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Redaktøren har ordet
Dette blir min siste ”Redaktøren har ordet”! Geir Ove blir fra neste
nummer redaktør for Fiskebeiner’n. Dermed går jeg tilbake som vanlig
medlem i redaksjonen. Min tid som redaktør har vært kjempefin og
det har vært meget lærerikt. I dette nummeret har vi fått samlet
masse sladder og annet snacks og selv om vi kom litt seint i gang så har
resultatet blitt meget bra.
Høsten har nå kommet godt i gang og forhåpentligvis så er det ikke
mange dagene til vi atter kan bevege oss i Bymarka på hvitt underlag.
Dette er mye mer ønskelig i forhold til det å begi seg ut på turer opp
mot 7 1/2 time uten mål og mening i våte myrer (ref: min innsats sist
helg)!
Møt opp på treningssamlinga i midten av november, gå birken og
ellers lykke til med sesongen!
Steinar

OBS! Første og billigste
påmeldingsfrist
til Briken er før
30. november.
Meld deg på!!
Mer
informasjon
finner du på
Skitavla.
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Leder
Hu & Hei!
Nå er vi kommet godt i gang med høsttreningene og oppslutningen har vært upåklagelig. Det
varmer et skihjerte å se at så mange nye og gamle utøvere slutter opp om skigruppas aktiviteter.
Spesielt gledelig er det at vi har fått et bra jentemiljø i gruppa. Det trenger vi. Treninger og
sosiale arrangementer blir mye mer givende når vi består av mer enn en gutteklubb.
Jeg vil også takke for det ærefulle vervet jeg har blitt valgt til. Det er en stor ære å få lov til å
være leder for Norges største seniorgruppe. Det er ikke mange klubber kan skryte av ha
nærmere 50 stykker på intervalltrening og 30 løpere i klubbmesterskap på rulleski. Meget bra
innsats! Som sagt ser jeg frem til å være leder for Ski/Nordisk, men den viktigste grunnen til at
tok vervet er fellesstarten på klubbmesterskapet som lederen starter. Ellers ønsker jeg å
videreføre arbeidet som tidligere ledere har gjort før meg. Retter da en takk til Rolf og det gamle
styret. Det hadde også vært moro å få til et par nye store arrangementer som KM sprint, Italiatur
med Marcialonga og et større opplegg rundt NM stafett. Alle som liker å vise seg frem på TV i
kondomdress får
garantert oppfylt dette på
NM. Så her bør alle
linselus kjenne sin
besøkelsestid!
I høst har det blant
barmarksamling på
en knallsamling.
et bra utbytte både
Personlig hadde jeg en
høstvær sammen med
som også nyter å presse
Regner med at alle
midten av november. I
viktig å huske de sosiale
pizzakvelder, ukatoget

annet vært arrangert
Storlien. Som alltid ble det
Forhåpentligvis hadde alle
sosialt og sportslig.
utmerket helg i flott
drøyt 30 andre skiløpere
intervall til det svartner.
stiller på skisamlinga i
tillegg til trening er det
arrangementene som
og oktoberfesten.

Til slutt vil jeg minne om at NTNUI er en klubb for og av studenter. Det er deltakerne selv som
former klubben. Derfor er det viktig at alle er med å tar i et tak, og engasjerer seg slik at vi kan
opprettholde dagens aktivitetsnivå. Det å være med å organisere ting og tang er en gylden
mulighet til å bli godt kjent i gruppa.
Så nå er det bare å lege seg i hardtrening frem mot snøen kommer om ett par uker.
Oktoberturene på ski i bymarka bruker å by på flott skiføre og strålende solskinn!
Sportslig hilsen Stian
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Barmarkssamling på Storlien, 17/9 til 19/9-99
Prolog. Følgande spørsmål frå ein x-trenar frå Voss kom eit par dagar før samlinga:
"Kva med øl, kaffi, cognac, whisky, trøndekarsk, sigarar og damer? Blir det rom for
slike innslag og?" Dette medførte ein liten debatt. Før ein kritiserer denne personen for
å koma med slike ønske bør ein imidlertid tenkja på at han i ungdomsåra oppheldt seg

Bilde 1: Før festen...

helg etter helg på ein plass kalla Helgatun (driven av Den vestlanske
indremisjonen…) for å trena og å gå skirenn. Den mest populære aktiviteten her var
vistnok (i følge Brynhild) å leika bibelmøte mellom treningsøktene. Spørsmålet
ovanfor bør vel derfor sjåast på meir som ei oppramsing av ting som var forbodne i
denne perioden?
Samlinga. Fredag 17. sept. i tre-tida stod nærmare 30 forventningsfulle skiløparar på
Store-P for å dra på samling, for mange var dette første samlinga med skigruppa for
andre var det nr. 13. Eit uvanleg problem oppstod: det var for mange bilar (14 stk.) og
ein del vart derfor spurt om dei kunne setja den igjen. Køyreturen gjekk greitt sjølv
om det var litt masing om ispausar og underhaldning frå baksetet (Ingrid L. og
Ingeborg). Dette var eigentleg Svein Olav sin feil sidan han hadde skrive at turen ville
(fortsetter på side 35)
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Ny i langrennsgruppa!
En tirsdag ettermiddag i august gjorde jeg meg klar for å dra på min første
trening med langrennsgruppa. Som ny student i Trondheim følte jeg meg nesten
forpliktet til å prøve noe nytt, og tenkte at nå som jeg endelig hadde flyttet til et
sted med mer enn 5 -10 cm snø om vinteren var langrenn et bra alternativ.
Forhåpentligvis ville jeg også få utvidet min ikke altfor store vennekrets her oppe.
Første løpetur gikk til Estenstadmarka med intervalltrening .......
Estenstadmarka visste jeg ikke hvor var, og intervaller hadde jeg ikke sprunget
siden gymtimene på skolen. Men - jeg overlevde, og ble til og med kjent med
noen nye mennesker. Etterhvert har det blitt en del treninger, noe jeg foreløpig
ikke har angret på. Nå vet jeg omtrent hvor lysløypa går, har lært meg noen
skiøvelser, og det som egentlig var det viktigste - fått nye venner! Når det
begynner å komme noe hvitt og kaldt ned fra himmelen håper jeg også bli en litt
bedre skiløper.
Marita Aksnes

Hvorfor ikke?
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I
Alaska
har alle
biler
lasteplan
!
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Kak, sjø!

