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Stevie Wonder i Birken!

REDAKTØREN HAR ORDET
Bla, bla, bla, bla, fin sesong. Svada, svada, svada,
svada mange fine samlinger. Eksamenssvada,
eksamenssvada, eksamenssvada, neste sesong blir
like fin! Rør, rør, rør, rør, gode resultater. Sose, sose,
sose, sose lykke til på eksamen. Tja, tja, tja, tja ha
det hyggelig i sommerferien.
DERE MÅ HA EN ENDA BEDRE SOMMER ENN

LEDER
Hei på dere!
Håper alle har hatt en flott sesong der hver enkelt har nådd sine mål, og for
de som ikke har greid det så kommer det alltids en ny sesong snart!
De fleste er vel i gang med eksamener nå, så det er godt å få noe avslappende
lesning nå mitt oppi resten av maset. Men dette er vel redaktørens domene
(stilig ord?).
Det er vel også på tide å se tilbake på den sesongen som nå er på vei ut døra.
Vi har hatt en rekke gode prestasjoner i både NM, KM, klubbmesterskapet,
Vasa, Birken, Nordic …, så vi styret og alle dere andre kan med stolthet se
tilbake på sesongen!
Men det jeg husker(?) best nå på tampen av sesongen er Sindre Opheim, Den
Store Stakefesten og TIO. Veldig artig at disse tradisjonsrike begivenhetene i
år også ble gjennomført med suksess, iallfall etter hva jeg og de jeg har
snakket med har skjønt.
Håper og tror at alle dere som var nye i år også har funnet dere til rette i
miljøet, kult at vi har fått et godt miljø for jentene også. I fjor slet vi litt med
rekrutteringen på jentesiden, men det ser ut til at det tar seg opp og det er
fortsatt plass til flere av begge kjønn. Når det er sagt så er det kanskje noen av
dere som føler at dere ikke har kommet skikkelig inn i miljøet ennå, men dere
skal ikke fortvile av det. Et tips da er å engasjere dere og kanskje ta på dere en
liten jobb eller et verv, noe som trolig er den beste måten å bli kjent med folk
i den fine gruppa vi egentlig har. Det er også ved at folk tar på seg en oppgave
at vi kan beholde det miljøet vi har.
Håper at flest mulig av dere også er å se i grønt, gult og svart på treningene til
høsten igjen også og vil bare minne om at det fortsatt er mulig å kjøpe vår nye
flotte t-skjorte som Ingeborg Bartnes har tegnet.
Lykke til med treninger og eksamener!
Med vennlig (rulleski)hilsen fra Rolf og Marianne(som leser flittig til eksamen).

Bruk sommeren til noe foruftig:

GRUNNKURS BREVANDRING
Breoppleving har i fem år arrangert grunnkurs brevandring for
studenter. På et kurs lærere deltagerne alt som trengs for å kunne
ferdes trygt på en bre, og planlegge og gjennomføre egne turer etter
at kurset er ferdig. I år kommer vi til å ha to kurs for studenter:
5-11 juli

Bødalseter

kr 2000

9-15 august

Smørstabbreen

kr 1800

Bødalsetra ligger i en idyllisk dal syd for Stryn. Smørstabbreen
holder stand på Sognefjellet. Prisene inkludere overnatting i
selvbetjent hytte i Bødalen samt breboka. Ved Smørstabbreen
ligger vi i telt med et stort militærtelt med vedovn som
samlingspunkt. Utstyr kan leies for kr 300 for hele uka.

For info kontakt Eirik på tlf 957 42 256
eller e-post: post@bre.no

Skigruppen på koietur
(Red anm: Dette er en artikker som forsvant ved forrige trykking)

Grytidlig lørdag den 16. januar møtte åtte ivrige skinordiskere på Store-P. Målet var koietur til Holmås
koien i Tydal. Deltakere var initiativtaker Karine, Svein Olav, Øystein, Marianne, Ingeborg, Lars Ole,
Tore og Karl. For noen var dette en efterlengtet avkobling fra eksamen, for Lars Ole
karbohydratoppladning til NM og for andre bare en god start på det nye året.
Efter en passelig skitur (i SKIraffen målestokk!!) fra bilene til koien fikk vi den overraskende
velkomsten fra en århøneflokk (syv personer fra 3. Bygg) ”kan dere vente ute litt”. Men å ankomme
som gruppe nummer to hadde sin ubetinget fordel; koien var varm. Neste post på programmet bestod
ikke overraskende av en skitur, men i motsetning til vanlig gikk denne på egenlagde løyper. Skituren
var meget behagelig og sneen var meget fin. De som hadde telemarksski kunne briefe med stilige
svinger og de som hadde konkurranseski hadde nok med å holde seg på ”beina”.
Vel fremme på koien var det middagsforberedelser som stod for tur. Fremsynte Marianne hadde stekt
kjøttdeigen kvelden før, og efter kort tid kunne gryteretten og sjokolademousen nytes. Det ble ellers en
meget behagelig aften, slik koieaftener pleier å være; ubegrensede mengder godteri, steking av
pannekaker og allsang (med god hjelp fra århøneflokken!!). I tillegg satte medbragt turvin ”prikken
over i-en”. Aftenen ble avsluttet med fordeling av de 12 sengeplassene, der kabalen gikk opp med en på
loftet, to på benkene og Marianne i egen dobbelseng.
Neste morgen var det klart for mer skimoro. Denne dagen var det mer vind (men sol!!), slik at dagen
ble tilbrakt med bakkekjøring (unntatt for to ivrige som gikk fjelltur). Gøyalt for de med egnede ski,
desto mer utfordrende for de med konkurranseski. Litt ut på eftermiddagen bar det tilbake til bilene og
retur hjem med minner fra en vellykket koietur!!
KARL

Gutta på tur ———————— og jenta!

