfeksjon. Utøverne har trent for hardt enten før symtomene
på infeksjonen vises, mens viruset herjer som verst eller for tidlig etter at symptomene har gitt seg. Det
første tilfelle er kanskje ikke så lett å gjøre noe med, men på de to siste alternativene er det helt klart
sjanse for å lykkes.
Håper dette var til litt hjelp for dere som vil melde dere inn i klubben. Vi begynner å bli temmelig mange
etterhvert. Av medlemsfordeler kan jeg nevne i fleng:
-minimalt med søvn
-irritabelt humør
-dårlig sex!
-konstant sliten
-ræva matlyst
-dårlige karakterer
-usosial adferd
-manglende sportslige resultater
-kroppen føles ubrukelig
Velkommen til:

OVERTRENINGSHELVETE!
EIRIK
NB folkens. Dere blir overtrent lenge før det gjør seg utslag i dårligere resultater. Bruk hodet!

GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN, DEL I
Siden dette kanskje er siste FB dere mottar før dere får Birken-nummeret på bussen til rennet, kommer
del I av spalten nå. Birken er for mange sesongens høydepunkt og jeg vil nå prøve å komme med noen
tips til forberedelsene foran storløpet.
-Hvis du ikke har meldt deg på ennå, må du for fillern få fingern ut. Første og billigste påmeldingsfrist er
30/11. Deretter blir det bare dyrere ettersom tiden går. Påmeldingsblankett henger på tavle eller fåes ved
å sende mail til:
langrenn-styret@stud.ntnu.no
-Prøv å få et par langturer på ski i løpet av vinteren. Helst opp mot tre til fire timer. ROLIG!
-Gjør deg kjent med skia du har tenkt til å bruke. Hvor tykt bør du smøre, hvor sitter smøresonen osv.
Dette vil variere mellom de forskjellige førene, slik at det holder ikke å prøve en gang på ett spesielt føre
og så si seg fornøyd.
-Skal du slipe skia for å få en bedre struktur og gli i sålen, bør dette gjøres en stund før Birken slik at du
rekker å få mettet dem skikkelig med voks og gått en del på dem. En slip vil også fjerne de fleste riper.
-Fører under Birken varierer, selvsagt. Men en gjenganger er tørr grovkornet snø i forskjellige varianter
som gjerne er harvet opp. Dette er et føre som det i utgangspunktet kan være vanskelig å smøre på. Ofte

forsvinner smørningen for tidlig og det er lett å få ising, lugging, dårlig feste eller dårlig gli. Men hvis du
kjenner triksene, er dette et kjempefint og raskt føre å gå på. Triksene vil bli tatt opp på smørekvelder i
langrennsgruppa og også overlevert i Rena dagen før Birken av gruppas toppekspertise på området. Det
som er meget viktig er at du har vært ute å gått på et sånt føre tidligere i vinter og vet akkurat hvor
smøresonen på et slikt føre sitter. Dette har adskillig større betydning på dette føret enn på de fleste
andre. Resten vil gruppa hjelpe deg med når bussene svinger inn foran skolen i Rena.
-Smøring kan kjøpes på sporten i Rena.

-Jeg anbefaler at du glider skia før du setter deg i bussen på vei til Rena. Finsikling og eventuell børsting
kan gjøres i Rena. Mange foretrekker å ha cera under skia. Dette er slitesterkt og gir best glid på mange
fører. Imidlertid er det ikke så lett å legge på uten å stå igjen med svidd såle. Føler du deg ukonfortabel
med å legge under cera, så spør noen andre i gruppa om de kan legge under eller send en mail til:
langrenn@stud.ntnu.no
-Et vinnertriks er å ta med drikkeflaske/drikkebelte for å drikke i nedoverbakker mellom matstasjonene.
Husk at du skal kunne få tak i flasken mens du sitter i hockey med sekk på ryggen. Prøv derfor patenten
på en skitur i Bymarka, slik at du vet at det fungerer. Å dra på et fullt drikkebelte som du ikke greier å
bruke er tabbe! Ta mao også med litt sportsdrikk fra Trondheim.
-Uken før avreise til Birken må du spise og drikke som du aldrig har gjort før. Prøv aldri å være sulten
eller tørst. Hvis du er redd for at dette skal ødelegge beach-sesongen din, er det bare å ta det rolig. De
som benker seg på Peppes Pizza i Lillehammer etter løpet pleier å sette til livs en hel pizza hver. Det sier
litt om energiforbruket under løpet.