Mail sendt til FB i slutten av september...
Fant du det jeg hadde om Lars Ole. ???
Det kommer en gang til:
Fra brodern:
Når det gjelder min broder så finnes det faktisk litt snacks nå... Du vet
han var i Canada i sommer, og der har han en dame, Suzi. Hun er 25 år,
bor i Canada (Edmonton) er "sivilingeniør" innen vannrensing. Lars Ole traff henne forrige
sommer, og de har holdt kontakten siden. Nå er de definitivt et par, og
hun kommer til Norge for å feire nyttår sammen med broderen... Visste du
dette fra før, eller? Ellers så håper han på å bli ferdig med doktorgraden
til jul. Han har post-doc stipend i to år etter doktor'n, så da bærer det
vel til Canada igjen...
Egentlig så tror jeg at det er andre som har mere sladder om duden enn
jeg...
-Håvard
-Stilero
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Sensurert! Husk å
slette dette innslaget

Morten & Harald

Nå er det seks miliarder mennesker i verden
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Veddugnad 99
10. til 12. september var det klart for skigruppas årlige veddugnad. I år skulle
vi fylle opp vedlagret på ……………-koia. Fredag ettermiddag reiste vi av
sted. 8 mer eller mindre friske og opplagte personer fordelte seg i to biler og
satte kursen nordover. Etter en liten stopp i Stjørdal, hvor hadde visse
problemer med å forklare kassadama forskjellen mellom sjokolade-mosse og
potetmos, var vi raskt framme ved veiens ende. Nå var det på tide å ta beina
fatt. Nedlastet med økser, sager, motorsager, hoggerhjelm og ikke minst
masse mat og drikke la vi i vei mot koia. Under første del av turen underholdt
vi oss selv med å løse 4H sin natursti, og siste delen av turen underholdt
Marianne oss med å finne veien til koia. Etter litt leting fant vi da fram, og vi
hadde knapt kommet innenfor døra før Bente og Karine sluttet seg til oss.
Fredagskvelden gikk med til matlaging, og –spising, før de fleste la seg for å
være uthvilt til neste dags strabaser. Koia hadde bare 8 sengeplasser, så Bente
og Karine sov ute i telt. Lørdagen gikk med til hogging av ved. Med såvel
hånddrevne som motordrevne sager gikk arbeidet som en lystig lek, og snart
var akkorden vår på to favner ved gjort unna. Arbeidsøkta ble avsluttet med
et bad for å vaske av seg litt av dagens oppsparte svette og sagflis.
Senere på kvelden ble det grilling av pølser og marshmallows på bål utenfor
hytta. Når temperaturen ble plagsomt lav, trakk vi innendørs der vi
underholdt oss selv med sang og kortspill. De mest vågale satset framtiden
sin i et ”boms og president” spill, og for de som synes Sjur har begynt å freake
ut i det siste er det bare fordi han endte opp som kunstner.
Søndagen opprant med like glitrende vær som de foregående dagene. Etter
frokost ble vi enige om å dele oss i en turgruppe og en rett-hjem-gruppe. På
grunn av en stor andel forkjølte folk, ble turgruppa uvanlig lita til å være
langrennsfolk på tur, men siden det gikk glimrende opp med hensyn på
transporten hjem, gjorde ikke det noe.
Siden vi kunne veien hjem bedre enn veien ut, gikk det raskt å komme seg
tilbake til bilene igjen, og selv om turgruppa nesten ble blåst ned av
fjelltoppen de besteg, var været upåklagelig hele helga, og alt i alt var det en
fin tur med passe mye jobbing og passe mye turgåing.
Øyvind
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Karine & Bente vet hvor haren hopper...