Programmeringstips
Etter seks studieår blir diplomen min snart levert. De fleste kommentarer handler om
programmering, men de gjelder sikkert også for andre slags diplomoppgaver. Jeg håper alle kan få bruk
av disse, også hvis de ikke går på kyb (eller) i utlandet.
Gjør aldri i dag…
Datavarene utvikler seg ganske rask. I løpet av semesteret trenger du sikkert en ny datamaskin,
og flere ganger nye versjoner av utviklingsverktøyet du bruker. Derfor er et viktig at du ikke begynner
for alvorlig med prosjektet langt før fristen. Alt du har gjort i februar blir visst meningsløst i mai. I
desember jobbet jeg med Visual Café 2.0, jeg fikk installert 2.5 i jula, og rett etterpå hørte jeg at en
versjon 3.0 skulle komme snart. Jeg ble litt skremt, men klarte å forklare veilederen at jeg ikke trengte
den siste versjonen.
Veilededning
Prøv å ha en veileder som er lett tilgjengelig på instituttet. Unngå en deltidsprofessor, som aldri
finner tid for deg, da han sjelden er tilstede, og når han er, har han det veldig travelt. Hvis du går på data,
unngå å velge en nerd som veileder, der han skal bruke sin tid bare for å leke med nye programvarer, som
du verken trenger eller finner spennende, hvis de ikke ødelegge en del av dataene du har på maskinen, og
fylle harddisken med unødvendige saker.
Hva er et program?
Et program er et mesterverk som omfatter masse arbeid og mye tid. Derfor er det viktig at
programmet ditt blir så vanskelig som mulig å forstå eller forandre. Unngå for mange kommentarer, da
de bare gjør det lettere forståelig. De som leser programmet ditt må også slite med hjernen som du har.
Bare meningsløse kommentarer bør være i den offentlige versjonen. Men under utvikling , bør alt være
lettest for deg, når du har glemt en del av hva du ha gjort. Du kan bare slette kommentarene når du
leverer. Et annen trick er å skrive kommentarer på flere språk. Det sammen gjelder variablene,
prosedyrene, som må ha et navn så lite eksplisitt som mulig, for eksempel, aldri lengre enn to bokstaver,
eller aldri mindre enn 144. Språkvariasjoner kan også gi noen morsomme programlinjer, og virker ganske
forvirrende.
Språkproblemer
Det finnes mange språk i denne verden, og det er viktig å ikke bruke flere samtidig, da det gjør
programmet ditt uforståelig. Men programvarene er bygd opp på flere forskjellige språk, så er det ikke så
lett å unngå en par misforståelser. Dessuten er ofte en ny versjon av et programmeringsspråk lite
kompatibel med en eldre. Du skal selvsagt tape mye tid hver gang du må forandre programmet ditt bare
fordi en del av språket ble forandret. En typisk uke for en programmerer består av fem dager for å finne
en kompilator som virker, og en dag for å skrive programmet. Men husk at selv om Gud skulle lagre et
programmeringsspråk som ligner vårt eget språk vi, finnes det ikke noen ting datamaskinen ikke kunne
misforstå.
Idrett
Forsiktig må man være når man driver med idrett når fristen nærmer seg. Det er best å ha de
konkurransene man satser mest på i begynnelse av prosjektet, da har man mer tid for å trene og
leveringsstressen er ikke så høyt. Prøv også å ikke dra på konkurranse med ett program som ikke virker.
Det er best å ikke jobbe på fredag hvis alt er bra på torsdag, hvis du skal løpe på lørdag eller søndag, da
har du ikke bekymringen fra prosjektet i hodet, og kan klare et bedre løp. Det er bedre å rydde opp på
kontoret, på labben og på harddisk. En måned før leveringsfristen er det for seint for å ta et viktig løp,
men du bør likevel fortsette med litt mosjon, bare unngå tävlingsstressen. Når du har problemer med