Jeg håper ikke at disse tipsene fikk Birken til å høres ut som et løp kun for ambisiøse eliteløpere. Birken
er DRITKUULT uansett nivå. Dessuten er dette en genial måte å bli skikkelig kjent med medlemmene i
NTNUI’s fineste gruppe. Tipsene var i hvert fall ment for å gjøre turen over fjellet enda mere trivelig. Er
det noe du lurer på, er det bare å spørre andre folk i gruppa. Rene administrative spørsmål kan sendes til:
langrenn-styret@stud.ntnu.no Alt annet sendes til langrenn@stud.ntnu.no Det er mange der ute som har
lyst til å hjelpe akkurat deg med forberedelsene til å få en kjempefin tur over fjellet.

EIRIK

Skitrening etter jul
Etter jul vil det bli arrangert følgende fellestreninger.
Tirsdag:

Fartslek/intervall, teknikktrening på ski
Hovedsakelig i Estendstadmarka.
Oppmøte Store-P kl. 1800

Onsdag:

Felles oppvarming fra I-bygget kl. 1815
Lett joggetur
Styrke i I-bygget kl 1915 (arr: O-gruppa)

Torsdag:

Hyttekarusell Henriksåsen, start kl. 1900
Oppmøte/avreise Store-P kl.1800
(se egen info)

Vi vil, som i høst, disponere gymsalen i det nye idrettsbygget på Dragvoll på torsdager i tidsrommet 2030
- 2200. Her kan man møte opp å spille ball etter eget ønske ( ikke noe opplegg fra trenerne ).
Treninga fram mot jula vil gå som planlagt med siste fellestrening onsdag 16 desember. Så lenge det er
skiføre vil søndagstreningene foregå på ski. Oppmøte på store-P klokka 10. Dette vil bli annonsert på
forhånd.
Etter en høst med bra oppmøte på trening ser vi fram til en snørik vinter med mange spreke NTNUI'ere i
skisporet. Det er viktig å holde formen oppe også i eksamensperioden og jula.
Og husk: no pain - no gain
trenerne

NM stafett
NM stafetten er i år lagt til første del av NM, som blir arrangert på Skrautvål i tidsrommet 19-24 januar.
Stafetten går på søndag den 24. med 3x10 km klassisk - fristil - fristil for menn, og tilsvarende 3x5 km
for kvinner. NTNUI vil i utgangspunktet stille med to herrelag og et damelag, men dette vil avhenge litt
av det sportslige nivået og interessen i gruppa.
På grunn av at stafett NM i år arrangeres så tidlig, vil det på grunn av juleferie og eksamensperioden ikke
være så mange renn hvor de aktuelle løperne får konkurrert mot hverandre. Det vil derfor ikke bli satt
opp noen eksakte uttakingsrenn. Uttakingen vil heller bygge på skjønnsvurderinger av de enkeltes
løpernes prestasjoner i de renn de har gått så langt i sesongen. Det vil derfor være viktig at alle aktuelle
løpere tar med resultatlister fra renn de har gått ( for eksempel i romjula) og henger opp på tavla. Dette
vil gjøre arbeidet til UK en del lettere.
Uttakingskomiteen for stafett NM vil bestå av følgende personer:
Marianne Kvien
Rolf Solheimdal Johansen (smøring tillates)
Dag Anders Moldestad
Gjermund Langslet

Hyttekarusell vinteren 1999
Hyttekarusellen går denne vinteren etter følgende plan:
Dato

Stil

Arrangører

14.01

K

21.01

F

28.01

K

04.02

F

13.02
18.02

K
K

25.02

F

04.03

K

Per Inge Espedal
Trond Ove Hjelmevik
Jan Otterstad
Frode Bjørnås
Brynhild Bjørke
Kristine Gjøstein
Lars Christian Jensen
Kristian Sørensen
Klubbmesterskap
Anders B Kristoffersen
Geir Ove Andersen
Inge Andre Johansen
Rune Morten Kristiansen
Kristin Degenes
Mona Elisabeth Østvang
Studentmesterskap

12.03

Til arrangør:
Dersom datoen ikke passer for arrangørene så:
alt 1: Bytt med andre
alt 2: Skaff andre
(andre alternativer finnes ikke)
Arrangøren har ansvaret for å hente startnr på Skippendaless HK 3-3.
Ta rundetider, og heng opp to resultatlister på tavla.
Om renna:

Alle renna går i utgangspunktet i lysløypa ved Vintervannet. 3 runder à 3 km for menn, og to runder
for damer.

Første start kl.1900, avreise Store-P kl 18.00.