Dugnad ved
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Bilde 3: Jentene entrer festen
som heitte "Red Bull" som ikkje var tillatt i Norge. Rykta sa at koffein-innhaldet var
så høgt at ein kunne bli tatt i dopingkontroll (viss det er eit ønske her i livet....?).
Tida mellom øktene var også nytta til å laga blautkake til kveldens kakeeting. I firetida var det så klart for dagens andre økt. Dei fleste tok denne økta på rulleski, men
det var og ein del som sprang ein roleg tur. Me vart køyrt nesten ned til Meråker og
skulle gå dei ca. 22 km oppatt. Veret hadde no letta, og sola heldt på å bryta
gjennom. Dei fleste satsa på å staka mestedelen av vegen og sidan me hadde hatt ei
hard økt på morgonen sa mange at dei ville ta det med ro. Så "gjekk starten", eg var
ikkje heilt oppmerksom og kom derfor ut heilt sist. Litt etter litt tok eg igjen fleire av
løparane som hadde overvurdert formen på ein av årets første rulleskiturar. Før den
siste bakken opp til Storlien nådde eg igjen bl. a. Geir, Lars Ole og Dag Anders som
stod i vegkanten og hadde hatt ein lengre pause. Plutseleg høyrer me Geir ropa noko
om mann elle mus før han hoppar ut i vegen og stakar i ein voldsom fart oppover.
Me andre startar også å gå og 4-5 min seinare når me igjen Geir som no verkar
mykje meir menneskeleg. Når me passerer høyrer me han bannar og mumlar noko
om at han aldri meir skal prøva å rykka, før me går frå han. 2 min seinare er dette
imidlertid gløymt då Geir legg seg ut i venstrefila og legg inn eit nytt rykk då han
passerer oss (ein kan iallfall ikkje beskulda han for ikkje å leva opp til sitt eige motto
"No guts no glory" !). Når me kjem fram til Storlien står dei første og diskuterer
plasseringar og taktikk. Gjermund fortel f. eks. at han var heilt utsliten, men
kontrollerte inn til plasseringa ved å gå og sjå seg bakover. Den oppvakte lesar vil
(fortsetter på side 13)
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her spørja seg om slik taktisk disponering og rykking er vanleg på langkøyringar i
skigruppa. Svaret er nei, men ein må hugsa på at det var ein del ski-o løparar i tet her
og dei har sikkert meir til felles med o-løparar?
Etter at me hadde dusja var det middag. Denne var som tradisjonen tilseier jegergryte
med ris. Etterpå samla alle seg i ei hytte for kakeeting. Her heldt det på å skje ein
skandale då Erik hadde forsynt seg av kaka før den offisielle starten ved Lars Ole og
Dag Anders. Skandalen vart imidlertid elegant averga då underteikna kunne opplysa
om at slike formelle opningar ikkje var tradisjon. Det var og store forventningar til
Geir (ops!, navnet burde vel ikkje nemnast) etter ein viss mail før samlinga. Sjølv var
eg spesielt spent på punktet som gjaldt damer og det trur eg fleire var. Men så vidt eg
veit vart dette nok eit døme på at vossingar er større i kjeften enn ?? (her overlet eg til
lesaren å fullføra setningen sjølv)
På søndagen var det langtur som stod på programmet. I starten sprang alle samla
innover i fjellheimen i roleg fart. Veret var strålande og alt gjekk fint heilt til Erik
sprang/gjekk rett på ein varde og blei så skada at han måtte snu (ikkje spør meg om
korleis han fekk til å treffa denne varden i dette opne fjell-landskapet). Etter omlag ein
time delte me oss i to grupper etter kor langt/fort me ville springa. Dei fleste jentene
valde det kortaste (?) alternativet. Me andre var oppå ein topp. På heimvegen vart
gruppa delt fleire gonger. Sjølv måtte eg sleppa teten då Steinar (ja, Line !) drog opp
farten opp mot ein topp og sprang i frå oss vanlege mosjonistar.
Då den gruppa eg var med i var komne nesten heim fann Geir og Eirik (Garnes) ut at
det ville ta seg dårleg ut å skriva 3.10 i treningsdagboka, 3.30 ville vera mykje betre.
Dei sprang derfor ein ekstra runde rundt eit lite vatn for å oppfylla treningskvoten for
veka og å leva opp til gamle tradisjonar i skigruppa. Men her er det på sin plass å
skyta inn at i "gamle dagar" var det langturar på over 5 timar som gav status på
samlingane, så 3.30 er vel ikkje så veldig mykje å skryta av? Då me var komne tilbake
til hyttene og hadde tøyd ut i 10 min kom jentene tilbake frå sitt kortare (?) alternativ,
og kort tid deretter kom Steinar L. og nokre andre som hadde tatt med seg ein topp til.
Før me reiste tilbake til Trondheim vaska me hyttene og ein del var innom Konsum
for å støtta næringslivet i EU. Alle var einige om at det hadde vore ei fin samling.
Neste sjanse for å vera med, er på snøsamlinga i midten av november. Den bør alle
setja av tid til !
Sjur
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Hjemmesida vår!
Skigruppas hjemmeside finner du på:
http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/
og den er absolutt verdt ett besøk.
Lurer du på hvem folk er, hva som skjer, resultater eller rett og slett
bare har lyst til å surfe litt på nettet så er hjemmesida til
Ski/nordisk et glimrende utgangspunkt. Her finner du linker til andre
ski-relaterte sider og til medlemmenes hjemmesider, slik at du kan finne
ut hvem som er hvem. Kobler du dette med de siste årenes
klubbrenn-resultater vet du med en gang hvem som blir skumlest i sporet
til vinteren.
Det finnes også mye bilder fra de siste sesongene. At det ikke finnes helt
ferske bilder er DIN skyld, ettersom du ikke har lånt bort bildene dine
til oss for scanning. Kom med dem, så legger vi de ut til allmenn
beskuelse. Det bør med andre ord komme flere bilder med tid og stunder
utover høsten. Bilder kan lånes bort til Steinar Line, så scanner han dem
På hovedsida finner du en plan over alt som skjer i nærmeste framtid. I
hvert fall det meste som skjer i regi av Ski/Nordisk. Dette innebærer
oppmøtetider og -sted for treninger og andre arrangementer.
Skulle andre beskjeder være gitt på mailinglista så holder vi
oss til det, men som oftest er hjemmesida temmelig oppdatert. Etterhvert
som sesongen nærmer seg vil det også komme informasjon om aktuelle skirenn
og framgangsmåte for hvordan du melder deg på disse.
Alle nummer av Fiskebeinern siden 1996 finner du også på hjemmesida. Her
er mye interresant lesning og om du skulle være så uheldig å savne ett
nummer av FB så er hjemmesida stedet å lete.
Lurer du på noe som har med hjemmesida å gjøre eller har forslag til
ting vi bør ha der så kontakt langrenn-www@stud.ntnu.no.
Vi ordner alt!! (hvis vi får tid og det passer seg slikt)
larschri@
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Klubbmesterskap rulleski resultater 1999

Herrer
Plassering:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Navn:
Svein Olav (blades)
Anstein
Lars Ole (blades)
John Oddvar
Gjermund
Tor Halvor
Geir
Geir Ove
Eirik
Stian
Joar
Tor Einar
Sjur
Per Christian (klassisk)
Jan
Erik (blades)
Tomas (klassisk)
Kjartan (klassisk)
Frode
Steinar
Øyvind

Tid:
21,14
21,40
21,54
22,01
22,07
22,16
22,22
22,44
22,49
23,04
23,49
24,18
24,54
24,59
25,38
26,23
26,30
27,19
28,44
29,02
29,54

Navn:
Valborg
Ingvill
Lena
Helga
Mona E.
Ingvil G
Anne M.
Vibeke
Marianne

Tid:
15,01
15,49
16,00
16,04
16,25
17,16
17,32
17,43
19,57

Damer
Plassering:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Kake?
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Se Karlsens karakteristiske smil til kamera på flere bilder gjennom FB

Treningsinfo
Nå har endelig høstværet kommet, og treninga er allerede i full gang. Oppmøtet så langt
har vært særdeles bra, noe vi trenere er godt fornøyd med. Spesielt gledelig er det at så
mange nye har funnet veien til Store-P. Jenteandelen har også vokst, noe som helt sikkert
vil være positivt for miljøet i gruppa. Innsatsen så langt har vært veldig bra, og det håper
vi at den fortsetter med.
Årets tre store mål er som vanlig NM- stafett, KM- stafett og Birkebeineren. NMstafetten går i år på Vang den 23 januar. Vi satser i år på å stille med 3 herrelag og et
damelag. Håper at alle aktuelle NM- løpere holder formen ved like, og stiller friske og
raske.
På breddesiden vil KM- stafett og Birkebeineren være de viktigste arrangementene. Vi
håper vi kan slå fjorårsrekorden på 12 lag i KM- stafetten, og ta tilbake skjoldet i
Birkebeineren.
Så langt ser det ut som om at folk er i god form, og at målene er godt innenfor
rekkevidde.
Treningstidene er som tidligere annonsert:
Tirsdag:
Onsdag:

Torsdag:
Fredag:

Søndag:

Kl 19.00 Store-P på Moholt
Skigang/løpsintervall ca 1t 15 min, ta med staver
KL 18.15 I-bygget på Gløshaugen
Løpetur m/spenst og hurtighet
Kl 19.30 Styrketrening
1t 15 min + 45 min
Kl 20.30 Gymsalen I-bygget på Dragvoll
Ballspill (ikke noe opplegg fra trenerne)
1t 30min
Kl 17.00 Store-P på Moholt
Gruppe "seriøs": løpsintervall, eventuelt distanseløp
Gruppe "roligere økt": Lystbetont joggetur
Ca 1t 15min
Kl 10.00 Store-P på Moholt
Rolig langtur på beina i Estenstadmarka
2t - 3t 30min (flere grupper)

Det vil bli arrangert distanseløp fredag 29. oktober, ikke fredag 22 som tidligere
annonsert.
Siden høstmørket begynner å trenge seg på, utgår mandagstreningene på rulleski.
Sportslig hilsen fra trenerne
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FB-INTERVJUET, I DAG MED ING-REID L
Dagens intervjuoffer er vant til å være ute i hardt vær. Som eneste jente på
skikjøkkenet «Skiraffen» er trakkassering, mobbing og drittkasting dagligdags,
ja nærmest som en kjedelig bagatell å regne. Hennes nærmiljø består stort sett
av et tonn oppvask, støv og dritt på gulvet og kort sagt rot. Når hun endelig
legger seg utslitt i sengen om kvelden, er det til de glade toner fra getto blaster’n
til Bergkjellern rett under hodeputen. Mine damer og herrer, bli bedre kjent
med hverdagshelten INGERID LANGSLET!
FB: Ingerid, hvordan holder du ut tilværelsen på Skiraffen?
Ingerid: Det er ikke lett, nei. Av og til skulle jeg ønske jeg bodde på et jentekjøkken.
Men når jeg tenker meg om så er det egentlig bare Bredden og jeg som roter.
FB: Du bor sammen med eks`n, mens typen din har du forvist til Oslo. Hvordan takler
han situasjonen.
Ingerid: Han tar det stort sett bra. Så lenge jeg får trent mellom de gangene vi ser
hverandre synes han det er helt i orden. Guttene mine på Skiraffen er veldig flinke til
å hjelpe til med egentreningen min.
FB: Kan du si noe om dine sportslige mål foran sesongen?
Før Ingerid rekker å svare dukker hodet til Bredden inn gjennom døra og forkynner at
det blir vaffler, is og video om fem minutter.
FB: Du valgte å studere ved kjemi, som er den linjen med flest jenter på hele
Gløshaugen. Interesserer ikke gutter deg overhodet?
Ingerid: Hvorfor tror du jeg bor sammen med tre gutter? Bedre med kvalitet i
privatlivet enn kvantitet på skolen.
Bredden dukker nok en gang opp i døra, denne gangen med et tonn vafler, is og
tallerkner. Vi lar oss ikke be i det hele tatt, men starter på vaflene med et pågangsmot
som hadde satt Bjørn Dæhli i et grelt lys.
FB: Det har kommet FB for øret at du har et anstrengt forhold til Lada’r, uten at vi
helt greier å skjønne hvordan det er mulig.
Ingerid: Ja det går alltid galt når jeg låner kjærra (les limosinen) til Bredden. Hvis
jeg er så heldig å få den til å kjøre, skjer det alltid et eller annet underveis. Slik som
da jeg holdt på å kjøre ned Georg Andersen eller ikke greide å svinge rundt trafikkøya
i Skien sentrum mens purken stod og så på eller mosa combicampen på vei inn i
garasjen. (Hva med å lære å kjøre?) Dessuten blir jeg til stadighet sjekket opp av kåte
Ladaeiere, noe som begynner å bli plagsomt.
Sinte grynt høres i krokene etter Ingerids siste setning. Å bli sjekket opp av folk som
eier Lada er et ufattelig stort kompliment og kun et fåtall personer forunt. For bidra til
en kollektiv avreagering forsvinner Bredden ut på kjøkkenet igjen for å hente en
bakebolle med gele og 20 liter vaniljesaus.
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FB: Hva gjorde du egentlig sammen med Bengt i skuffen under sengen til Rolf etter
Stakefesten?
Ingerid: Hva tror du? Vi diskuterte blomster!
FB: Fortell om eksamensfesten din i andre klasse slik at førstisene får en standard å jobbe
mot.
Ingerid: Vorspielet var så gjennomført vellykket at det bare var et fåtall som greide å
komme seg til byen. Jeg husker hverken hvordan jeg kom meg til eller fra byen, men
morsomt var det lell.
FB: Ditt forhold til fotball?
Ingerid: Fotball stinker! Fotball mot Ally MacBael er udiskutabelt.
Sjokket brer seg i rommet ettersom Ingerid legger ut om fotabll og TLC, som hun
betrakter som verdens kuuleste band. Geleen er for lengst oppspist og Bredden ser seg
nødt til å forsvinne ut på kjøkkenet for å hente sjokoladekake, eplekake og bløtkake, i et
desperat forsøk på å roe gemyttene. Alle vet jo at ethvert skikjøkken med et snev av
respekt for seg selv digger fotball.
Etter en slik kalddusj (og tomme kakefat) ser FB ingen grunn til å fortsette intervjuet og
takker for seg.
Ingerid: Bare hyggelig. Beklager at det ble så dårlig servering. Neste gang dere kommer
innom skal jeg lage ti kaker, nittendobbel
vaffelrøre og kjøpe inn 13 liter is.
For FB: Eirik