prosjektet har det en dårlig påvirkning på prestasjonen, og når du har dårlige prestasjoner har det en
dårlig påvirkning på prosjektets framgang.
Rapportskriving
Jo bedre programmet virker, desto mindre kan rapporten bli. Hvis programmet gjør alt som
forventet, kan alle se at du har jobbet hardt. Hvis ikke, må du finne mer å skrive om, for å gi illusjonen.
For å tilpasse lengde, bør tekst editoren brukes med flest mulige effekter. Start å skrive så tidlig som
mulig, hver gang du fullfører noen ting, så har du mindre å gjøre når fristen nærmer seg, og bruker
mindre tid for å huske hva du ha gjort.
Email
Det er bra å ha flere email adresser, en for prosjektmail, en for sportsmail, en for mail fra venner,
en for vitser, en for noen organisasjon du er medlem i, og kanskje noen til, som reserve for eksempel,
hvis noen problemer skulle komme med en annen adresse. Da får du lese bare det du tenger, når du
trenger det. Når du sitter foran skjermen, kan du ha alle nødvendige mail vinduene åpne, og du får
beskjed når noen nytt kommer.
Y2K bug
Hvis du starter et program før år 2000, bør du også være ferdig før år 2000, da du ikke vet hva
slags tidskonvensjonen som brukes på datamaskinen din, og i de forskjellige programvarene, ellers blir
en god del av arbeidet du har gjort før 2000, ubrukbart.
forts neste side...
Pause
I løpet av et døgn, kan du ikke bare sitte og programmere. Derfor bør du ta noen pauser av og til.
En pause hjelper deg å få nye ideer og en smart dosering kan ha noen morsomme effekter. Blant annet
kan man nevne : adressapause, dagblapause, vgpause, lunsjpause, middagspause, ølpause, vodkapause,
tepause, kaffepause, kakaopause, sprøytepause, røykepause, snuspause, blåbærsoppapause,
treningspause, redbullspause, flyinghorsepause, telefonpause, marijuanapause osv…
Du vet at du programmerer for mye når :

Du bruker noen utrykk fra diplomen din eller fagområdet ditt i hver setning.

Folk spør deg om ditt telefonnummer, og du svarer bare med din emailadresse, eller kanskje den
telefonen som finnes på kontoret ditt, det eneste nummer du husker.

Du kommer tilbake fra labben når alle går på skolen. I de verste situasjonene tar du soveposen din
til labben for å sove der.

Du vet aldri om du snakker med en person eller en maskin.

Du har vært så ofte på labben om helgen at du ikke husker når du har vært på fest siste gang.

Fingrene dine beveger seg som når du programmerer, selv om du har forlatt labben for et par
timer siden.

Du kan ikke se på TV hjemme, fordi øynene dine er så slitne etter en lang arbeidsdag foran
skjermen, at de får vondt når du ser på TV.
Utvikling av en programmerer
Da han ikke klarer å holde tritt med framskrittet, har en programmerer bare få år på toppen.
Allerede nå har jeg den inntrykk at 1. Datastudentene vet mer enn jeg om java programmering. Dessuten
finner folk alltid nye bugs i en programvare, og begynner å klage på utvikleren. For å unngå
arbeidsledighet, eller domstolen, må en programmerer finne ut noe annet å gjøre før det blir for seint. Det
er ikke alle som klare å holde seg i en bedrift. Blant de mest populære løsningene kan man nevne :
Dra på ei koie i Lappland, Sibirien, eller Alaska, langt borte fra sivilisasjonen, og lengre fra det nærmeste strømuttak! Og glede seg å kunne slutte livet sitt uten datamaskin og uten elektroutstyr. (forts.)

Dra på ei øde øye i stillhavet, langt borte fra sivilisasjonen, og lengre fra det nærmeste
strømuttak! Og glede seg å kunne slutte livet sitt uten datamaskin og uten elektroutstyr.
Dra på en buddhist kloster i Himalaya, langt borte fra sivilisasjonen, og lengre fra det nærmeste
strømuttak! Og glede seg å kunne slutte livet sitt uten datamaskin og uten elektroutstyr.
Hilsen
YW

