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ALENE MED DET BESTE: 

ORGAN FOR SKI-NORDISK NR.  47 - 1999 

I dette nummer: 
 Små grønne menn i enda mindre tights! 
 Meldeposten melder om ledelse i antall leder-besøk! 
 Eliten dro (ikke) til Kiruna - det gjorde FB også! 
 Solan leder NTNUI’s NM-uttak! 
 Redaktørens fyllepenn observert på heftig vorspiel! 
 Sett & Hørt:  Sex i løypa som aldri før! 
 Tidenes største pingleliste!  Ny Guinness rekord?! 
 Norskkurs for nye landsmenn! 
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 Redaktøren har ordet  

 

Livet er herlig dere!  Ikke før har det lagt seg tusener på tusener av kubikkmeter med snø i 

de trønderske marker, så er årtusenets siste FB ute til fryd og glede for medlemmer av 

NTNUI’s hyggeligste og triveligste gruppe.  Bedre kan det ikke bli! 

 

Nåvel, enkelte av oss har muligens noe som heter eksamen i disse dager, men hva gjør vel 

det så lenge sola skinner?  Og hvis pensumboka blir for tørr, ligger FB der klar til 

gjennomsyn -  underholdende som alltid. Vi er spesielt stolte over de internasjonale 

bidragene fra Trøndelagens nye lokalhelter; Marc og Phil.  Det er ikke alle NTNUIere 

forunt å pryde Adresseavisa’s bakside!  Stå på - slike kjekke gutter vil norske mødre ha!   

 

Den alltid like underholdende pinglelista er selvfølgelig også på plass, og vi noterer med 

bekymring den økende andelen pingler i skigruppa.  Hvor har det blitt av de gode gamle 

dager da menn var menn og skigutta var de tøffeste?  Da treningstøyet begrenset seg til 

matta på brøstet og en aldri så liten supertruse, for ikke å skremme vettet av de få hunkjønn 

som kunne tenkes å forville seg ut i marka i de tider?  Nei, her har tydeligvis skigruppa 

mye å lære! 

 

Det er forresten med glede redaksjonen observerer at Geir Karlsen har klart å holde seg 

unna pinglelista for andre gang på rad – her snakker vi ekte mannfolk!  Det er ikke av den 

grunn sagt at det er ønskelig at Geir stiller i tigertrusa på neste trening - anonyme 

henvendelser til redaksjonen tyder vel heller på det motsatte; Geir i dress er meget 

populær.  Forøvrig ønsker vi Geir lykke til videre, når han nå forlater denne vår verden.  

Etter å ha tilbrakt tre og et halvt år i Trondheim og ett år i England uten hell, håper vi han 

snart finner lykken og får seg et realt kvinnfolk med smakfullt smalahåve og lekre 

syltelabber.  

 

Det er ikke bare Geir som forlater oss – flere tårefylte øyne stirrer i dette øyeblikk på 

kalenderen og ser innleveringsfristen for diplomen nærme seg med stormskritt.  Og om det 

ikke akkurat er de evige jaktmarker som står for tur, er det utvilsomt vemodig å måtte ta 

farvel med personer vi har hatt så mye gøy og moro sammen med.  Vi ønsker dere alle 

lykke til videre, og husk – en ekte NTNUI-er er alltid velkommen i langrennsgruppa!  (Og 

som Stian sier; vi ses vel på Stakefesten?!) 

 

Så står altså jula for tur, og vi spres over det ganske land for å 

tilbringe høytiden med familie og venner.  En og annen skitur 

blir det vel også tid til, og med verdens beste boller som mål 

skal det vel bli en tur til Løvlia på Andersens i år!  Jeg vil på 

vegne av meg selv og redaksjonen ønske alle en virkelig god jul 

og et godt nyttår.  Grip dagen og ha det riktig så fint – vi ses i 

det neste årtusen! 

 

 Geir Ove  
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Leder 

 

Nå skulle jeg egentlig begynt med å prise Bymarka og Elgseterveien for sitt fantastiske 

skiføre allerede fra slutten av oktober, men værgudene har skuffet stort i år. I skrivende 

stund er det fortsatt høstvær ute, og det minner mer om oktober enn desember og 

adventstid. Vel, det er bare å smøre seg med tålmodighet og fatte godt mot. Det er 

utallige eksempler på løpere som har vist gode resultater uten det helt store 

treningsgrunnlaget på ski. Kan i farten nevne Alsgaard som ble jr. verdensmester uten et 

eneste snøfnugg utenfor stuedøren hele vinteren. 

 

Selv om det ikke er mye som minner om vinter akkurat nå har vi mye å se frem til 

likevel. Årets personlige høydepunkt kommer allerede i januar med NM på Vang. I 

stafetten skal NTNUI igjen knuse OSI og andre middelmådig klubber. Gledelig er det at 

vi i år også stiller med damelag i tillegg til herrelagene. Dette er viktig siden NM er et 

utstillingsvindu hvor vi viser fremtidige medlemmer at NTNUI er et godt alternativ til 

Byåsen og Strindheim. 

 

Utover vinteren kommer høydepunktene på rekke og rad. Vi har blant annet KM stafett, 

Marka Rundt, Vasaloppet og Birkebeineren. Sistnevnte er nok vinterens store 

høydepunkt for skigruppa. Da stiller vi mannsterke og mobiliserer alle krefter for at de 

grønne fargene skal synes hele veien mellom Rena og Lillehammer. Selv om mange tar 

det som en fin tur over fjellet, og ambisjonen strekker seg til å gjennomføre de 58 

kilometerne med stil, så kan jeg ikke unngå å nevne Birkebeinerskjoldet. Etter å ha tapt 

skjoldet to år på rad med minst mulig margin er det på tide at vi igjen fører det tilbake til 

NTNUI. Så stå på godtfolk og tren flittig og hardt i vinter slik at vi igjen får skjoldet 

hjem igjen.  

 

Snart er høsten forbi og likeså er også studietida for en del gamle travere i skigruppa i 

ferd med å ta slutt. Slik er nå bare studenttilværelsens gang, og det er lite å gjøre med 

det. Jeg vil likevel benytte anledningen til å takke for lang og tro tjeneste i skigruppa. 

Regner med at dere alle stiller på Stakefesten i år 2000! 

 

Når julen endelig ringes inn og alle eksamenene er glemt er det viktig å huske at 

juleribbe og skitrening er en ypperlig kombinasjon. Den som skal ligge foran leder’n i 

sporet på nyåret kan ikke sluntre unna mange treningen i romjulen. Mitt motto er at det 

er bedre å være julestjerne enn ingen stjerne. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle lykke til med eksamen og husk at fysisk fostring klarner 

hjernen.  

  

Sportslig hilsen Stian         
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NM-STAFETT 
 

NM- stafetten vil i år gå av stabelen på Vang Stadion i Hedmark søndag den 23. januar. For 

herrer er distansen 3*10 kilometer, mens damene skal gå 3*5. De to første etappene er klassisk 

for begge kjønn, mens den siste går i fri teknikk. Vi satser på å sende tre herre- og et damelag. 