Bildene er arrangert...
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Navn:
Aas, Ann Kristin
Aasebø, Morten
Aksnes, Marita
Andersen, Geir Ove
Antonsen , Øyvind
Are, Kirsti
Bartnes, Ingeborg
Bergli, Stian
Bjørnås, Frode
Brateng, Bjørn Lage
Brawek, Ralph
Erlien, Tomas
Espedal, Per Inge
Fjeldbo, Snorre
Følstad, Eskil
Garnæs, Eirik Lindahl
Govatsmark, Marius S.
Grythe, Kai Frode
Haugen, Kjartan
Hellevang, Jon Oddvar
Hervik, Hilde Gunn
Heskestad, Ingvill
Hjelle, Eivind Nes
Hoel, Ole Kristian
Hovdet, Morten
Hårstadhaugen, Tor Einar
Jensen, Lars Christian
Johansen, Bengt Solheimdal

Adresse
Stokkanhaugen 87
Othilienborgveien 61
Vollabakken 14
Herman Krags vei 3-33
Berg studentby H-273
Nedre Alle 3
Moholt Alle 28-44
Herman Kragsvei 3-31
HK 9-41
moholt alle 26-43
Moholt Alle 4-22
Oslovn. 112
Magnus Blindesvei 8A
E.B. Schieldropsv. 17.16
Wesselsgate 15b
Hoemsveien 40
Ranheim Ostre
Petersborggate 1B
Lokes v. 26
Sundlandskrenten 33
Njordsvei 14
MA 1-64
E.B. Schieldropsvei 21-12
Eidsvollsgate 20
Arildsgt.4
Herman Krags veg 49-61
Nonnegata 32
Skullerudstubben 38

Postnr. + sted
7048 Trondheim
7033 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7051 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7019 Trondheim
7052 Trondheim
7033 Trondheim
7043 Trondheim
7019 Trondheim
7054 Ranheim
7013 Trondheim
7033 Trondheim
7032 Trondheim
7032 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7052 Trondheim
7018 Trondheim
7050 Trondheim
7014 Trondheim
1188 Oslo
73511427
73941936
73888925
73511752 / 73932457 / 95742256
73571539 / 73595714
73531626
73967455 / 90578615
73941954 / 98848828
73936656
73887410 / 95126663
73888937
73513027 / 95285786
95185195
73887327
73921383
90610170 / 23180267

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Telefon / mobil
Har bil
73944236
73941215
73515476
73889774
73886737
73503849
73887844
73889772
73889848 / 90843898
73887817

21

Navn:
Johansen, Erik Riis
Johansen, Lena
Karlsen, Geir
Kleppa, Tormod
Klokk, Ingrid G.
Kolstad, Helge
Kvien, Marianne Hagelsteen
Langslet, Gjermund
Langslet, Ingerid Øhrn
Line, Steinar
Lysbakken, Lars
Madslien, Valborg O. E.
Mo, Sjur
Moldestad, Dag Anders
Mork, Svein Olav
Myhrvold, Tore
Mykland, Anstein
Mørch, Jørgen
Ness, Lars Erik
Njå, Håvard
Njå, Ståle
Norman, Axel
Nørstebø, Vibeke Stærkebye
Otterstad, Jan
Pedersen, Birgitte
Refsum, Helge Haakon
Rustad, Anne Marthine
Røe, Steinar
Herman Kragsvei 35-62
Tormodsgate 8.
Herman Kragsvei 45-62
Herman Krags vei 10-22
Øvre Marienlyst 3

Adresse
HK 10-12
Tormodsgt 6A
Herman Kragsveg 49-64
Bynesveien 4b
Håkon Sverressons vei 4
Eidsvollgt. 9a
Moholt Alle 28-43
HK 49-6
Herman Kragsvei 10-13
Herman Kragsv. 10-11
E. B. Schieldropsv. 33-12
Kongens Gt 91B
Hjalmar Haalkesvei 11
Rudolf Nilsens vei 14
Herman Krags vei 3-32
Jonsvannsveien 99a
HK 3-3
Jørgen Bjelkesgate 9
Klostergata 18-15
Herman Krags Veg 10 - 34
Tormodsgt 6A
Herman Kraghs V 53-33

Postnr. + sted
7050 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7018 Trondheim
7051 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7012 Trondheim
7033 Trondheim
7024 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7016 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
3632 Uvdal
7050 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7019 Trondheim
Telefon / mobil
Har bil
73889549 / 90834414
Ja
73941948
Ja
73887330 / 90643455
Ja
73521341 / 73597949
Ja
74939108 / 98683334
73943340 / 73594224
Ja
73887843
73887329
73889550
73889548 / 73593680
Ja
73888978
90788742
95151609 / 73592849
72552881 / 73594632
Ja
73889773
73931986 / 73590979
Ja
73889775 / 90571929
Ja
73502259 / 93283331
90723686 / 90723686
73889559 / 93267179
Ja
73941948
73887365 / 07522225
95938972
73887163 / 97102465
73523221 / 93267793
73887280 / 95049085
73889553 / 93203879
73932629
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Gyldenløvesgt 25 B
HK 45-42
Arne Bergsgårds Veg 6-25
PFI
Hermann Krags vei 9-14
Skyåsveien 39
Herman Krags vei 29/43
Moholt Alle 28-41
Ullinsvn 59
Karolinerveien 8B
Frode Rinnansvei 117
Stubbsvingen 21
Herman Krags vei 45-13
Moholt Allé 12-13

Adresse
Blaklieggen 6
Herman Kragsvei 33-21
Herman Krags veg 31-54

Postnr. + sted
7036 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
Trondheim
7014 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7491 Trondheim
7050 Trondheim
7045 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7021 Trondheim
7050 Trondheim
7036 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
Telefon / mobil
Har bil
73968909 / 91337878
Ja
73887120
Ja
73887111 / 92698534
97680718
73530772
Ja
73887272
73889297
Ja
95285450 / 73550966
Ja
73889839
93028741
73887082
73887841
73940616 / 91515028
72557282 / 73591019
Ja
73888777 / 90766069
73964099 / 73593711
73887261 / 95747448
Ja
73887623 / 95149401

22 biler i gruppa!
Hvem er det som ikke har det?