Stakefesten 1999
En dag i april var dagen her, en uke etter Sindre Opheim, som tradisjonen sier. Og været var nesten fint.
Fint nok til at Skiraffen med flere fant ut at kvelden burde starte med grilling, noe som også ble gjort.
Deretter var det kjellern som gjaldt, punsjen var faktisk god (sammenligna med SO så blir all form for
drikke god), det samme var stemningen. Etter hvert, det vil si etter noen liter med punsj en del potetløv
og peanøtter så appetitten ble skjerpet maks, var det klart for tur med maxitaxi. Artikkelforfatteren ante
uro da det eneste som syntes på utsida maxi’n var lager bygninger. Og der stoppet taxien, men det viste
seg at noen hadde plassert et vakkert gammelt hus innimellom disse stygge lagerbygningene (eller var det
motsatt). Vel framme var det å kaste seg til bords, det var ikke bordkort så det var bare å begynne å sloss
om plassene. Noe det var skremmende lite av. Middagen var også veldig god, selv om navnet på maten
kunne skremme livet av meg (ikke noe særlig kresen i matveien, eller…) Men maten var god den, det var
vel derimot ikke sangen, den var like pil-råtten som i fjor. Men det er tanken som teller. Det var definitivt
ikke toastmasteren skyld at vi sang dårlig for hu gjorde en meget bra jobb (hvem som var toastmaster?)
Det var også diverse utdelinger, den viktigste utdelingen var det høythengende skiraff-prisen. Den gikk
med overlegen margin til Ingeborg (som også var toastmaster) Etter det var det taler og andre skrøner,
noen skrøner tok lenger tid enn andre, men du fikk da eksponert deg en del da Rolf.
Etter maten var alle stappmette og holdt på å sovne i baren, helt til det ble full fres med dansing, det var
dessverre ingen som prøvde å henge seg i taklampa, selv om Lars Ole var nær etter å ha dansa livet ut av
et skjørt bord.
Tor Einar synes at skifesten var kjedelig, fordi ingen spydde under middagen, bra tenkt Tor Einar, men
ikke alle kan være fra Gausdal. Det er ikke alle som klarer å spy ned 6 etasjer på Moholt etter SO. Håper
at det var litt gøy fordi om ikke alle spydde under middagen.
Etter dans, dans og litt mer drikking og dans, (velg mengde og rekkefølge selv) så var det tilbake til
kjelleren. Der var det visse som var veldig opplagte. Anstein hadde vel der den mest originale, ved å være
med på vorspiel og nachspiel, men disse ynkelige 7 timene i mellom lå han i senga, påstår ryktene. Etter
dette vet jeg ikke så mye fordi jeg gikk hjem for å høre på The finalcountdown og andre slagere fra
bergkjelleren. Men jeg tror de fleste hadde en bra fest. Det hadde i hvert fall jeg.
God sommer, og tren masse med måte. Det viktigste er ikke hvordan du trener, bare det er slitsomt og
kjedelig.
Idrett skal ikke være gøy, det skal være slitsomt.
Bredden

KOIETUR I PÅSKA (Red: Ja det er samme koietur som Karine var på!)
Første helga i påska skulle premien for høstens veddugnad innkasseres. Vi lasta opp på Moholt
med ski, sekker snowboard, kart til Tydal (hvor høstens koie lå) og ikke minst 5 kilo med riskrem. På
turen nedover til Oppdal avslørte Stian store hull i musikkunnskapene sine. Hvor mange er det vel som
ikke kjenner igjen Eric Claptons Leyla???? Men vi klarte tross litt småmobbing å komme fram til
parkeringsplassen som nogenlunde venner, og snart hadde første pulje satt av gårde for å finne koia. Og
vi gikk og vi gikk og vi gikk og vi gikk, helt til Sjur seilte utfor en bratt bakke og ned i en liten elvedal.
Den skulle vise seg å bli god å ha etter hvert som seinere puljer fulgte. Ettersom vi kom nærmere koia,
begynte riskremen å tynge mer og mer. Har du lært til neste gang at det ikke er noe lurt med 5 kilo
riskrem i sekken når man skal gå fire timer på ski, Svein Olav???
Endelig lå koia der, og vi kom oss inn og fikk fres i ovnen. Nåja, fres og fres, det ble det vel
knapt nok før lørdagskvelden, men da ble det til gjengjeld ordentlig varmt. Koia hadde i utgangspunktet
seks sengeplasser fordelt på to rom, men vi var allerede åtte stykker, og venta flere utover helga, så vi
måtte putte flere opp i samme seng. Heldigvis at vi er gode venner! Karine diska opp med nydelig
gryterett og ris, og til dessert var det brownies bakt av Nina. I tillegg kom endelig riskremen til Svein
Olav til sin rett, selv om det ble igjen enda noen kilo. Kvelden gikk, mens Brynhild akkompangerte
kortspill og sjokoladelek med gitar. (Jada, Brynhild, vi vet at du ikke kan å spille!) Men vi venta enda
flere til koia den kvelden, og da vi syntes at Lars Ole og Benjamin hadde brukt lang nok tid, gikk vi ut en
tur for å ringe ham. Da vi fikk kontakt kunne Lars Ole fortelle at de ikke helt visste hvor langt unna koia
de var, men at Benjamin akkurat hadde forsvunnet. Dermed visste vi hvor de var, nemlig i elvdalen, og
kunne rolig gå inn i igjen. I tillegg mangla vi Øystein og Martin, men de var vi ikke så bekymra for
ettersom de hadde med telt, så vi gikk rolig og la oss.
Morgenen etter våkna vi til knallblå himmel, og dagens topptur begynte å planlegges. Jeg var
ikke så gira på å komme meg på noen topp i det hele tatt, så Steinar og jeg tusla av gårde uten å planlegge
så veldig mye. Det ble en kjempetur, som faktisk endte opp på den samme toppen som alle de andre
hadde sett seg ut. Vi møtte en stor delegasjon på selve toppen, mens de andre fremdeles var på vei opp,
Stian og Øystein med hvert sitt snowboard i stedet for ski. Øystein og Martin hadde altså dukket opp. De
hadde overnatta i telt nede i elvedalen, mens Helge hadde kommet samme dagen. Noen av oss ga oss
med en topptur, mens de ivrigste tok med seg nok en topp.
Nå var vi altså 13 stykker i koia, og det ble diskutert å ha to bordsetninger. Det ble det ingenting
av, men det var først etter at Benjamin hadde forsvunnet langt opp i lia med snowboard, mens Øystein
skulle filme. Dermed fikk vi underholdning til middagen også. Middagen var det Svein Olav som hadde
stått for, og etterpå kom nok en gang den berømte riskremen på bordet. (Nå blei det tomt, heldigvis for
Svein Olav). Deretter var det bare å slappe av før det ble knallharde kortrunder og mimeleker. Karine tok
over gitarspillinga for Brynhild, og du og du, for et talent! Det mest interessante prosjektet den kvelden
var nok allikevel Stians snøhulebygging. Den ble så bra at han og Øystein heller ville ligge der enn inne i
koia. Ettersom Martin også forsvant over i nabohytta, ble vi bare ti den natta også, og det gikk veldig bra.
Søndag var godværet over og vi bestemte oss for bare å rydde koia og sette av gårde. Det gikk i
en fei, og snart var vi nede igjen ved vannet. Her beviste Lars Ole at han ikke er særlig utholdende på ski.
Greit nok, han gikk veldig fort mens han gikk, men så hadde han også lange perioder der han faktisk tok
av seg både ski og sekk og satte seg ned, før han durte i gang igjen. Løpsopplegget lyktes ikke helt, for
Svein Olav, 5 kilo lettere, kom som en vind på slutten, og snøt både Lars Ole, Steinar og meg for
etappeseieren på slutten.
Alt i alt var det en veldig fin tur, og jeg oppfordrer mange til å stille på veddugnad til høsten slik
at vi kan dra på koietur neste påske også!
Mona Elisabeth