 

Uttaksrenn vil i første omgang være Dalgårdsstafetten den 12. januar og Uglarennet den 15. 

januar. De som deltar i renn i jula som de vil at skal være med i vurderingen må gi noen i 

uttakskomiteen resultatliste. Deltagerne vil bli vurdert etter begge deler. Hvem som skal gå 

stafetten vil bli bestemt før NM starter, mens lagoppstillingene først vil bli bestemt etter at de 

individuelle øvelsene er over.  

 

Uttakskomiteen vil i år bestå av: 

 

Stian Bergli 

Lars Ole Valøen 

Dag Anders Moldestad 

Mona Elisabeth Østvang 

 

 LYKKE TIL! 

 

Mona Elisabeth 

 

NTNUI oppnår god 

dekning i lokalpressen, 

med leder og arrkom-

sjef i spissen.  Her i 

skigruppas flotte nye 

vester! 

 
”Saa skred han saa 
fort, som om han for 
alene -  med 
nordavind fra alle 
kanter!” 
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Skigruppas vinterprogram 
 

Her følger de viktigste begivenhetene til skigruppa i vinter:  

 

11. januar: Første renn i hyttekarusellen. 

 Den arrangeres hver tirsdag frem til 21. mars. 

12. januar: Dalgårdsstafetten. 

20.-25. januar: NM senior(del 1) på Vang(Hamar) 

23. januar: NM stafett hvor vi forhåpentligvis markerer oss som beste studentidrettslag. 

 Vi satser også på å stille med en fin supporter gjeng. 

30. januar: Marcialonga. 

2. februar: WC i Granåsen.  

 Når verdenseliten kommer til oss stiller vi opp med norske flagg og grønne 

klær. 

6.februar: Markatrimmen. 23 km langt turrenn fra Skistua.  

12.-13. februar: Klubbmesterskap  

Lørdag 12. :Normaldistanse(10/5 km) med fellesstart(klassisk). 

Søndag 13. :Sprint etter utslagsmetoden(fristil).  

20. februar: Marka Rundt.  

NTNUI arrangerer og da trengs det også dugnadshjelp. 

26.-27. februar: Midt Norsk Mesterskap(MNM), Hommelvik. 

26.-27. februar: NTNUI arrangerer Dagens løype. 

5. mars: Vasaloppet.  

12. mars: Kretsmesterskap i stafett.  

Vi viser skiidretten i Trøndelag at bredden på seniorsiden ligger i NTNUI (12 

lag i fjor). 

18. mars: Birkebeineren.  

Årets store mål for bredden av NTNUIere. 

24.-26. mars: NM del 2 med sprint og 5 mil/3 mil. 

31. mars: Sindre Opheim. 

Et uhøytidelige kostymerenn hvor den beste ikke alltid vinner..  

8. april: Stakefesten. Vi markerer at sesongen er definitivt med en ordentlig skifest. 

 

Påskeferie! 

 

Alle arrangement vil bli annonsert på tavla og på mailinglista når det tiden nærmer seg. 

Vi tar likevel forbehold om at det kan komme enkelte endringer. Det vil selvfølgelig 

annonseres om det også. Mer utfyllende informasjon om renn og hyttekarusell vil 

komme fra påmelder og trenerne.  

 

Skihilsen fra Styret  
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Elitesamling i Kiruna 
 

Stort sett alle landslag med visse ambisjoner var på plass i Kiruna. I Trondheim var 

det 12 varmegrader og lengselen etter snø var som en munks higen etter babes etter 

et helt liv i kloster. Avgjørelsen om å ta seg en tur var ikke spesielt vanskelig.  

 

For de som ikke har vært i Kiruna, kan jeg røpe at dette er et høl av dimensjoner. 

En haug med firkantede murhus spredd oppover en slak åsside. På andre side av 

dumpa ligger gruvene som forsyner Narvik havn med malm. For å  komme til 

Kiruna kan man ta fly til Evenes, buss til Narvik og tog derfra. Eventuelt leiebil fra 

Evenes, slik som jeg gjorde. Det går også an å ta fly fra Østersund. 

Da jeg satte meg på flyet på Værnes, var det uten å ha et sted å bo i Kiruna. Garva 

folk som gjerne trener i Kiruna fire uker hver høst forsikret imidlertid at dette alltid 

løser seg. Noe det også gjorde. Jeg var ikke den eneste som ikke hadde rom, og ved 

hjelp av en del telefoner fikk vi skramblet sammen en gjeng som tusket til oss et 

hotellrom. I løpet av uka var det flere som dro, mens nye husløse skiskyttere flyttet 

inn. Dette førte til komplett kaos i hodet til hotellbestyreren, og kona måtte tre 

støttende til etter tre omrokkeringer på en dag. 

Ved ankomst Kiruna var det selvsagt rett ut på ski for å teste forholdene. De siste 

dagene hadde det vært mildvær, og føret var nå fint klisterføret. Dessverre kom det 

kuldegrader første natten og forholdene ble nå mer is. Dette løste 

lokalbefolkningen elegant ved at ca 200 av dem brukte en kveld til å spa løssnø inn 

i løypene. Noe må en jo finne på når man bor på et slikt sted.  

Det tok kun kort tid før den overordnede døgnrytmen  på samlinger ble etablert: 

spise, trene, spise, sove, spise, trene, spise, sove. For å få viktige og nødvendige 

impulser fra omverdenen ble MTV flittig brukt. Dette førte selvsagt til mange 

nyttige intellektuelle diskusjoner f eks om hvem som var penest av Britney Spears, 

Cristina Aguilera og Jennifer Lopez.  

Under oppholdet i Kiruna fikk vi stadige mobilmeldinger om tilstandene på Beito. 

Som kjent er skadefryd den beste fryd og humøret var det ingenting å si på da det 

torsdagen ble åtte varmegrader og drittforhold for kollegaene på Beito. Prikken 

over i-en kom da vi våknet opp dagen etter til nysnø og maskinkjørte løyper. 

Diskusjonene skiftet nå umiddelbart tema til å dreie seg om hvor mye snø det 

hadde kommet i løpet av natten, og flere mulige målemetoder ble skissert. Bla 

annet kunne vi stikke kølla i snøen og se om det ble merke etter ballene. Dersom 

dette ikke var tilfellet, måtte det være minst halvmeter’n. Fasiten endte på femten 

cm. 

Men de gode tidene varer aldri evig. Etter en uke var det hjem igjen til Trondheim 

og varmegrader, 5000 spenn fattigere. Men det var verdt det! 

 

Eirik 
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UKA-99 - årets store happening!  Fra Støren i sør til Meråker i 

nord samles hordene for å begi seg til Trondheim’s midte; 

Samfundet!  Skigruppas medlemer trekker i sine beste skidresser, 

og Norges fremtidige ledere finner fram børsuniformene.  Her er 

det kun en ting som gjelder:  Moro, moro, moro! 