Eventuell flytting skal kunngjøres på tavla og e-post innen 12.30 renndagen ( dersom dårlige forhold
etc).
Små justeringer kan komme, disse blir i tilfelle varsla i god tid.
Ønsker både arrangører og deltakere lykke til!
hilsen

Stian (73889272) og Gjermund (73887329)

STUDENTLEKENE 12.–14. MARS 1999
Andre helga i mars arrangerer NTNUI studentlekene i Trondheim. Dette er et samarbeid mellom 10-12
av gruppene som skal ha studentmesterskap i sine respektive grener i løpet av en helg. Dette blir et
kjempearrangement med rundt 1000 deltakere og bl. a. felles bankett på lørdagskvelden.
Skigruppa skal ha et arrangement, sannsynligvis på fredagen. Dette bli et renn (10/15 km klassisk stil),
forhåpentligvis i Henriksåsen og med garderobemuligheter på Studenterhytta.
Vi satser også på å kunne disponere hytta på ettermiddagen/kvelden og ha en middag med et sosialt
opplegg.
Forhåpentligvis vil det komme en del skiløpere fra andre studiesteder for å delta, og trenger folk for å få
avviklet rennet på en effektiv og bra måte. Håper derfor alle er forberedt og positivt innstilt til å ta i et
tak. Det trengs også folk til banketten på lørdagskvelden, vakter på overnattingsstedet ol.
NTNUI regner med å ta inn en del penger på dette arrangementet, og dette vil igjen komme gruppene
som er med til gode.
HER BLIR DET LIV, RAI-RAI!!
Ingeborg & Ingerid

IKKE AKKURAT BARE EN BIL SPALTE
Dette er en spalte som vil bli fylt med ting som har med bil og med saker og ting som ikke akkurat bare
har med bil å gjøre.
(Når det gjelder biler sitter redaksjonen inne med detaljkunnskaper spesielt om Lada modell 2107, som
er en sterkt undervurdert bil)
Denne spalten har ligget en smule i dvale, men blir denne gang frisket opp av en gjesteskribent og
hobbybilist.
Om Oppstæll og verdens bæste bil:
«Oppstæll.»
Det er et begrep jeg
ønsker å definere.
«Heime i bigda mi»
har man kanskje en
kultur som vil bli
definert som rånete
i enkelte kretser
bare for å gi en lite
bilde av min
bakgrunn. Men til
saken: Oppstæll.
Når man skal inn i
en sving på glatt
underlag, det være
seg snø, is, grus
eller våt asfalt, er
det viktig å komme
på rett måte inn i
svingen. Man må
rett og slett velge
det rette sporet som det heter på rallyspråket. Da er det viktig å få bilen til «å danse» før svingen. Man
bør få bakenden av bilen ut og legge seg så langt ut i yttersving som mulig. Da er alt klart for å stupe inn i
innersvingen. Når man så er vel inne i kurven, er det bare å regulere med gassen. Har man bakhjulstrekk
kommer om mulig ræva på bilen enda lenger ut og man har et ultimat «oppstæll» dersom man skal inn i
en sving som er vinklet den andre veien i forhold til den du er inne i. Har man framhjulstrekk er det bare
å kline til, og bilen vil rette seg opp og dra seg ut av svingen. Kjører man en slik bil, vil jo ikke bakenden
slenge så mye, med mindre du bruker håndbrekket meget flittig.
Dette er et viktig fenomen som praktiseres av stort sett alle yngre og barnslige bilførere, særlig
mannlige. Jeg begynner å bli gammel som bilfører nå, så at jeg kjører «oppstæll» kommer av at jeg er rett
og slett barnslig. Men det er jo viktig å ha en god bil som nærmest oppfordrer til «oppstæll» på
vinterføre. Da sverger jeg til bakhjulstrekk. Gode biler i så måte er Lada (ikke Samara), Volvo 240/142/
Amason, Ford av eldre årsmodell og ikke minst Opeler fra 70-tallet.