Kondomdress - For total beskyttelse!

Starten på Sindre Opheim med maks innsats!

Sindre Opheim
Etter at påsken falt forholdsvis seint i år ble det tradisjonsrike Sindre Opheim en ganske bar opplevelse
for de deltagende. De siste dagene før arrangementet, regnet det konstant noe som satte
arrangementskomiteen i en vanskelig situasjon. De valgte å flytte stadion noen hundre meter fra den
vanlige plassen. Her hadde de på torsdag spadd sammen litt snø til hoppbakke. Da vi kom fram nesten 24
timer etterpå, var mye av snøen forsvunnet. Denne ble i steden byttet ut med dristighet og dødsforakt.
Turen opp var fylt av spenning og litt annet som for det meste ble konsumert på innlagte drikkeposter
på strategiske steder. (Under tak der det ikke regnet). Det var ca 15-20 stykker som hadde møtt opp i
det grusomme(!) trondheimsværet.
Først var det tid for skiløpkonkurransen. Her stilte staute skiløpere seg ansikt til ansikt med døden.
Noen hadde selvsagt forberedt seg på denne situasjonen med litt styrkedrikk noe som også hjalp på
stemninga. Løypa gikk gjennom busker og kratt og under trærne var det ikke så alt for mye snø for
stakkars ski som skulle begi seg igjennom. Det var en svingete trassé som var valgt for året og det
medførte til at alt lå til rette for snarveier for de som ønsket det. Undertegnede vil heller ikke blånekte på
at han tok en aldri så ”liten spansk en” foran Marianne for å komme først inn til skyting på siste runda.
Hun svarte derimot med å dytte meg ut i bekken der jeg stod forsvarsløst og kastet snøballer på en
treplanke. Vi vant likevel fortjent etter en hederlig innsats fra Erik som stoppet Marianne før hun nådde
målstreken. Ellers så var det som vanlig obligatorisk drikkestasjon der Kristin hadde en håpløs oppgave
med å servere stressede løpere som for forbi.
Etterpå var det på tide med litt hopping. Selv om det var mange vågale hopp i den ikke så alt for
snøfylte bakken (hverken ovarenn eller unnarenn var spesielt rike på snø) så må nevnes Anstein sitt
dødssprang med 180 piruett slik at han landet med bakskia forover for å si det på en enkel måte. I
ettertid har vi konkludert med at det er kanskje ikke så veldig rart at denne karen opptil flere ganger det
siste året har bevist at han klarer å skade seg selv ganske bra.
Utover kvelden var det på plass med litt premieutdeling på D-16. Her var det Marianne og Anstein
som vant, mens Ingerid og Ingeborg klarte det umulige. De fikk nemlig jumboprisen sammen uten
engang å ha vært på lag! Dette sier vel litt om deres solide innsats i konkurransen, men også om hvor
døddrukken juryen må ha vært. Den videre innsatsen lå i å klare å formidle flest mulig hvor full man ble
(Ref: Ingerid Klokk som, mer eller mindre uforskyldt, ble offer for at en falsk mail i hennes navn som ble
sendt til langrenn-bull.)
Steinar

Trenern
Her skulle det egentlig stått masse om nye treningstider, men siden sesongen definitivt er over og det er
lenge til neste skirenn så får vi heller ta en liten oppsummering av årets opp og nedturer.