 

Som det kulturelle tidsskrift FB har fått rykte på seg for å være 

innen de finere kretser (ref Tutta Møst og fru Flettfrid Andresen), 

bringer vi her det beste av UKA-99.  Fra første dag, der 

skigruppa lagde liv i UKA-toget, til trippelkonserten og den mer 

sakrale Midnight Choir-konserten.  Det er ikke den ting ekte 

NTNUI-ere går glipp av, og det legges merke til i 

verdenspressen; det er ikke sjelden det observeres små grønne 

menn rundt omkring! 

(Det ble nok i det hele tatt observert forholdsvis mange grønne 

To grønne 

menn som 

under 

UKA ofte 

ble observert 

både i og på 

Samfundet.  

Klatregrupp

a har meldt 

sin 

interesse... 
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UKAtoget - en orgie i norske ord 
 

Jeg visste ikke hva Uka toget var selv om jeg påmelde meg.  Jeg trodde at det 

var det lille toget som ligger like ved Tourist kontor, og at alle skal prøve å 

sitte på med i toget og kjører til byen alle sammen.  Men da kommer jeg til 

starten for toget, det viste seg å være at jeg hadde stor feil.  Nå vet jeg at tog 

bety noe annet.  Alle de NTNU klubbene stilte seg opp.  Medisine, Ski og fjell, 

Gammel Danse, Militær for eksempel.  Alle dekkte seg som er vanlig til 

klubbene sine.  Best synes jeg var medisine som hadde sykebil også en 

sykehus seng.  Eller de i Ski og fjell og vår gruppe som gikk på tre ski på 

asfalt.  Tøft.  Ski og fjell hadde en bål for å grille pølser.  Ting som jeg lært:  

Dessverre kan man ikke kjøre telemark på ruleski nedi en gress bakke.  Vår ski 

langrenngruppe er fortest grupp ved NTNU.  De var ingen som var ikke i vår 

vei mens vi gikk til byen.  Vi på ruleski kunne ikke vente på de foran oss.  Vi 

gikk til første stilling og tilbake mange ganger.  Vår reddløs leder vant en 

sprint løp imot en medlem av ski og fjell.  Dessverre, hun kom ikke til mål 

fordi hun falte.  Oops.  No problem, fordi framtidens leger var der, og hun gikk 

nesten av veien i en sykehus seng.  Heldigvis, hun mistet bare en eller to 

beiner. 

 

Da vi kom fram til torget, jeg var overrasket å få se hvor mange så på oss.  ”Er 

det hele tiden som det her?  Er alle så glad i oss?”  Svaret var nei, ingen skal 

komme som fans på Marka Rundt.  Ja vel. 

 

Shit!  It’s 
på norsk! 
Olaf - æ 
står oinner 
misseltein..!! 

Erik Bredden™ RJ 

og  

Hjalmar Hjallis® 

Andersen (hei 

onkel Hjalmar, 

skal hilse fra onkel 

Jens P. - har du 

snekret mye i det 

siste?, red.anm.) i 

fint driv under 

Skiraffens årvisse 

bytur.  Hard 

trening og godt 

humør må til for å 

vinne det gjeve TP-

troféet! 
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En ekshibisjonists ønskedrøm 
 

Til tross for at undertegnede er godt inne i eksamensperioden nå,  er det en del episoder fra 

UKA’s første dag som ikke går i glemmeboka så lett. Sånn sett var det kanskje ikke så farlig at 

deadline er om noen timer. 

 

Gruppa stilte mannsterk nede på Gløs da UKA-toget skulle blåses i gang. Selv var jeg lenge i 

tvil om jeg skulle møte opp grunnet mitt heller dårlige utvalg NTNUI-plagg. Men 

medsjiraffene mine visste råd. ”Langrennsdrakta i taket er jo fullt brukbar. Formsydd for Ken 

(Les Barbie & ..)  riktignok, men svært elastisk.” Og etter flere kraftige utpust fikk jeg den 

faktisk på meg. THIGHT!! Rulleskøyter fikk jeg også lånt. 

 

Selv om Geir Ove hadde lokket til seg mange med festbillettene sine, var det ikke noen som 

hadde tenkt særlig på hva vi skulle gjøre. Men med rulleski, treski og blades med staver, 

skjønte vel publikum hvem vi var.  

 

Da toget kom i gang og skøyteferdighetene begynte å komme seg, var jeg ikke alene om å 

synes at farten var vel lav. Så ved å pendle fra front til baktropp hele oppmarsjen, fikk jeg tatt 

en rolig lørdagsøkt, sett alle UKE-toginnslagene, spilt fløyte med gammeldansorkesteret (mens 

jeg gikk på rulleskøyter på brostein), smakt på pannekakene til koiegjengen, nesten kollidert 

med en bevinget luftkrigsskolemann, observert taulaget til Ski og fjell tryne på Elgseterbrua, 

sett en redselslagen liten gutt bli lynbehandlet av uvørne medisinstudenter, blitt sekundert og 

utsatt for seksuell sjikane med ropert av dirigenten i Tåkeluren, og ikke minst fått vist fram 

definisjonen av en kondomdrakt, eller pølseskinn om du vil, til store deler av Trondheims 

befolkning. Kan man ønske seg mer?! 

 

Vorspielet til banketten på Samfundet ble dratt i gang på 

Skippendales ikke mange timene senere. Masse folk og bra 

stemning. Kveldens høydare kom da Skippendales-gutta dro i 

gang strippeshow på bordet. Her fikk nykomlingene i gruppa 

føling for hvordan en skikkelig fest med Skigruppa kan arte seg. 

Det var helt klart at de fire på bordet visste hvordan ”eksotisk 

dans” skulle utføres. Og for å understreke alvoret, dro likegodt 

Geir Ove ned undiken også. 

 

På Samfundet ble det som vanlig stor spredning. Men enkelte 

klarte å bemerke seg også i større omgivelser. Vedkommende 

sprang rundt og sa ”Vil ha Aasne, må ha Aasne!!!” Enkelte 

ganger fant han også Aasne for men slet litt med å holde på 

henne. Senere prøvde samme person å erte opp noen 

middelaldrene herrer i drosjekøa, med utsagn som fossiler, 

dinosaurer og lignende. Heldigvis trakk de bare på smilebåndene 

da de skjønte hvor drita han faktisk var.  

 

På oppdrag fra FB,  Endre 

 

”Uff, hva har jeg gjort?!  

Dro jeg virkelig ned 

undiken©?  Nåvel, det dro 

i hvert fall dame(r)...de så 

nok ikke godt nok etter…” 
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OK - UKA 99 og det var trippelkonsert 

 

Om ikke det var sommer sol og søndag, så var det oktober, kveld og fredag. 

Anledningen var trippelkonserten, dagen var den samme som testløpet, og som 

den ekte NTNUI er man er drar man ikke ut før man har løpt testløp. Derfor 

først 4 harde runder (selv om de gamle harde i gamle dager ifølge Sjur løp 5) 

så var det tilbake til Skiraffen, der det naturlig nok var MAT. Og mange andre 

skiløpere som ikke hadde løpt testløp (la oss kalle dem Marianne, Ingeborg, 

Ingerid sikkert noen flere også) Vel etter dette ekspress innaket av mat var det 

og komme seg av sted til Dødensdal (Endre nekter meg og dele opp ord). Men 

så tenkte vi (meg og en til 2 andre) at det sikkert var Raga (rava) Rockers først, 

siden det var slik det stod på et par plakater. Derfor hadde vi jo god tid, selv 

om klokka nærmet seg 2000. Vi kom omsider ned ca 2017 og da var det ”sløv 

uten dop, feit uten fett” som runget utover hele verden (viss Gløshaugen kan 

kalles verden, vet at det er det for endel av dere). Jaja tenkte vi da har de 

kanskje akkurat begynt??.  