Personlig er jeg den stolte eier av en Opel Kadett C, en prikk to SPORT, 1978 modell,
karosseritype sedan. Man kan bli stemplet som rånete bare man eier en slik bil. Men det er detaljer det
ikke går an å bry seg om. Folk må nå bare mene det. Har man en Opel Kadett C har man verdens bæste
bil, uten tvil. Da her man en bil med sjel, og en bil som følger deg gjennom alle mulige utfordringer du
møter som bilfører. Og en bil som sammen med deg mestrer alle mulige vanskelige situasjoner. Jeg kan
skrive under på at bilen min har overrasket mer en en gang.
En annen oppfatning blant folk flest er at en Opel Kadett C blir av en stor andel av den norske
befolkning forbundet med «gubbe-med-hatt-bil». Min erfaring tilsier at dette kan vise seg å stemme til en
viss grad. Dette begrunner jeg med at hver gang jeg møter en Opel Kadett C må man hilse, og ofte uteblir
responsen. Da viser det seg at mannen bak rattet i den møtende bilen er av en eldre årgang, som enten er
for treg til å oppfatte at han bør hilse tilbake, eller at han simpelthen ikke har skjønt at han er den stolte
eier av en bil med sjel. Men etterhvert har det blitt mer og mer allment akseptert at samtlige Opel Kadett
C eiere i hele verden bør hilse på hverandre idet vi møtes på veien. Undertegnede har forresten tatt
konsekvensene av at bilen jeg eier kan bli omtalt som «gubbe-med-hatt-bil» og plassert en hatt som står i
stil med bilen, sentralt i hattehylla.
Det er klart at en slik bil kan stoppe den også, men det er som regel en smal sak å få den igang
igjen. En rask tur på skroten og man får den til å tikke og gå igjen. Denne skruinga fører jo også til at
man får et enda mer kjærlighetsladet forhold til bilen sin. Man kan sette seg inn i bilen uten
betenkeligheter og vite at dersom bilen svikter meg nå, så vet jeg akkurat hva som må til får å få den
igang igjen. Man kan simpelthen kaste seg inn i bilen med den største selvtillit og føle at man har bilen på
sin side. Det gjelder å gi bilen noen følsomme klapp på dashbordet, og si at i dag har du vært flink for
eksempel. Erfaringen med min bil er at den må behandles litt tøft. Den simpelthen liker det. Har du kjørt
en Kadett C, en prikk to SPORT i mer enn 7 år vet du hva bilen vil ha.
Men motorvarianten en prikk to SPORT er jo ikke akkurat den motoren som gir et stort kick
idet du tramper gassen i bånn. Man kan kanskje si at en slik maskin «itte drar skinne tå pølsa engang».
Men det kompenseres til gjengjeld med en aggressiv kjørestil. Nå skal ikke jeg gå ut og forsvare en
aggressiv kjørestil, men jeg kan ikke benekte at jeg kjører aggressivt når jeg er alene i bilen vel og merke.
Da er det bare å ha gassen i bånn og kjøre forbi det meste som dukker opp i horisonten. Dette er en
spennende og artig måte å underholde seg selv og bilen på. Kjenner man bilen ut og inn, og vet akkurat
hvordan den oppfører seg på alle typer underlag, kan man tyne kjerra optimalt og føle den perfekte
harmoni i samspillet mellom sjåfør og bil.
Men man kan ha mye artig med et slikt vidunder som en bakhjulsdrevet Opel er for eksempel
inne på Store P. Her kan man trene på «oppstæll» under meget sikre forhold. Kappkjøring ut av lyskryss
er også vanvittig artig. Man får en sprek bil opp på siden når man står først i lyskrysset ved Prinsen kino.
Man kjører 20 cm fram, den andre følger etter, du kjører nye 20 cm fram, din «motstander» følger etter
og plutselig blir det grønt lys og du gir både clutch og gass alt du klarer, men det er bare i 20 cm du
holder følge. Før du har rukket å legge inn 2 gear, så er din motstander halvveis over Elgeseter bro. Men
moro er det, spesielt med skiløpere fullt baksetet som kryper sammen, redd for å bli stemplet som rånete.
Ikke for å forvare meg selv, men andre som synes det er artig å kjøre bil og kan tenke seg kjøre
«oppstæll», så synes jeg ikke man skal få negativ omtale om man kommer sladdende inn på Store P en
gang innimellom, eller hver gang for min egen del. «Je aker breitt» fordi det er moro, ikke for å imponere
andre. Så alle andre som har en liten jøss i seg: På med capsen, inn med Elviskassetten og kjør
«oppstæll» på Store P.
For egen regning: J A Wilhelmsen (Opel-fan og Oppstæll-fantast).
(dette fungerer også utmerket med Lada 2107, red.anm)

FB-INTERVJUET I DAG MED KRISTIN
Siden Kristin er nybakt leder i økonomikomiteen (hun ble i hvert fall det under intervjuet) følte Fb
-redaksjonen at det var på sin plass å innkalle Kristin til et seriøst intervju. Håpet var at hun skulle
utdype sine visjoner og vyer som øko-sjef. For å få frem de ekte upåvirkede meningene, tok vi i
bruk det berømte polititrikset. Først mate offeret med kake, is og julebrus for at hun skal kunne
oppnå den ønskede trygghetsfølelsen, for så å slå knallhardt til. Etter ti minutters intens spising var
vi endelig klar for første spørsmål.
Hvordan liker du intervjuet så langt? ”Kjempebra. Selv om dette er det første intervjuet jeg har vært på
føler jeg at jeg begynner å få taket på det.”
Hele red smiler nå lurt i skjegget og lurer på hvor blond det går an å bli. Alle som har vært med på FBintervju vet at virkeligheten er adskillig tøffere. For å fortsette den myke starten litt til ønsker vi å få
klarlagt fortiden til den nye sjefen vår.
Hvor lange var skia da du ble født? ”Jeg vet ikke, de står på loftet.”
Har du studert noe annet sted før du kom til Trondheim? ”Ja, jeg hadde et år i Washington før jeg kom
hit.”
Alle som har fulgt litt med i nyhetene i det siste vet jo hva som foregår mellom makteliten i Washington
og unge uforferdede småjenter. Redaksjonen blir nå litt urolig for at de traumatiske minnene fra statene
kanskje sitter igjen ennå. Heldigvis er det folk innenfor (fri)idretten som er flinke til å ta hånd om jenter
med liknende historier. For å få stillet den verste uroen spør vi derfor:

Synes du trenerne i gruppa har tatt seg nok av deg og fått deg til å glemme det som har skjedd? ”Ja, Stian
og Gjermund har bare vært helt fantastiske, altså!”
Hvem vil du helst ha med deg på en skitur i måneskinn og hvorfor svarer du Tor Einar?
Her blir Kristin rød i kinnene og ser brydd ned. Noen ytterligere kommentar trengs ikke.
Hva er målet for treningsarbeidet ditt? ”Å beholde formene, selvsagt. Hva skulle det ellers være.” (Lars
Ole gnir seg i henda så det høres ut over hele Moholt.)
Hvorfor er skigutter kjekkere enn andre? ”Jeg liker sporty gutter.”
Samtidig som Kristin sier dette skuler hun bort på Bredden som akkurat holder på å måke 2 liter is og en
halv eplekake opp på tallerkenen sin.
Du som er blondine, hva gjør du når du våkner om morgenen? ”Kler på meg og drar hjem.”
For å prøve Kristin i mere ukjente emner, bytter vi nå tema.
Hva vil bli din fanesak som leder av økonomikomiteen? ”Skape samarbeid med skigutta som over flere år
kan gi vekst.”
Har du et slagkraftig livsmotto? ”Jeg prøver å leve i nuet, men også tenke litt på i morgen.”
Hva følte du da du ikke rakk bussen til Ås? ”Nå har jeg driti meg ut igjen, og dessuten er jeg
pissblaut.” (faktisk direkte gjenfortalt)
Hvem vil du helst bo sammen med på hytta under neste samling? ”Røkke (tidligere hovedsponsor, nå
hovedsponsa) og Bill.”
Endelig kommer spørsmålet som redaksjonen håper vil sikre rekrutteringen:
Hva er dine heteste sjekketriks? Siden det er litt vanskelig for redaksjonen å bringe på det rene hvilket av
svarene som er mest veltalende bringer vi derfor begge to som en ekstra service til våre lesere: 1) ”Nei, fy
faen! der sliter jeg!!” og nummer 2) ”Jeg rekker aldri å sjekke noen før de sjekker meg.”
Det begynner å nærme seg slutten av intervjuet og vi i red vil gjerne vite hvilke som er Kristins beste
sider. ”Jeg er rastløs og vil finne på ting hele tiden. Men siden jeg ikke greier å finne på så mye selv, har
jeg mange venner som jeg kan finne på ting sammen med.”
Hva synes du om intervjuet? ”Dødsbra altså!!!!”
For red, Eirik

Utenriks
-i dag fra Himalaya
Som seg hør og bør for en utenriks-spalte, og til glede for vår internasjonale leserskare, er denne
artikkelen presentert i engelsk språkdrakt…

Tibet
Arriving Tibet was something totally different. The air was crystal clear and the mountain views were
outstanding. I immediately knew I liked Tibet. In Lhasa the true face of Tibet showed itself. The Chinese
are systematically tearing down all the Tibetan and constructing new Chinese looking buildings
everywhere throughout Tibet. It is kind of scary, as it is not a nice thing to do. And all the hotels western
tourists are allowed to stay in has a PSB officer at the front door...
In Lhasa, the main sight is the Potala. It is really impressive, both on the outside and inside. I have
photographed and videotaped from all angles. It was just so nice. The rest of Lhasa was not so much to
see, quite dirty in fact, and the traffic was quite dangerous (jungle law again). But the good thing with
Lhasa was that they had well-stocked shops and a lot of other facilities there such as bank, telephone and
people that spoke english...