NM: Beste enkelt prestasjon gikk til Lars Ole med en sterk 63. plass på 3 mila. Likevel var det på
stafetten at vi utmerket oss mest. Med 27. og 35. plass av 49 lag viste vi at vi er Norges klart beste
studentidrettslag. OSI ble knust.
KM Stafett: I år som i fjor viste vi at vi er Trøndelags beste lag både i topp og bredde. I herreklassen
stilte vi 9 lag og 1. laget tronet selvfølgelig øverst på seierspallen, mens jentene tok 3., 4. og 5.
plassen.
Vasa: På årets store styrkeprøve stilte vi selvfølgelig opp. Drøyt 20 spreke skiløperer slet seg
gjennom de 9 milene. Helge viste at staking er noe han behersker. 96. plass er meget bra. På
damesiden ble Marianne beste norske med en strålende 17. plass.
Birkebeineren: Her kom årets store nedtur. Selv om vi stilte mannsterke med over 150 deltakere
klarte vi heller ikke i år heller å ta skjoldet. 62 merker holdt bare til nest beste klubb. Vi manglet 5
merker og her er sølv nederlag. Likevel var det mange som hadde en fin dag over fjellet og gikk bra
løp.
Hyttekarusellen: Steinar og Marianne vant den store NTNUI cupen. Hele 82 personer deltok i et
eller flere renn. Dette viser knallbra bredde i klubben. Vi retter en stor takk til alle arrangørene.
Klubbmesterskapet: Her hadde vi trolig Norges største seniorklasse med totalt 38 deltakere. Ikke
riktig like mange som fjorårets 50, men uansett viser vi stor bredde i klubben. Gratulere til Lars Ole
og Marianne som stakk av med seieren.
Det ble også vist store sportslige prestasjoner av personer som i andre grener ikke konkurrere for
NTNUI, men som trener sammen med oss. Skiorientererne Helge, Valborg og Morten gikk all WC
og hevdet seg bra. Valborg tok også kongepokal i årets NM. I NM i skiskyting viste Anstein at han
tilhører Norgeseliten med en 3. og en 5. plass i jaktstarten. For dette ble han belønnet med å
representere Norge i militær VM. Kjartan har også hatt en bra sesong. Han ble nummer 2 i årets WC
for funksjonshemmende.
Ellers var den sportslige aktiviteten meget bra. Gjennom hele vinteren viste vi jevn og bra innsats i
krets- og turrenn. Spesielt kan vi nevne at vi også i år stilte med mange deltakere i Nordic ski
maraton. I kretsrenn viste vi god innsats i KM individuelt. Gjermund tok tittelen på 3 mila og i hard
konkurranse tok Morten en sterk 6. plass på 10 kilometer klassisk. Vi stilte for øvrig med 10
deltakere. Judasen Geir Ove gjorde det også meget bra i junior NM, hvor han tok en 10. plass på 10
km skøyting og en 4. plass på stafetten.

Alt i alt er vi som trenere meget godt fornøyd med aktiviteten i vinter. Vi regner med at den fine trenden i
klubben holder seg også neste år. Som en liten gulrot for å holde opp sommertreningen kan vi nevne at vi
planlegger å delta i Marcialonga i år 2000. Så her er det bare å stå på slik vi har et godt grunnlag å bygge
på når møtes igjen i Trondheim i slutten av august.
Og husk: No pain - no gain!
Hilsen trenerne