 

Kom oss inn i teltet registrete at det var færre enn for 2 årsiden, og fikk med 

oss siste37 min av PGB. Deretter var det pause, kuult tentke vi, da kommer 

Espen Thoresen, Xls nedlagte sønn. Men nei han hadde vært først i opptil flere 

minutter. Kuult det. Da stod vi igjen med Rava Rokers, herlig. Etter tre sanger 

som faktisk var helt like, så innså vi jo at dette sugde så maks at det var ikke 

noe å samle på. Og vi gikk, de eneste som likte Rava rokets denne kvelden var 

vel de som ikke kunne høre forskjell uansett hva det hadde vært på scenen, og 

de som av en eller annen grunn hadde hørt Rokers Raves engang før så de 

kunne gjette seg fram til hvilken sang de spilte.  

 

Kun for meg selv (og noen andre) 

 

Bredden 

Som Garfield, har vår o store leder Stian som alltid 

drag på damene.  Alle gode ting er tre, men jaggu 

fortsetter’n ikke også!  Nå er det snart på tide med 

ordnings - fra sikre kilder har vi fått følgende 

kommentar angående arrangementet til høyre: ”Det 

gikk litt over på en måte”  Så den stakkars damen, la 

oss kalle henne Siri, måtte gå alene på kino…  Det 

(Fortsetter side 19) 
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Om uka og IKKE trippelkonsert 

 
Det var Torsdag og ellers ikke noe spesielt, men jeg skulle alikevel på konsert. 

Jeg var ikke alene, men hadde med meg min kjære og en kamerat som var på 

besøk.  

Vi skulle på konsert med Midnight Choir 

  

”Lytter man tilstrekkelig, vil man føle platas låter fysisk på kroppen; 

skremmende, gripende og vakre på en og samme tid. ”  

 

Skrev dagbladet om deres siste plate. Det var ikke akkurat sånn det var å være 

på denne konserten, men du verden så vannvittig bra det var, det er sjelden at 

jeg får frysninger på ryggen på konsert. Særlig når endel av sangene er sanger 

jeg ikke har hørt før og de var det jo endel av. Men det var så stemmningsfullt 

at det helt vannvittig.  

 

Det som kunne ødelagt konserten for meg var 1 ting og det var 2 ting. Det ene 

var at den ikke begynte før 0130 (skulle begynt 0000) og at det var så mange 

reduserte syrehuer på denne konserten som ikke burde vært der. Når folk står å 

prater og hoier og bæljer og bråker, når det er herlig og behagelig musikk på 

scenen. Midnight choir skal ikke digges, det skal nytes, ihvertfall det meste av 

det, men endel er jo også ”diggbart”.  

 

Genial konsert, men så er det jo et skiensband også 

 

For meg til endel andre, Bredden 

Åh åh - kæm ska æ ta?  Dæm e jo like kjækk bægge to! 
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Hyttekarusell vinteren 2000 
 

Hyttekarusellen går denne vinteren etter følgende plan: 

 

Dato  Stil  Arrangører 

 

11.01  K  Per Inge Espedal 

    Øyvind Antonsen 

18.01  F  Ståle Njå 

    Lena Johansen     

25.01  K  Lars Christian Jensen  

    Kristian Sørensen 

01.02  F  Anders B Kristoffersen  

    Geir Ove Andersen 

08.02  K  Marita Aksnes 

    Vibeke S. Nørstebø 

12.02   K  Klubbmesterskap, normal   

13.02  F  Klubbmesterskap, sprint 

15.02  F  Harald Torstein   

    Jacob Matheson 

22.02  K  Ingrid Klokk   

    Endre Klokk 

29.02  F  Marc Schleyer 

    Svein Olav Mork    

07.03   K  Erik Riis Johansen   

    Steinar Line  

14.03   K  Ingvill Heskestad  

    Anne Martine Rustad 

21.03  F  Lars Lysbakken  

    Øyvind Teigen 

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. 
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Om renna: 

 Alle renna går i utgangspunktet i lysløypa ved Vintervannet. 3 runder à 3 

km for menn, og to runder for damer. 

 Eventuell flytting skal kunngjøres på tavla og e-post innen 12.30 

renndagen ( dersom dårlige forhold etc). 

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

 Det blir også mulig å benytte seg av Hyttebussen. Denne er gratis for alle 

NTNUI medlemmer og går hver tirsdag gjennom hele vinteren.  

Rutetider:  18.00 Avreise Steinan  

   18.15 Moholt Studentby  

   18.50 Ankomst Studenterhytta 

   22.00 Avreise Studenterhytta 

 

Små justeringer kan komme, disse blir i tilfelle varsla i god tid. 

 

Ønsker både arrangører og deltakere lykke til! 

 

hilsen Mona Elisabeth (73887623) og Gjermund (73887329) 

Og da de hadde 
kommet langt og 
lengre enn langt, 
begynte han (hun?) 
å undre: ”Hmm...hva 
gjør jeg her?  Hvem 
er jeg?  Hvem er 
det?  Hva er 
meningen med livet, 
og er alt bare tanker, 
som i en idéverden 
hinsides vår egen 
fatteevne?”  Så levde 
de lykkelig alle sine 
lørdagsintervaller til 
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HVORDAN MELDE SEG PÅ TIL RENN ? 
 

 Terminlister, innbydelser og påmeldingslister finnes i permen eller er oppslått på 

tavla. 

 

 Påmeldingslistene er påført diverse opplysninger om rennet, som løpets navn, 

stilart, distanser og påmeldingsfrist. Listene fylles ut med navn, fødselsår, klasse, 

lisensnummer og telefonnummer. 

 

 Dersom du ikke finner skjema for det løpet du har tenkt å gå, fyller ut et blankt 

skjema som du finner i permen. 

 

 Påmeldingsfristen på listene vil være noe tidligere enn hva som står i 

innbydelsene/terminlista. Dette for at påmelder skal rekke å sende dem. Følg 

med, etteranmeldingsavgifter må betales av løperne selv! 

 

 Skigruppa dekker startkontigentene fullt ut i alle renn, unntatt Birkebeinerrennet, 

hvor det dekkes 85 %, og Marka Rundt, hvor det ikke dekkes noe. Dersom du 

ikke møter på rennet vil hele startkontingenten kreves tilbake av kassereren. 

Hvis du har betalt startkontingenten selv får du refundert beløpet ved 

henvendelse til påmelder eller kasserer. 

 

 Ved noen store renn har vi eget opplegg som avviker fra normalprosedyren. Følg 

med på tavla! 