From Lhasa I went by landcruiser to Shigatze, the next biggest city, just excellent scenery the whole way.
The Chinese ruled Shigatze at daytime and the dogs ruled at nighttime (Tibet in general is overcrowded
with half dead dogs…). I spent two days in Shigatze, hiking in the hills nearby. Really nice. I also tried to
go for a couple of jogs in the evening. I even tried to do intervals, but I had to stop midway through the
first one, as my fingers turned blue because of the altitude (3900m above sea level..), besides, I was quite
short of breath... High altitude definitively has its effects...
In Shigatze I grouped together with two Dutch, one German and one South Korean to rent a landcruiser
for the Nepal border. Lancruisers are the main transportation for tourists in Tibet, as the roads are quite
bad. Tibet has faced its highest rainfall in 50 years this year, causing landslides and destroyed bridges. So
a four-wheel drive is very good to have... Besides, trucks, which was the old way of tourist transportation
in Tibet, they tip over on the bad roads... I saw several of them tipped over
Next real stop was the Everest base camp, Tibetan side. Mount Everest is in fact more impressive from a
certain distance than close to the peak... Unfortunately (fortunately?) the trail up to base camp II was
blocked due to a landslide and a big river, so I did not exceed 6000m altitude. But the sunset and sunrise
with Everest is something of the most beautiful scenery I have ever seen. Fortunately, it was full moon
when I was there, giving good visibility also at night. Just beautiful. Adding to the excellent scenery was
also the last day of driving to the Nepalese border. The views from some of the passes were just
outstanding.

Nepal
From the border, taxi was required to get to the capital, Kathmandu. Nepal has left hand driving, or
perhaps better described as 75% left hand driving... crazy traffic, especially for a European used to right
hand driving, or at least some system. But the scenery along the road was quite beautiful and very
different from Tibet. The arrival in Kathmandu was celebrated with dinner at one of the best restaurants
in town, with a HUGE steak. After living on very basic food in Tibet, it was almost like coming to
heaven.
Kathmandu was also quite different from the Chinese cities, cows looking in the garbage tips for food
just in the middle of Kathmandu was a bit weird... And the streets were very narrow, but sometimes still
with quite heavy traffic. It takes time getting used to motorbikes coming from behind and suddenly
passing you at a distance of 3.5cm. Anyway, I survived.
The first day in Kathmandu I had to organise my trekking, I had chosen the "Around Annapurna trek",
two weeks of trekking, supposed to be the nicest in the whole of Nepal (!). In order to maximise safety, I
hired a guide from a trekking agency, everything on my trek should be organised and I paid the whole
trek up front...
Starting the trek, I found out that the guide had guardia (stomach problems originated from bad food or
water). I think he was a bit weakened, so I carried his luggage some of the way (I think as a Sherpa he
was a bit embarrassed). This was just the other way around from normal. The Nepalese had stomach
problems and the western tourist was carrying the big backpack... I have to admit that we got some
strange looks from other trekkers. Anyway, the guide had to go back to Kathmandu after three days, so I
was on my own again.
The trek can certainly be recommended, starting in more or less tropical area, going through changing
scenery up to a pass of 5416m, down through desert like area, walking past the birth place of Buddha,
and through the worlds deepest gorge, and through some jungle in the end. It was just amazing, different
scenery every day. It was just everything, mountains, desert, jungle, and also a very interesting cultural
experience, with Tibetan culture in the mountains and more Indian-like culture in the lowlands, and
everything in between in the other areas.
After the trek was finished, bus was required to get to Pokhara and later on Kathmandu. However, the
bus was full (inside). That is not a problem in Nepal. The buses in Nepal are never full, just crowded....
The 15 km's to Pokhara were almost perfect for bus rafting. When doing bus rafting, you sit on top of the
bus. The view from up there is quite good, but you will have to watch out, as power transmission lines
are crossing the roads quite often... When the person in front bends down, everybody on the roof bends
down... The bus trip became a quite nice road movie on videotape....
Back in Kathmandu I discovered that it is much easier to give money to a trekking agency than getting
money out of one, as my guide had left me after three days... I managed to get some money out, but the
deal was not very great (at least not for me). On my last days in Kathmandu, I went sightseeing around in
the city. For instance watching the monkeys playing around at the monkey temple was really nice. Some
people even went there to look at the temple as well....
lov
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13.02.76

25.02.76

22.11.70

12.02.72

15.09.76

24.08.76

26.08.78

02.01.79

16.03.75

11.03.70

Jørgen Bjelkesgt. 11

Trine

Abrahamsen

Postnr.

F.dato

Adresse

Fornavn

Etternavn

73 52 56 21

73 88 77 10

73 88 78 17

73 94 27 75

73 88 97 75

73 92 98 24

73 93 26 29

73 88 97 72

73 88 70 65

91 62 28 79

73 88 74 49

73 52 98 71

73 53 74 55

73 88 97 74

72 83 54 16

73 88 69 47

73 50 23 52

Tlf.nr.

arebac@stud.

sveinbr@stud.

bjornlag@stud.

frodebj@stud.

bjorke@stud.

brynhilb@stud.iot…

tomasb@stud.

bergli@stud.

berger@stud.

thomasbe@stud.

ingeboba@stud.

are@stud.

oyvinant@stud.

geirove@stud.

jorna@stud.

airila@stud.

trinea@stud.