FB-intervjuet i dag med Lars Erik
Vi forsøker noe nytt i denne utgaven av Fb-intervjuet ved å la en som kjenner de svake punktene til
offeret foreta intervjuet:
1) Hvem er du egentlig?
Hvem jeg EGENTLIG er, er et spørsmål for filosofer. Og i og med at jeg aldri har hatt ex.phil. føler jeg
meg ikke kvalifisert til å svare på dette. (S: Prøver å utmanøvrere intervjuer med filosofi, men klarer det
ikke. Lar svaret stå.)
2) Hvor er formen din?
Formen min har siden vinterens høydepunkt, med Birken, hatt en lite positiv utvikling.(S: LE bruker her
en utvidet definisjon av begrepet "form") Likevel tror jeg at det i løpet av mai skal være mulig å få den
enda et par hakk dårligere. For av en eller annen grunn er det ikke nok å gå tur- retur Samfundet/skolen
hver eneste dag for å holde formen vedlike. Men jeg satser på å være i knallform til høsten kommer igjen.
(S: Nok en gang er vi fryktelig spente) Dessuten er det helt normalt at gode og seriøse skiløpere tar ferie,
med masse festing og lite trening på våren. (S: Her viser han god innsikt og det ligger tyngde bak svaret.
Verdals utefester er berømte, og LE har deltatt mange ganger, både med og uten sko)
3) Er det virkelig sant at du vant Oslo maraton?
Xantia... Vil nok sannsynligvis forbli ubeseiret på slike distanser for alltid!!
(S: Må nok føye til at vi snakker om en 1/2 maraton. )
4) Var du barnestjerne på ski?
Jeg må vel kanskje innrømme at jeg nok har forholdsvis bedre resultater fra tiden før jeg ble konfirmert,
enn jeg har etter. (S: Dette er veldig korrekt, konfirmasjonen ble definitivt et vendepunkt i livet ditt.)
5) Hvorfor blir du alltid overstadig beruset?
Hva mener du egentlig med det. Jeg kan overhodet ikke erindre å ha vært mer en litt brisen jeg. Så jeg
tror nok du har fått den informasjonen fra upålitelige kilder. (S: Kildene har til tider også vært upålitelige,
men kildene kan erindre en person med langt hår som ikke klarer å gjøre rede for seg. Dette har inntruffet
ved utallige anledninger. Byens ærlige dørvakter kan bekrefte dette.)
6) Hvorfor er du alltid å finne på dansegulvet på byens utesteder?
Her er du også feilinformert. Hver gang jeg nærmer meg et dansegulv på et av byens utesteder ser alt ut
til å gå rundt, så jeg tror nok ikke at dette kan medføre riktighet. (S: Sannhetsgehalten er udiskutabel. At
ting går litt rundt har nok de fleste tilskuerne stor forståelse for)
7) Hva skjedde egentlig med håret ditt?
Utover høsten og vinteren ble presset fra maktkilder i styret i skigruppa (jeg skal ikke nevne navn, men
spesielt en tidligere leder) så sterkt at jeg følte at jeg var nødt til å gjøre noe drastisk. (S: Det var kanskje
drastisk for LE, men definitivt et skritt i riktig retning)
8) Hvorfor er du en ivrig sjekker?
Jeg sjekker mail opptil flere ganger per dag, hvis det er det du mener. Men dette skyldes ofte at jeg må
slette en masse uinteressant o-bull. (S: Her er intervjuobjektet litt sleip. Tradisjonen tro vil kommende
16.mai bli alle jenter under 18 år sin store sjanse til å bli bedre kjent med dette objektet)
9) Hvilken betydning har oppveksten i Verdaln hatt på din adferd?
Jeg er veldig glad du stilte akkurat dette spørsmålet. For dette er noe jeg føler er svært viktig for oss alle
sammen. Det er klart at alle som har vokst opp der har dype sår etter en vanskelig oppvekst. Det er
vanskelig å stå mellom bønder og lottomilionærer på den ene siden. Og mer eller mindre kriminelle
venner på den andre. Når jeg ser på hvor godt det har gått med mine kriminelle venner, lurer jeg ofte på
om jeg har valgt galt. Hvem kunne vel ikke tenkt seg å kjøpt seg en stor BMW på 18-års dagen, hatt
masse penger og feste hele tida. Og sitte i fengsel i ny og ne.

Sannsynligvis ville jeg nok vært en av dem hvis jeg hadde fått valget en gang til. For det må da være
bedre å sitte i fengsel å se TV, enn å låse seg inne frivillig med en usannsynlig kjedelig bok... (S: *Nikker
forståelsesfullt* )
10) Er du glad i barn?
På grunn av fare for mistolkninger velger jeg å svare: Ingen kommentar. (S: Det er ingen hemmelighet at
LE elsker skrikerunger, og anser seg selv som en perfekt familiefar)
For FB: Stilero
*ler*
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HOLMENKOLLSTAFETTEN
Helga 8. - 9. mai var det klart for vårens vakreste eventyr, eller i hvert fall det som skal være det, nemlig
Holmenkollstafetten. Spreke studenter rev seg løs fra bøkene og eksamen for å forsvare NTNUI’s ære i
Oslo. Ingeborg og jeg hadde til og med vekslingstrening inne på Skiraffen. Her skulle ingen ting
overlates til tilfeldighetene. Etter å ha fått sopt sammen hele Trondheim Friidrett, satte vi kursen sørover.
Det første forvarselet om at det kanskje ikke kom til å bli så vakkert fikk vi i Østerdalen. Det snødde stort
sett hele veien, men vi trøsta hverandre med at vi skulle da lenger sør, så det måtte da bli litt varmere
etter hvert.
Joda, jo nærmere vi kom hovedstaden, jo finere ble været og da vi kom fram til Tåsen Fritidsordning så
det hele svært så lyst ut. De sprekeste tok seg en liten joggetur, mens vi andre fordrev tida med
Paddington og lego. Svært så behagelig, spør du meg!
Så var tida kommet for å finne Pizza-resturanten vi skulle spise på. «Heldigvis» hadde vi kvitta oss med
alle som kommer fra Oslo, så vi hadde bare oss selv og sporveiskartet til Lars Ole å stole på. Ettersom
Sjur hadde bodd ett år rett ovenfor Tåsen skole gikk det greit å komme seg på trikken (eller bana eller tbana eller hva det nå var vi skulle kalle den akkurat der!), og vi klarte å komme oss av riktig også. Men
så var det store problemet, hvor var Peppe’s? Opp med kartet til Lars Ole midt på Karl Johan, og om å
gjøre å «tala så mye dialækt som vi bære fekk tell.» Ikke noe problem det, med den gjengen der. Hvem er
det vel som ikke har hatt småproblemer med å skjønne både Lars Ole, Sjur og undertegnede? Faktisk så
fungerte det også. Etter å ha sondert Karl Johan for kjente og plukka opp Dag Anders, satte vi kursen
forbi slottet og var til Dag Anders og Lars Oles forferdelse ti minutter for tidlig ute. Det som kanskje ikke
slo dem, var at jeg ikke ville mobbes mer, og ville finne igjen noen av de andre vennene våre.