 

 Hvis du ikke har mulighet til å melde deg på på skitavla, er påmelding mulig via 

telefon eller epost til påmelder. På grunn av at mailserveren ikke alltid er like 

stabil, kan du anta at du ikke blir påmeldt dersom du ikke får svar tilbake på 

epostmeldingen du har sendt. 

 
  FORTSATT NOE DU LURER PÅ ?  

 

 Spørsmål eller kommentarer kan rettes til : 

   

 Jon Oddvar Hellevang 

 Sundlandskrenten 33 

 7032 Trondheim 

 Tlf: 73 94 19 54 / 988 488 28 

 Epost: @ 

 Web: http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/ 
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TERMINLISTE  TURRENN   99/00 

Påmeldingsfristen som er oppført er fristen for å skrive seg på liste på tavla (før kl. 12.00)  

(Arrangørens tidsfrist står i parentes.)  

 

 

NB !!  DETTE ER IKKE EN FULLSTENDIG LISTE OVER  ALLE TURRENN !! 
(FULLSTENDIG LISTE OVER ALLE RENN SE TERMINLISTE SOM LIGG PÅ TAVLA) 

 

(KORREKSJONER KAN OPPSTÅ) 

Rennets navn Dato Start 

tid 

Påmeldings- 

frist 

Sted Stil 

art 

Distanse 

NORDMARKA RUNDT 16.1. 12.00 17.12  (09.01) GJENVOLLHYTTA K 20 KM 

       
ELGDILTEN 23.1. 12.00 17.1. SKJETNEMARKA K 21 KM 

   (18.01)    
MARCIOLONGO 30.1.  Ta kontakt ITALIA   
JOHAN EVJENS 30.1. 12.00  SKIHYTTA ULVÅSEN K 27 KM 

MINNERENN       
SAS MARKATRIMMEN 6.2. 1.10. 1.2. SKISTUA K 22 KM 

   (03.02)    
HOLMENKOLLMARSJEN 13.2.   HAKADAL- 

HOLMENKOLLEN 
K 42 KM 

BURENNET 20.2. 11.00 13.1. RENNEBUHALLEN K 28 KM 

   (15.02)    
MARKA RUNDT 20.2. 10.00 13.1. VESTBYEN IDR.HUS  

SVERRESBORG 

K 40 KM 

   (16.02)    
JØVARENNET 27.2. 11.00  SELBU-JONSVATNET K 51 KM 

VASALOPPET 5.3. - (1.4.99) SELEN-MORA K 90 KM 

BIRKEBEINERRENNET 18.3. - 30.11/10.02/ RENA-LILLEHAMMER K 58 KM 

   19.3.    
RENSFJELLRENNET 25.3. 10.00 9.3. SELBU K 63 KM 

   (13.03) STØREN   
KLUBBMESTERSKAP 

NTNUI 

25.3.   STUDENTERHYTTA K 5/10 KM 

KLUBBMESTERSKAP 

NTNUI 

26.3.   STUDENTERHYTTA F SPRINT 

SPRINT/UTSLAGSLØP       
FLYKTNINGRENNET 1.4. 1.11. 28.2. NORDLI K 15 KM 

   (01.03)    
FLYKTNINGERENNET 2.4. 10.00 28.02 (01.03) NORDLI K 40 KM 

TROLL SKI-MARATON 8.4.   VENABU-SJUSJØEN K 95 KM 

SKARVERENNET 29.4.   FINSE-GEILO F 37 KM 
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Rennets navn Dato Start- 

tid 

Påmeldings- 

frist 

Sted Stilart Distanse 

DALGÅRSTAFETTEN 12.1. 18.00 17.12 (09.01) HAUKVATNET F 3 X 6 KM 

UGLA RENNET 15.1. 12.00 17.12 (09.01) HAUKVATNET K 10/15 KM 

NM 20.1.   VANG F 5/10 KM 

ASTRA CUP 3, 4 OG 5 22.1.    K (jakt) 10/15 KM 

 23.1.    K-K-F 5/10 KM 

 25.1.    K 10/30 KM 

MALVIKRENNET 30.1. 12.00 20.01(24.01) JERVSKOGEN K 5/10 KM 

WC 2.2.   GRANÅSEN F 5/10 KM 

KM LANG / E-CUP 2 5.2. 12.00  SELBU K 15/30 KM 

HEIMDALSRENNET 6.2. 11.00 27.01 (31.01) SAUPSTAD F 0,5-1 KM 

FLATÅSSPRINTEN 12.2. 12.00 03.01 (07.02) GRANÅSEN K 5 KM 

UNGDOMMESTERSKAP 12.2.   STEINKJER K 10/15 KM 

ASTRA CUP 6 OG 7 13.2.    F 5/10KM 

KM KORT / E-CUP 3 19.2. 12.00 13.01 (15.02) KVENNABAKKAN F 5/10 KM 

MARKA RUNDT 20.2. 10.00 13.01 (16.02) VESTBYEN IDR.HUS K 40 KM 

    SVERRESBORG   
MIDT NORSK MESTERSKAP 26.2. 11.00 13.01 (16.02) JERVSKOGEN K  

 27.2. 11.00  SKISENTER F  
ASTRA CUP 8 OG 9 26.2.   OTRA K 5/10 KM 

 27.2.   (aust-agder) K SPRINT 

BRATTSBERGSTAFETTEN 8.3. 18.00  BRATTSBERG SKI AR. K  

KM STAFETT 12.3. 12.00  BRATSBERG K-K-F 3*5 KM 

(RANHEIMSTAFETTEN)    IDR. HUS  3*10 KM 

E-CUP 4 19.3. 12.00 09.02 (11.02) GRANÅSEN F 10/15 KM 

HEIMDALSTAFETTEN 22.3. 18.00 15.02 (17.03) SAUPSTAD F 6 X 2 KM 

NM DEL 2 24.3.   VANG F SPRINT 

ASTRA CUP 10 26.3.    F 30/50 KM 

KLUBBMESTERSKAP  

NTNUI 

25.3.   STUDENTERHYTTA K 5/10 KM 

KLUBBMESTERSKAP  

NTNUI 

26.3.   STUDENTERHYTTA F SPRINT 

SPRINT/UTSLAGSLØP       
SINDRE OPHEIM 31.3.      
STAKEFESTEN 8.4.      
FINALE E-CUP 8.4. 12.00  BREKKEN SKI STAD. K (fells) 5/7,5 KM 

 9.4. 12.00  (L: fellesstart, S: 
jaktstart) 

F (jakt) 7,5/10 KM 

TERMINLISTE NORGESCUP OG KRETSRENN  99/00 

ASTRA CUP = NORGESCUP—E-CUP = TRØNDER-ENERGI CUP (KRETS CUP) 
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Samlinga i Oppdal 
 

Visste du at Frode er en mafiaboss og visste du at i Oppdal er Halloween to 

uker senere enn på andre steder. Nei, du visste ikke det, men så var du heller 

ikke på samlinga i Oppdal, ikke sant? Men du skal straks få vite hva det dreier 

seg om. Nå fra begynnelsen. 