Navn:
Sagsveen, Espen
Schleyer, Marc
Smedsrud, Espen Aas
Strand, Lars Helge
Sørensen, Kristian
Tangen, Håkon
Teigen, Øyvind
Thjømøe, Ulf
Thorstein, Harald
Tjønna, Arnt Erik
Toreid, Brage
Ulleberg, Karine
Ulvedal, Knut Gunnar
Valøen, Lars Ole
Walderhaug, Ståle
Weiss, Roland
Ødegård, Geir
Østvang, Mona Elisabeth

FB-INTERVJUET DEL II
Som en ekstra bonus til våre lesere har vi intervjuet enda ei berte til
dette nummeret. For å ikke trette dere med flere dumme spørsmål,
bringer vi kun svarene fra intervjuet med SIRI:
- Hva slags intervju er dette egentlig?
- Gjermund vinket med fingeren
- JA, GJERNE!
- Litt tungt i regnet, men fint med sjokolade på postene.
- En fjerdeplass var sur å svelge.
- Selvfølgelig skal jeg på skisamling. O-dag er no’ dritt!
- Jeg bor egentlig ikke der jeg bor.
- Ja, jeg skal gå det jeg klarer for NTNUI i NM-stafetten.
- Jeg er så mett.
- Hvis det er mange slike som dere i Trondheim, blir det ikke vanskelig å finne jobb når jeg er
ferdig med psykologistudiet.
- Selvfølgelig har Joppe og jeg et nært forhold.
- God kake

Dette er hverken Siri
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Krydder og mat
INNLEDNING
I begynnelsen av juni reiste Karine Ulleberg og Ingeborg Bartnes til Vietnam, videre
til Laos og Thailand. Under denne reisen ble masse mat med mer eller enda mer
krydder prøvd ut og i etterkant er det blitt skrevet en rapport om hvordan kroppen
påvirkes av krydderne som tilsettes maten i de ulike landene. De mest vanlig
reaksjonene som tas for seg her er hetetokter og drageånde.

TEORI
Maten i Østen består svært ofte av ris eller nudler med
masse grønnsaker og eventuelt kjøtt som tilbehør. Alt er
ofte stekt i masse olje og tilsatt mye krydder.
Vitenskapelig er det påvist at kroppen kan få ulike
reaksjoner på krydder, det var ønskelig å finne ut om det
er noe sammenheng mellom hvordan kroppen reagerer på
ulike krydder og om det er variasjon mellom de ulike
landene og forskjellige individer.

EKSPERIMENTELT
Man startet med to mer eller mindre blonde jenter som kom rett fra Norge. Ved vært
sted ble det inntatt føde på ulike restauranter, men begge individene var hele tida på
de samme stedene for å innta føde. Etter matinntak var det om å gjøre å betale fortest
mulig før en eventuell reaksjon dukket opp. For å finne ut om det var retten eller
stedet som var årsaken til individenes reaksjon ble det utført både like og ulike valg av
retter. Forsøket ble gjentatt tre ganger daglig på ulike spisesteder og i ulike byer og
land.

RESULTATER
Maten var i alle landene god, men inneholdt svært ofte de samme komponentene flere
ganger daglig. Litt kjedelig for nordmenn da de er vant til å variere innholdet mellom
de forskjellige måltidene. I ettertid ble det fortalt at på grunn av vekstforhold og årstid
har menneskene funnet det mer gunstig å variere matens innhold med årstida og ikke
til de ulike måltidene som man er vant til i Norge.
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1) Svetting
Svært ofte i Vietnam spesielt i HaNoi ble måltidet etterfulgt av en hetetokt. Individ 2
fikk den en halv time før individ 1. Dette skjedde gjentatte ganger, men alltid var
individ 2 først ute. Maten var ellers svært god, og smakt ikke sterkt.

2) Drageånde
I Thailand var enkelt retter som ble servert, ekstra sterke, inneholdt masse pepper og
tilnærmet umulige å spise. Det var her viktig å huske på å be om å få den litt mindre
spacy da målet var å bli mett. Et slikt sterkt måltid førte til at munnen brant og man
hadde problemer med å spise resten. Et godt råd er da og sukre maten. Slike måltider
ga aldri hetetokter i etterkant.

DISKUSJON/KONKLUSJON
I Vietnam hadde rettene lik virkning på både individ 1 og 2. Dersom individ 2 fikk
hetetokt fulgte alltid individ 1 etter, men en halvtime senere. En mulig feilkilde er at
begge individene kan ha kommet i en svært tidlig overgangsalder, men det anses som
usannsynlig da begge er forholdsvis unge.
Hvor godt man tålte den sterke maten var derimot mere varierende. En tendens var at
individ 2 ofte syntes at det ble for sterkt ved lavere pepper/bit- (p/b) innhold en
individ 1. Dette kan også skyldes at individ 1 kommer fra en mer urban plass enn
individ 2.

Karine & Ingeborg synes pinner er kult
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Fb-konkurranse: hvordan ser denne jenta ut
om morran? (Stian, du får ikke være med!)