E-mail

9

24

23

19

19

15

15

12

11

5

4

3

Mat.4

1

St.Pst.

Medlemsliste for NTNUI Ski/Nordisk november 1998.

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Har bil

11.03.75
23.04.76

26.07.75

Thomas

Tomas
Oddvar
Jon

Per Inge

Eirik

Kristine

Angelika

Edvardsen

Erlien
Hellevang

Espedal

Garnæs

Gjøstein

Grass

15.09.73
26.03.73

15.03.77
06.03.75

78

07.07.75

29.05.77

01.03.77

29.05.73

01.04.74

01.11.75

Richard
Magne

Eivind
KjartanNes

Trond Ove

OleKristian

Aasne

Johanna

Tor Einar

Lars Chr.

Bengt

Erik Riis

Inge André

Rolf

Ingvild

Ingrid

Anders

Helge

Bente

Hilmes
Halvorsen

Hjelle
Haugen

Hjelmervik

Hoel

Hoksrud

Häkkinen

Hårstadhaugen

Jensen

Johansen

Johansen

Johansen

Johansen

Kjesbu

Klokk

Kløvstad

Kolstad

Konst

18.06.75

Henriksen
Hagen

31.03.77

01.03.71

15.07.74

28.03.78

30.03.75

19.07.76

20.01.77

24.05.78

27.03.76

Silje

Torben
Lars

Gulbrandsen

18.02.76

08.04.76

27.05.74

07.03.74

19.02.79

Torstein

Dybdal

20.05.78

Kristin

Degnes

7035
7035
7014
7035
7035
7015
7035
7031
7016

Herman Krags vei 24-53
Herman Krags vei 49-61
Nonnegt. 32
Herman Krags vei 10-53
Herman Krags vei 10-12
Ankersgt. 11
Herman Krags vei 49-64
Øystein M. vei 16
Dypdalsv. 5

7032

7035

Moholt Allé 14-51

Trudvangvn. 15

7016

Eidsvollsgt. 20

7016

7016

Berg Studentby G-266

Eidsvollsgt. 9 A

7033
7037

7035

Moholt Allé 22-54

21-12
Schieldrupsv.
E.B.
vei 26
Lokes

7042

Kobbesgt. 10

7035
7014

7019

Hoems veien 40

Alle
Moholt
A
142-24
Båhusgt.

7017

Magnus Blindesv. 8 A

7030

7030
7032

Erling Skjalgsonsgt.
33 16
Sundlandskrenten

7016

7035

Herman Krags vei 23-43

Klostergt. 74 A

7033

Nornevegen 90

20
Eidsvollsgt.
Rognervn. 14

7033

A. Bergsgårdsv. 12

73 93 88 17

73 94 33 40

73 94 31 41

91 76 73 57

73 88 73 30

73 92 08 99

73 88 95 49
90 83 44 14

73 88 95 66

73 92 13 83

73 88 73 27

73 88 97 34

73 88 76 63

73 51 3027

73 88 67 23

73
55
7437
9689
7388

73
71
3320
1974
9088

73
02
3427
5630
7251

73 52 47 65

73 88 77 70

73 53 60 06

73 93 24 57

73 94 19 36

39
0191
5201
7304
93

73 88 70 10

91 53 63 46

73 88 93 29

benteko@stud.

helgeko@stud.

anderskl@stud.

klokk@stud.

ingvikj@stud.

rolfjo@stud.

ingeandr@stud.

riis@stud.

bengtj@stud.

larschri@stud.

harstadh@stud.

johannah@stud.alu.hist.no

hoksrud@stud.

hoel@stud.

trondhj@stud.

eivindhj@stud.
kjartanh@stud.

hilmes@stud.
magneha@stud.

thorbenh@stud.
larshag@stud.

siljeg@stud.

grass@stdu.

kmgj@stud.ahs.hist.no

eirikgar@stud.

espedal@stud.

tomase@stud.
hellevan@stud.

thomae@stud.

torsted@stud.

degnes@stud.