På fredag 12. november reiste 10 tapre langrennsfolk til Oppdal med sikker 

viten om at de ikke hadde snø der, i hvert fall ikke nok til å gå på ski. Men 10 

personene lot seg likevel ikke skremme (og gledet seg enormt på en dritttøff 

intervalltrening på en bratt slalåmbakken). Jeg  er helt sikker på at akkurat nå, 

angrer mange langrennsfolk at de mistet intervalltreningen. På fredag kveld 

gjorde vi bare en rolig joggetur ( 1.15 timer ) slik at vi hadde nok krefter for en 

slitsom intervalltreningen den neste dagen. 

På fredag kveld hadde vi et bursdagsbarn, nemlig Vibeke. Det var en bra 

anledning til å prøve ut sangkunnskapene våre med en bursdagsang. Så 

avsluttet vi dagen med hyggelig prating. 

Etter vi hadde spist nok på lørdagsmorgenen var vi klar til å slite oss ut. ( vi 

hadde også akkurat riktige værforhold å trene intervaller i, fordi det var kaldt 

og det blåste heftig). Så løp vi på toppen av slalåmbakken. (drag med 4 og 5 

minutter i veksel). 

Og plutselig, hvilket under? Det begynte å snø. Snøguden hørte fortvilende 

(Fortsetter side 18) 

Blod i brystet, svett i pannen, støl i ben og armer!  En av de mange psykofysiske 

restitusjonsøyeblikk på en vellykket samling - ledet av Don Corleone Frodoso de Bjørnåso. 
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bønnene våre og snøen falt fra himmelen som engler. Følgelig kunne man se 

mange smil, kanskje bare en brøkdel av et sekund, på ansiktene våre, til tross 

for at pulsen var på 180. Men jeg tror ikke vi ba nok, ettersom det ikke kom 

nok snø ( i Trondheim nesten ingenting ) til å gå på ski. Men vi håper at 

skifolks lidenstid er snart forbi. 

På lørdags ettermiddagen var det mulig å velge mellom en joggetur eller en tur 

på rulleski på et skikkelig glatt snølag. 

Som alle vet betyr samlinga å spise masse. Først laget vi middag og etterpå, 

etter god gammel samlingstradisjon, bløtkake. De fleste var egentlig mett etter 

middag, men det var ingen hindring til å spise bløtkake. Etter vi hadde fylt 

magene våre til det ytterste begynte karrieren til Frode ”Al Capone”. Vi spilte 

et spill som heter mafia. Det er et spill som dreier seg om borgere og en 

detektiv som forsøker å avsløre mafiaen, men det er ikke kjent hvem som er 

mafia, fordi alt er hemmelig. Men jeg visste alltid at Frode var mafia 

(dessverre, ingen ville tro meg). Følgelig endte alt i en stor diskusjon med 

analyser, etterlyser og mistenkelser. Men hvis du snakket for mye, som for 

eksempel Helge, var du død, fordi mafiaen liker ikke folk som snakker for 

mye. 

Omtrent klokka halv tolv var de fleste trøtt og bestemte seg for å legge seg (det 

er forståelig, fordi vi trente bra). Men to gutter (kanskje de ikke trente så bra 

eller de er i bra form?) syntes at det var litt for tidlig å legge seg, og de hadde 

lyst å sjekke downtown Oppdal by night og drikke øl. Etter de hadde spurt 

flere fulle folk hvor man kunne finne en fest, havnet de to gutter på en 

Halloweenfest (vel å merke to uker senere enn den ekte Halloweenfesten). 

Men det spiller ingen rolle for folk i Oppdal. Der drakk de to guttene øl for å 

samle krefter for neste dag, og de hadde det moro med rare folk fra Oppdal 

(masse fulle folk). Men de to tenkte hele tiden bare på treningen den neste 

dagen, og de innså at de kunne ikke bli så lenge (dessverre). Følgelig ble det 

nattero for skifolk omtrent klokka halv to mens folk i Oppdal feiret videre til 

tidlig om morgenen. 

Etter en kaloririk frokost var det tid for en lang løpetur (noe som også er 

tradisjon på samlinga). Man delte seg opp i  en jentegruppe som løp litt 

roligere, (visste du at Helge også er en jenter) og i en guttgruppe. Begge 

grupper foretok en skikkelig bra tre timers joggetur i snøen som ble 

avslutningen på en hyggelig samling. Riktignok hadde vi ikke en 

rekorddeltakelse, nemlig bare 10 folk, men det var en god anledning  til å bli 

kjent med hverandre. Følgelig reiste alle folk svært fornøyd tilbake til 

Trondheim søndag ettermiddag. 
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Skitrening etter jul 
 

Etter jul vil det bli arrangert følgende fellestreninger. 

 

Tirsdag: Hyttekarusell Henriksåsen, start kl. 1900 

  Oppmøte/avreise Store-P kl.1800 

  (se egen info) 

Onsdag: Felles oppvarming fra I-bygget kl. 1815 

  Lett joggetur  

  Styrke i I-bygget kl 1915 (arr: O-gruppa) 

Torsdag:  Fartslek/intervall, teknikktrening på ski 

  Hovedsakelig i Estendstadmarka. 

  Oppmøte Store-P kl. 1800 

 

Vi vil også 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 15 des. Hvis 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.  

 

Hilsen trenerne  

har nå gått så langt at FB legger Stian ut på anbud.  Foreløpig har vi mottatt tilbud om ett fast 

følge, to en-natts-ståere og ett ettårsengasjement.  Anbud må være FB i hende innen 12. 

desember d.å.  Hovedstyret dekker 85% av utgiftene, men det kan søkes om stipend fra 

sosialantropologisk institutt for dekning av resterende beløp.  Kvinner oppfordres til å søke! 

Stian er for øvrig oppvokst utenfor moralsirkelen…….    Merk konvolutten ”No more mr. Nice 

(Fortsetter fra side 10) 
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From den historieløse Harald Thorstein with love 
 

Mens enkelte føler de eier hele verden og kan gjøre hva de vil i Samfundet, er det andre som 

ikke eier verdenshistorie i det hele tatt.  Konflikten mellom klan Karlsen og klan Thorstein 

(etternavnet, red.anm.) nådde de store høyder da denne mailen nådde massene på langrenn-

bull.  FB bringer historien fram.  Siste er ord er nok ikke sagt, din noksagt! 

——————–——————————————————————————— 

Til: langrenn-bull 

Fra: Harald Thorstein 

 

Det var med stor glede jeg møtte på en av skigruppas "veteraner" utenfor  

Samfundet på fredag. (Dette var veteranen som hadde sørget for at jeg kom  

på pinglelista to ganger i sist FB. Ja jeg hadde vist gjort noen ordentlige  

"førstistabber" i følge denne såkalte veteranen, nok om det.) Det viste seg  

at veteranen var en smule beruset denne kvelden, ja han hadde vist blitt  

kastet ut av Samfundet en 6-7 ganger. De fleste skjønner vel nå at det er  

Geir jeg prater om, ja hvem ellers... 