Hvem er disse?
Klubbmesterskapet
på rulleski
Det var duka for kappestrid på
haukvatnet. Eg visste at det kom til
å verta action denne kvelden. Det
var som om naturen sjølv visste kva
som var på gang. Oppe i skogen
skreik ei kråka og flaksa vekk. Det
var Karlsen ho hadde sett.
(Berre Otto Ulseth kan skriva
dårlegare enn dette)
Ja, ja kappestrid skulle det verta og
slik som alltid i NTNUI var alle nivå
samla. For å førebu seg til
skitestinga i vinter dreiv Lars Ole å
testa ut gliden på to par rollerblades.
Det eine skulle visst ha kulelager
metta med CERA F.
Ikkje på lenge har nivået vore betre
på jentesida. Denne kvelden var det
uråd å få blikk-kontakt fortalte Stian før han la ut på oppvarminga.
Løpet var prega av intens jobbing og tildels merkelege situasjonar. Steinar piska avgarde i
friskt driv, men ved runding var noko gale med teknikken. Eine armen var ute av drift og
roterte hjelpelaust. Rulleskipiggen var borte. Mannen fekk til all lukke ny stav og kunne
fullføra.
Valborg og Arnstein gjekk fort men som ein joker rett ut av ermet kom det ein kar frå Skjåk.
Han gjekk styggfort, men så høyrde eg nokre pensjonistar skrika med skjerande stemmer. ”Det
er feil på han”. Han var ikkje alien, men han nytta seg av rollerblades. Ja no skal dei fattige ha
takk!! Kva skal dette bety?
(er dette dårleg skrive…Tenk på Otto Ulseth).
Uansett, det var god bredde og fin innsats frå alle. Dette lovar bra for vinteren
Kvelden vart avslutta med fråtsing av iskrem og brus på NTNUI-kjellaren
For FB SÅ
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TIKAMPEN - sett utenfra
Menn i tights har aldri vært den store turn-on’en, så det var
med store kvaler jeg bega meg ned på Lerkendal. Nå var jeg
jo klar over at det verken var Steinar Hoen eller Jim Svenøy
som skulle være der, men ærlig talt ble jeg overraska over at
nesten alle så ut som om de stilte i show-klassa....
Skiguttene veit jo hvordan de skal se seriøse ut, men de
ble på en måte gjennomskua under den første øvelsen jeg
overvar; 110 m hekk. Spennende! Etter 50 meter trodde jeg
ikke at alle skulle overleve, men det gikk over all
forventning.
Etter dette hadde vi höydaren lengde, nja, mye innsats i
alle fall. Fryktelig mye å tenke på der, både hvilken fot en
satser med, hvor en skal begynne å springe, og sist, men ikke
minst, hvordan skal en egentlig kunne vite hvor den der
planken er?
Kulestøt er min personlige favorittsport, alt bygger seg
veldig opp, de går der og puster og konser, løfter litt på kula,
legger alle muskler til rette og dytter fra med alt de har - og
så skjer det nesten ingenting! Kjempe-antiklimaks! Å få ei
kule over fem meter er egentlig litt imponerende, men det ser
jo ikke sånn ut! Noen av skiguttene ble nok litt pinglete her i
denne øvelsen, den egner seg liksom litt mer for amerikansk
fotball-spillere enn for dere atleter :)
Jeg bevegde meg hjemover etter dette, men på vei
oppover til Moholt hørte jeg jo jubelen fra den nye lederens
imponerende høydehopping...
Marit
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Marianne går amok med kamera
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… åsså sa finnen ….

Stakefesten 1999

30

Who’s having fun?
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SKIRAFFEN - en orgie (i mat og sånn)
Etter lengre tid med observering av dette merkelige ski-miljøet,
kjenner jeg meg svært lite igjen i beskrivelsene enkelte kommer med
av idretten (les: Siri Halle). Jeg har aldri følt meg så anorektisk som
det jeg gjør på en helt vanlig dag på Skiraffen. Mengden mat som kan
fortæres er fasinerende, farten på spise-prossesen er imponerende og
antall kalorier pr. gram mat er ....skremmende. Spisingen skjer gjerne
mange ganger i døgnet, vi har frokost (sånn i elleve-tida), lunsj (en
liten varmrett, gjerne), middag (en stor varmrett, inkluderer ofte pasta
i spennende former og sauser rett-fra-boksen) og noen
mellommåltider, før vi kommer til dagens høydepunkt; kveldsmaten.
Det er alltid litt skummelt å komme til Skiraffen sånn i ni-ti-tida, i
fare for at det ikke er ledige plasser. Kveldsmåltidene der må være
berømte, antallet mennesker som stikker innom tatt i betraktning.
Vafler en en gjenganger, av og til i spennende farger, med syltetøy,
smør, ost, nugatti eller hva du måtte ønske som tilbehør. Is er også en
klassiker, da helst med oboy-pulver, smil-saus, sjokoladesaus,
peanøtter, non-stop, banan osv. Kaker hender det også at det er der.
Med så mye mat i omløp er det ikke rart at raffene har sikret seg
oppvaskmaskin.....
I tillegg til dette rekker en også å se på TV. TV er viktig. De eneste
seriene som blir sett på sånn regelmessig er Ally, Friends og
Pizzagjengen. Men i tillegg detter det jo inn litt HotellCæsar,
Robinson. TVTV, Ellen, Simpsons, RickyLake (men det er det bare
Forandre-raff som ser på), Nanny, + masse MTV. Det mest
interesante med TV-kikkinga på Skiraffen er at alle har så mye å si
om de forskjellige programmene at det ikke er noen som får med seg
hva som skjer. Men reklamepausene derimot...
Marit
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Lars Bolle—Smørbokk på tur
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Tikampen – en bragd for idrettskjemper
Ja så er det over for iår også, med alle lemmer sånn
ca i behold, kroppen føles at den har vært gjennom
ei kjøttkvern. Og blikket litt slørete. Tortur nei
dette er idrettglede i praksis, breddde idrett sånn
den skal være. Det viktigste for de fleste er å
komme sånn nogenlunde igjjennom diverse rare
øvelser. Noen finner skjulte talenter, andre skjuler
talenter godt. Kan nevne påtroppene leders store
problem med å komme over 1.10 m i høyde, men
han passerte hekkene (1.07 m høye) på en elegant
måte.
Det var i år ikke de store ulykkene, selv ikke stav
ga de store skadene selv for treige skiløpere. Men
at det har en stor underholdningsverdi er det vel
liten tvil om.
Været i år var tildels veldig bra, bortsett fra da det
regnet. Av egne bragder vil jeg framheve min
jevnhet på 100 m, der hadde jeg i år for tredje gang
av 3 mulige 13.4 sekunder. Meget jevnt vil jeg si.
Ikke bra, men jevnt.
1500 var vel der de fleste av langrennsgruppas
helter tok endel poeng.