108

106

MTFS 150

100

100

100

96

92

82

81

80

80
73

66

64

60

53

45

45
78

39

38

36

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei
Ja

Ja
Nei

Ja
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei
Ja

Nei

Nei

Nei

02.12.70

12.08.76

05.08.74

12.08.75

25.07.74

03.02.76

01.01.71

Dag Anders

Svein Olav

Auli

Anstein

Lars Erik

Jan

Håvard

Steinar

Espen

Geir

Tore

Kristian

Håkon

Jone

Ulf

Inger-Johanne

Arnt-Erik

Brage

Karine

Knut Gunnar

Lars Ole

Moldestad

Mork

Muranen

Mykland

Ness

Otterstad

Overland

Røe

Sagsveen

Schølberg

Stendahl

Sørensen

Tangen

Thingbø

Thjømøe

Thorstein

Tjønna

Toreid

Ulleberg

Ulvedal

Valøen

10.02.74

25.10.76

11.03.70

07.07.76

21.05.76

18.12.66

10.06.73

03.11.72

06.05.75

21.04.73

19.01.77

09.06.76

27.01.72

Sjur

Mo

7019
7036
7032

Øvre Marienlyst 3
Blaklieggen 6
Nardovn. 5 B

7015
7035
7015
7033
7021

Paul Fjermstadsv. 77
Herman Krags vei 33-43
Wedelsgt. 11
Ullinsvn. 59
Karolinervn. 8 B

7035

7021

7025

Skråstien 83

7035

7014

Rosenborgsgt. 22

Breisynvn. 22

7016

Klostergt. 18-15

Herman Krags vei 45-42

7035

Herman Krags vei 51-32

7045

7035

Herman Krags vei 17-63

Ole Solbergsv. 10

7035

Herman Krags vei 3-32

7016

7024

Rudolf Nilsens Vei 14

Sing – 273

7033

Hjalmar Haaltes vei 11

ingerth@stud.

73 88 69 83

72 55 72 82 (p)
73 59 10 19 (a)

73 94 06 16

73 52 72 17

73 88 71 30

lov@stud.

knutu@stud.

karineu@stud.

braget@stud.

tjonna@stud.

Ulf.Thjomoe@pfi.no

73 55 09 00

73 91 66 68

thingbo@stud.iot.ntnu.no

hakonta@stud.
73 93 29 25

73 88 72 72

kris@stud.

tores@stud.

94 16 95 99
73 50 44 63

geirsch@stud.

sagsveen@stud.

steinaro@stud.

ottersta@stud.

larsne@stud.

mykland@stud.

muranen@stud.

sveinmor@stud.

Dag.Moldestad@bygg.ntnu.
no

sjurmo@stud.

73 93 13 57

91 33 78 78

73 93 26 29

72 56 30 19

92 83 28 11

90 72 36 86

73 88 73 40

73 88 69 46

73 88 97 73

73 55 28 81 (p)
73 59 46 32 (a)

95 15 16 09

205

205

198

198

195

MTFS 168

170

165

151

138

134

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

19.07.73

12.11.75

07.06.78

John André

Silje

Mona Elisabeth

Morten

Wilhelmsen

Wærp

Østvang

Aasebø

17.05.73

16.03.75

Yves

Werling

10.07.74

09.07.75

Ingerid

Walderhaug Ståle

Vatn

7035
7035
7035
7035
7031
7049
7048

Frode Rinnans vei 53
Karseveien 9
Herman Krags vei 18-32
Moholt Allé 18-53
Holtermannsvn. 29
Steinåsen 10
Othilienborgvn. 61
73 94 12 15

95 14 94 01

73 93 39 36

73 88 77 17

73 88 96 53

73 94 23 53

73 88 87 45

mortea@stud.

ostvang@stud.

siljewæ@stud.

johnw@stud.

yvesw@itk.ntnu.no

stalew@item.ntnu.no

221

218

214

213

212

211

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Ja

PINGLELISTA:
1)

Svein Bjarte. Drar i Leangen med ypperlige forhold i Bekken. Dette aksepteres ikke. Er 13-årige
kunstløpere bedre enn skijenter?

2)

Hans Ivar. Skiløpere må tåle å fryse litt. En frisk tur i Øysteins fryseboks er vel ingen ting for en
skikkelig skiløper.

3)

Lars Ole. Viste meget slett innsats på kakefesten under samlinga. Gikk hjem å la seg klokka 21.00.

4)

Alle som ga seg etter en runde på Hu & Hei med muligheter for å løpe andre runden. Dag Anders,
Svein Olav …etc

5)

Brødrene Johansen som prioriterte flatfyll med o-gruppa fremfor snøsamling.

6)

Steinar og Mona Elisabeths lave partyføring på Ås. Lå og sov i soveposen klokka 24, da alle vi andre
var på CC-cowbys konsert.

7)

Alle som ikke smakte på kaka til Valborg på snøsamlinga.

ANTIPINGLELISTA:
1)

Markus, som gjerne løper 3-4 timer i tungt terreng med slagstøvler.

2)

D-16 som viste stor sjenerøsitet med inventaret da de arrangerte oktoberfesten.

Til:

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

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