Jeg var særdeles spent på å se hvordan en med Geirs erfaringer skulle klare  

å komme seg inn på Samfundet, nok en gang. Jeg hadde håp om at jeg skulle  

få se noen ordentlige veteranveier. Ja underjordiske ganger, hemmelig dører  

i veggen, innganger via taket osv. Ja forventnigene var mildt sagt enorme,  

det var jo en virkelig veteran som skulle i aksjon. Men det hele viste seg  

å bli en enorm skuffelse. Det viste seg at den eneste inngangen Karlsen  

viste om var hovedinngangen!!!?????? Jeg ble mildt sagt sjokert, og enormt  

skuffet, kan trygt si at jeg hadde ventet mer av unge Karlsen. 

Det måtte da en "førstis" til for å få lurt Karlsen inn på Samfundet. Til  

tross for at jeg kun har vært i Trondheim i like mange uker som antall år  

Karlsen har vært i byen viste jeg selvfølgelig om en og annen smart vei  

inn. Geir kom seg inn igjen og det var absolutt ikke hans skyld at det gikk  

bra. 

Jeg er veldig spent på hva Geir har å si til sitt forsvar. Ja jeg hadde jo  

fått inntrykk av at han hadde vært mer på Samfundet enn på Gløshaugen. Kan  

vel trygt si at jeg er av en annen oppfatning nå. Jeg stiller meg tvilende  

til om Geir i det hele tatt har vært på Samfundet siden han var på  

Imm.festen for en 6-7 år siden. 

Harald 

Ps. Var du på cupfinalen Geir?  

——————–——————————————————————————— 

 

Det hører også med til historien at Geir dagen derpå fikk nok en nedtur, da et lag ved navn 

Brann fra vossabyen Bergen spilte fotball til spott og spe for den norske befolkning.  Geir er nå 

tvangsinnmeldt i ”Heia taperlaget”, en koalisjon mellom ”Heia bortelaget” og 

Brannsupporterne AS (aka ”Fraglene”).   Som nyinnflytta vossakorv i vår urbane hovedstad, 

blir det nok ikke lett å stå fram med sin socceriale legning, og vi regner med rask overgang til 

andre fragmenter. FB mener herr Karlsen kvalifiserer til en ekte ”Kanarifugl”, og ser fram til 

sesongen med brunstige grynt! 
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Idrettsnyheter: 

O-GRUPPAS TP-KONKURRANSE BLE EN VANDRING 

FRA SEIER TIL SEIER FOR:  

 

Etter å ha slått pinglene i D16 og et utall av o-kjøkken, var det klart for den 

store finalen. Skiraffene fikk hjemmebane, og publikum var selvfølgelig 

patriotiske. Bananene prøvde å psyke ut raffene med å virke som harmoniske 

og hyggelige mennesker, men etterhvert som raffene tok igjen forspranget 

begynte deres mer demoniske jeg å vise seg.  

 

Men etter å ha prøvd seg på meget skitne triks (bl.a. har de 

manipulert opptil flere spørsmål: er det bare katter på scena i 

Cats?), måtte de også innse sannheten: Skigudene på skiraffen 

var de beste. 

 

En seier for skigruppa!! 

 

(Som en vennskaplig avslutning fikk vi en TP

-kamp mellom Tyholt, Gløshaugen og 

Dragvoll, hvor (selvfølgelig) Dragvoll viste 

seg som mestere) 

 

NB! Ingerid ut, Vibeke inn! 
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Om livet til skiløpere og andre liv 
 

Vet ikke om alle har fulgt med i hva som har skjedd i ”skiverden” siste åra. Men for 

noen år siden var det Siri Halle som vant junior VM og ble i samme år satt på 

elitelaget. Derfra ble hun kastet ut året etter fordi hu hadde for dårlig resultater, og 

siden ble hun dårligere og dårligere, overtrena osv. Dette har hun så skrevet bok om, 

den har jeg lest. Hva mener jeg så om den? 

 

Vet ikke, vet heller ikke hva jeg skal mene om frøken Halle etter å ha lest boka. Det er 

på den ene siden synd på henne. Å bli utsatt for seksuellt overgrep fra medelever på 

skigymnaset er uansett hverken gøy eller akseptabelt. Og det er også greit at en sånn 

ting sikkert gjør at man blir usikker på gutter/menn, men å gå til angrep på en tilfeldig 

trenigskamerat under en skigang intervall (truet med å slå med staven) er vel heller 

ikke å akseptere. 

 

Spørsmålet er vel hva boka vil si og om den gjør det. 

For det første så er det ikke noe mesterverk av en bok, den utgir seg for å vise et annet 

ansikt av idretten, det trengs sikkert. Men uansett åssen jeg snur og vender på denne 

boka så blir jeg sittende igjen med følsen av at Siri Halle er om ikke stein, hakke dum 

så er det nesten. Hun klarer innimellom nesten å skape sympati, men så sier, eller gjør 

hun ett eller annet som er etter mine begreper relativt merkelig og sympatien 

forsvinner. 

 

Var dette en bok vi trengte? 

 

Nei sier jeg, hva sier du spør Marianne om du kan låne den, ikke kjøp den selv 

ihvertfall. 

 

For FB for skigruppa, eller bare for meg selv 

 

Bredden   

 

Det er et spørsmål det 

Filmredaskjonen anmelder: ”American Pie” 

 

Nå i disse juletider, da lavkulturelle velger James Bond framfor japansk fotokunst, har FB 

gode nyheter på filmfronten.  Om ikke mange dager har ”American Pie” premiere, filmen som 

fortsetter der Revenge of the Nerds 1, 2, 3 osv slapp.  Her er det kun en ting det dreier seg om: 

Sex, sex, sex.  Om du ikke får vite meningen med livet, får du vite den dypere mening bak 

treningssokker, eplepai og korsang, og her finnes gode tips til både far og sønn for hvordan 

opprettholde et intimt og ærlig far-sønn forhold.  Anbefales som nystekte peppernøtter! 
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Kastet ut 

av FB-

redaksjon

en pga 

abnormalt 

alkoholko

nsum!  

Familien 

kondolere

r. 

Ingerid forlater Skiraffen og 

NTNUI til fordel for 

(undertøys)modellbransjen.  Nye 

modeller søkes på Skiraffen - 

antrekk ingen hindring. 

 

Ingerids nye 

yrkesbeskjeftigelse er en 

direkte følge av heller 

oppløftende avslag på 

jobbsøknader.  Som en meget 

kompetent adm.dir så treffende 

sa det:  ”Vi har dessverre bruk 

for Deres kompetanse” 
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Pinglelista  
 

Nr. 1. Gjermund Langslet. Akkurat i det treneren var i ferd med å komme i sin livs form med 

knallinnsats på Hu & Hei og gode greier,  begynte han å rote seg bort i damer fra Nord-Norge 

og alt sammen falt i grus. Han stiller ikke en gang lenger på intervaller i Vassfjellet fordi det er 

morgen-kosetid med sklia, og prøver seg med latterlige unnskyldninger om en liksom svært sår 

hals. Men frisk som en fisk er han vanligvis både dagen før og etter! Legevitenskapen har 

fremdeles en lang vei å gå!  Med slike pinglete og tøffelhelt-tendenser fra en av skigruppas 

mest sentrale og respekterte tillitsvalgte er det ikke rart vi observerer det vi gjør på plass 

nummer 9.    