Var det noen
som ikke så
Frode på
tikampen?
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Lars Erik persa med 35 sekunder på 1500 meter i
forhold til ifjor, bra jobba, dette holdt tilå være
beste langressløper (tror jeg).
Men alle var enige om at det var en fin tur.
Bredddden

Bilde 2: Festen er i gang

ta 3 timar,
den
tok
omlag
halvparten. Det som gav større grunn til bekymring var at det hadde begynt å regna.
Då me kom fram fordelte me oss på hytter og gjorde oss klare for den tradisjonelle
treningsøkta på fredagskvelden på samlingar. Me sprang ein roleg tur på knapt 1.20
(bortsett frå jentene og Espen (Sagsveen) som etter ei stund fann ut at dei ville springa
rett ned til hyttene igjen. Dei fekk derfor ein kortare tur på vel 1.15....). Etterpå slappa
me stort sett av på hyttene resten av kvelden. Dette hadde ikkje Tomas (finne) heilt
sansen for, i Finland betydde samling fest, drikking og damer. Me prøvde å
argumentera med at dei då kanskje ikkje skulle ha ei hard intervalløkt klokka 9
morgonen etterpå, men det var vist vanleg i Finland og. Deretter kom me inn på Bjørn
Dæhlie og norske resultat i langrennssporet dei siste åra, men til liten nytte.
På laurdagen var første økta intervall. Friske og opplagte sprang me ut klokka 9.30.
Under oppvarminga viste det seg at Dag Anders og underteikna var dei einaste med O
-sko, me vart derfor tillagt hovudansvaret med å springa i frå ski-O eliten på draga.
(Litt av grunnen var kanskje også veret som var typisk vestlandsk: skodde og regn...)
Trenarane sa at planen var å køyra drag på 1+2 min løp, deretter 5x5 min skigang/løp
i alpinbakken. Totalt tok intervalløkta 40 min og dei fleste gjennomførte i fin stil.
Etterpå var det kvile før den andre økta denne dagen. Tida var bla. nytta til ein tur
bortom Konsum som er ein matvarebutikk som lever av å selja bl. a. flesk og mors
kjøttbullar til busslaster med trøndarar. Det store her var vist at ein kunne kjøpa noko
(fortsetter på side 12)
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Pinglelista
No 1. Arne Breivik. Fyren er jo ansatt for å hjelpe til med å legge til rette for
studentidretten i den gamle stad, men hva skjer? Etter at ski og o-gruppa har hatt styrke hver
onsdag i østdelen av gymsalen på onsdager kl 19.15 siden tidenes morgen har han
diktatorisk flyttet den til vestenden av gymsalen, og attpåtil til kl 19.30. Dette er intet annet
enn skandale. Den usikkerheten som er skapt ved at styrkerunden ikke er den samme lenger
kan ikke en gang kompenseres med en selvkomponert veteranrunde. Han får heller ikke
akkurat kreditt for å gjemme nøkkelen til musikkanlegget slik at vi ikke kan digge ”for i
kjøleskapet hjemme har vi øl” mens vi gir maksimalt på push-up posten for å imponere
førtisbabsen.
No 2. Morten Lefsaker. Vi vet at det er feigt å nominere folk som ikke lenger er i
Trondheim på pinglelista, men evig judas Lefsaker er unntaket. Etter at han høsten 1996 slo
fast at Oseberg var mye mer kjent enn NTHI i USA, flyttet han endelig bort dit i fjor høst
for å bevise sin påstand. Men da det viste seg at mannen var fullstendig på jordet (noe vi
alle andre har visst hele tiden) turte han aldri å returnere til Norge for å skrive dippen. Han
søkte isteden tilflukt hos en sørstatsnegresse og blir nok der borte for alltid.
No. 3. Skiraffen. Tradisjonen tro kommer skiraffen også denne gang på lista.
Tøffeltendensen i HK-10 vil ingen ende ta. I et desperat forsøk på å rette litt opp igjen reiste
(nesten) samtlige medlemmer på samling på Storlien. Men ble det trening? Steinar og Mona
Elisabeth for eksempel droppet samtlige økter for å være aleine på hytta å kline i fred og ro.
Hva er da vitsen med å reise på samling?
No. 4. Lars Ole. Mer tøffel. Skulle i sommer på en ”kort forskningstur” til Canada,
kanskje i to uker. Han ble i stedet lykkelig forelsket , ble værende 3 mnd og kom igjen i så
dårlig form at han ikke turte å stille med rulleski i et klubbmesteskap på rulleski! 21 plassen
fra 5-mila i 94 kommer nok aldri til å bli forsvart.
No . 5 Harald Thorstein, Morten Eliassen, Kjetil Ulven, Jan Otterstad m.fl ble alle
observert med våtsokker på samlingslangtur. Hva har vi sagt om pinglesokker? I alle fall
totalt uakseptabelt i en lun, fin og tøff skiklubb som NTNUI.
No 6. Harald Thorstein nok en gang. Gikk rett i førstisfella på samling. Hadde en periode
litt krefter under rulleskiøkta og suste forbi noen gamle fete utrente veteraner som så ut til å
ha gjort sitt for dagen. Men de gamle er fortsatt eldst, og Runar-helten var dømt til å sprekke
mot mye rutine. Ha mer respekt for de eldre neste gang.
No. 7. Øyvind Teigen. Etter at Oseberg i flere år var judasklubb nummer en, har vi endelig
fått en verdig avtager. Den unge lovende Øyvind Teigen vil i stedet for NTNUI konkurrere
for det totalt ukjente og bortgjemte Indre-Dalane-I-Telemark-Sau-og-Bonde-skilaget
Sauland I.L med tre (3!) registrerte medlemmer (2 støtte). Forstå det den som vil.

Antipingler se neste side...
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Anti-pinglelista
No. 1 Erik Garnæs. Helbom pleier jo vanligvis å holde til på den andre delen av
pinglelista, men skal få litt moralsk støtte denne gangen. Han er endelig fått
legeerklæring på at han er syk i hodet ( trenger en streng tatt i 1999 ha erklæring på
at jorda er rund?), men går likevel på en ny sesong med brask og bram. Men mest
score får han for anti-tøffeltendenser. Der store deler av skigruppa har gått inn i
stabile parforhold med høy tøffelfaktor, ser Garnæs’n litt større på ting. La gå at
han drog med berta på samling, men han passet likevel på å stikke av i rett tid slik
at han kunne komme seg usett ned til ”gutta” der ølet flaug og praten gjekk livlig
om øl, fitte og kamakslinger med James Bond rullende i bakgrunnen. Helbom har
også i høst som en av de svært få
medlemmene i gruppa markert seg som
en habil og dyktig kake-og isspiser.
No. 2. Stian. På samme måte som Garnæs
har han markert seg med lite tøffelfaktor.
Prøver støtt og stadig å få til uforpliktende
klining. Slikt liker vi.
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Til:

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

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