Etter å ha spist drog en del av oss tilbake for å legge oss (evt. leke med lego!) Selv sovna jeg momentant
i kroken min ( som faktisk hadde eget forheng ), og sov helt til morgenen trengte seg på. Snart skulle det
vise seg at det kanskje hadde vært like greit om jeg hadde sovet noen timer til også. Jeg tumla i hvert
fall ut av kroken min, og inn på badet og kikka ut. Snø? Nei, det kunne det da ikke være! En liten kikk til
bekrefta imidlertid mistanken og jeg måtte sjekke datoen for å være sikker på at det var
Holmekollstafetten og ikke fem-mila i Kollen jeg skulle ut og løpe. Jaja, tenkte jeg, da var det jammen
bra at jeg tok med meg stilongs. Snart begynte det å bli liv i folk og jeg begynte å pakke ut av sekken
min, stolt av min framsynthet. Problemet var bare at hverken stilongsen eller overtrekksbuksa mi var
der! Dermed måtte det en storstilt redningsaksjon til, ettersom ingen andre hadde klær til overs
akkurat. Heldigvis hadde Trondheim friidrett fått nye dresser den helga, så de hadde ei bukse jeg kunn
låne. Etter frokost bar det ut i bussen og da vi satte kursen for Bislett var det bare et spor igjen etter oss
på Tåsen skole, et par ski i flaggstanga!
Vi ankom Bislett i snøværet og fikk bekrefta mistanken vi hadde fått under frokosten: Isselgerne hadde
ikke vært på et to ukers omskoleringskurs på Geilo for å lære å selge kakao. Dette kunne bli en kald
fornøyelse! Merkelig nok gikk tida fram til start forholdsvis fort ( Karl har fått seg jobb, og Ingeborg helte
nedpå hele flaska med jernekstrakt), og snart var det klart for start i menn elite. Helge skulle ut og løpe
og selv om vi syntes det så litt svart ut, helt til han satte inn turboen og raste forbi halve feltet på siste
runda. Jo, det var helt klart at NTNUI hadde fått en god start. Også vi jentene og kanskje særlig
andrelaget til guttene gjorde det bra inne på stadion og det var med godt mot Ingeborg og jeg la i vei ut
mot etappene våre. Beina kjentes lette og fine, og kulda var heller ikke så ille. Faktisk, til tross for at vi
ikke akkurat hadde så veldig lyst til å gå ut om morgenen, gikk det egentlig ganske bra. Ingen av lagene
våre var med helt i teten til mål, men vi fikk fine plasseringer og ike minst råfine diplomer, som nesten
ingen andre har maken til!
Etter løpet var det pølsespising og dusjing som stod for tur. Ingeborg og jeg fikk oss til og med et lite
avkjølningsbad inne på Bislett bad. Så ingen skal komme her og si at vi er redde for kulda! ( I hvert fall
ikke etter å ha blitt vant til den!) Alt i alt var det kanskje ikke akkurat vårens vakreste eventyr vi var
med på, men moro var det!
MEØ

I helga er Ingerid på utdrikningslag i Oslo!

Pinglesliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skippendales droppet strippeshowet for andre år på rad. Begynner gutta å miste grepet?
De har i alle fall et meningsløst navn på kjøkkenet.
Jente skilaget på TIO turte ikke å stille i lekre heldekkende skidresser. Ble forventings
presset for stort ??
Anstein stile på både vor- og nachspiel, men var ikke på Stakefesten. Hvor var han i mel
lomtiden? Lå han hjemme å staket kanskje……..
Geir Karlsen som droppa stakefesten for en ussel pubtur i London. Hva er dette for prior
itering?
Hopp for damer har aldri vært noen stor idrett. Dette beviste jentene i skigruppa til fulle
under Sindre Oppheim. Det er kanskje like greit at vi ikke har noen hoppgruppe i ski/
nordisk!
Skigruppa minus Rolf, Stian og Håkon. Bankettbussen hjem fra birken tok ikke helt av.
Her har skigruppa noe å lære av o-gruppa (TIO).

Anti pingleliste
1.

Anstein brakk foten i november og
gikk med gips fram til januar. Han
viste enormt stor innsats og på
gangsmot. Resultatet ble medalje i
skiskyter NM og deltakelse i militært
VM. Her har vi alle noe å lære!
2. Valborg trappet ned treninga foran
årets skiorienteringssesong. Dette ble
belønnet med kongepokal og en knall
sterk innsats i årets WC. Her må vi ta
oss av hatten.
3. Aasne "Asmund" Hoksrud løp nesten
20 km på årets TIOmil. Etter å ha løpt
4.etappe på NTNUI`s 1.lag, løp hun 12
km natt for skilaget. Synd ikke långa
natten var ledig…..
4. Tor Einar har satt ny standard for
trappeoppgangspying på moholt. 6
etasjer - en uslåelig rekord. Ser vi her
en verdig arvtager etter Vegard Fluge?

Pingle eller
Anti-Pingle?

Til:

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

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

Tor Einar - En skikkelig Antipingle!