 

Nr. 2 og 3: (Dessverre var vinneren så suveren denne gangen at det ville ha vært urettferdig å 

kåre nummer 2 og 3, og er følgelig ikke gjort)  

 

Nr 4. Værguden. Etter at enkelte medlemmer har prøvd seg med friske spådommer om når 

snøen skal komme på Elgseterveien, har han der oppe satt seg fullstendig på bakbeina. I 

skrivende stund (25 november) er det kun Garnæs’n som har debutert (på ski altså) på veien vi 

alle er så glad i. Når selv ikke bønn og offer er til nytte lenger, hva skal vi da gjøre?  

 

Nr 5. Jacob Matheson. Gikk knallhardt ut med hard redaktørkritikk på skigruppas e-mail liste 

etter den eneste langturen han selv tilfeldigvis stilte opp på og samtidig som Geir Ove var 

fraværende. Siden den gang har skigruppa arrangert sikkert minst 50 fellestreninger og fyren 

har kanskje vist seg 2 ganger etterpå (er han fortsatt i live?). Greitt nok å være fra Bærum, 

skryte av tidligere prestasjoner, ha en harry hjemmeside og rakke ned på andre som ikke stiller 

en sjelden gang, men da bør en selv også vise litt guts inni mellom.   

 

Nr. 6. Espen Smedsrud (og kompisen fra Lygna). Det er blitt en trist vane i høst at ferskinger 

raser rett inn på pinglelista. Espen var som svært mange andre som kommer til skigruppa svært 

lovende da han tråkket sine barnesko på vestsida av Mjøsa. Siden den gang har det gått raskt 

nedover. Det er til slutt blitt så ille at han ikke lenger takler bakken fra Store-P til Lohove på 

søndagslangturer. Tar sykkelen fatt og møter oss andre på der oppe for å samle krefter til å 

mestre de” harde” bakkene opp mot Liaåsen. En skam for en NTNUI’er. Slikt blir det ikke 

mye resultat av til vinteren. At han via e-mail prøver å annonsere sin deltakelse på trener-kurs 

er ikke nok til å kompensere. Vi kan ikke ha en trener ala dagens suverene pingle.  

 

Nr. 7. Geir Ove Andersen. Redaktøren himself. Skulle egentlig ha vært russ til våren, men 

havnet ved en feiltakelse i Trondheim noen år før tida. Fyllesvin og feig. Skulle unngå å havne 

på pinglelista ved å stille opp på treningen dagen etter oktoberfesten, men forsøket gikk 

fullstendig i vasken. Klarte bare å gjennomføre lett joggetur på 30 minutter i stedet for 

intervaller, enda han var advart på forhånd. Skal ha litt pluss i margen for å stille på 

skigangintervaller i Vassfjellet morgenen etter han spydde galle på O-Dag, men det er ikke nok 

til unngå en fullt fortjent 7.plass. Russepingle! 

 

Nr. 8. Anne Marthine Rustad. Skigruppas nye tilskudd på ski-o fronten satser maksimalt før 

kommende sesong og skal ha all ære for det. Det er slik vi vil ha det i NTNUI. Men å svikte 

sentrale fester i gruppa blir ikke godtatt. Var på vorspiel etter UKA-toget, men kastet inn 

(Fortsetter side 26) 
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håndkledet da laget flyttet seg til samfunnet. Selv Ulvang , Dæhlie og Alsgaard tar seg en 

pinne inni mellom, og de er alle olympiske mestrer. 

 

Nr. 9.  Skigruppa I: Lars Erik Ness, Helge Kolstad, Stian Bergli, Gjermund Langslet (nok 

engang), Tor Einar Hårstadhaugen (store navn her gitt) m.fl. stilte ikke opp i det hele tatt på 

intervallene dagen etter oktoberfesten. En skam mot en av skigruppas eldste tradisjoner.  

 Skigruppa II: Aktivitetsnivået på langrenn-bull er på vei mot et historisk bunnivå ( på 

samme tid som Dow Jones og Nasdaq stadig når nye All-time-high). Hvor blir det av de 

useriøse, lune og fine, opplysende, klargjørende, humoristiske, engasjerende og alt annet 

debattende og historiene om det som har med ski, skigruppa, skimiljøet og annet å gjøre? Det 

er snart bare noen gamle utdøende veteraner som prøver å gi litt kunstig åndedrett til lista. Nå 

må snart ungdommen overta. 

 Skigruppa III: Ingen våknet opp på et jorde utenfor Trondheim etter oktoberfesten.  

 Skigruppa IV:  Bare Sjur Moe og Kristian Sørensen (bergenser som ikke finner 

frisører i Trondheim) hadde tæl nok til å komme seg på rulleski under samlinga på Oppdal 

bare fordi det var kommet usle 5 cm snø i veibanen.  

Skigruppa V: Bare Helge har for tida guts nok til å komme seg rundt Austlia-runden 

på søndagslangturen. Resten tar aldeles snareste vei fra Liaåsen ned til Store-P og kommer 

med allverdens latterlige unnskyldninger for å gjøre dette. 

 

Med så mange pinglete holdninger i skigruppa på et ”aggregert” nivå, stiller pinglelista-

redaksjonen seg kritiske spørsmål om skigruppa virkelig skal klare å vinne tilbake skjoldet på 

Birken etter to magre år. Forhåpentligvis kommer holdningsendringene samtidig med skiføre i 

marka. 

 

Nr 10: Steinar Line. Tøffeltendensene på Skiraffen er nå så til de grader kommentert på denne 

lista at det er nesten ikke mer å skvise ut. Kjøkken er og vil for alltid forbli tidenes 

tøffelkjøkken. Men som en siste historie må vi bare minne gruppas medlemmer om den unge 

Steinar Line sin karriere i gruppa før Skiraffen. Oktoberfest 1997:  Steinar (i lag med Lakke) 

var den som virkelig lettet stemningen til de store høgder. Oktoberfest 1999: Steinar lukter på 

en kork og legger seg 23.00.  

 

Nr 11: Uka 99. Dårligere konsertprogram skal en lete lenge etter.  

 

Nr 12: Hans Ivar Laukli. Vi har i hele høst ventet på at han skal komme på Store-P og vise 

fram lille Sivert til oss andre, men det er ennå ikke utført. Men plutselig en tirsdag stilte han 

opp på Store-P og skulle delta på fellestrening for en gangs skyld. Det må jo karakteriseres 

som overraskende men gledelig. Men gleden varte ikke lenge. Allerede etter 100 meter innså 

Hans Ivar at formen var så råtten at Bekken kom til å bli en pinlig affære. Det er tross alt 

mange som hugser han igjen fra glansdagene. Mannen som alltid har vært skeptisk til Leangen 

kapitulerte fullstendig og ble med Bredden for å se på små kunstløperdamer på Leangen-isen. 

Familielivet koster. 

 

Anti-pinglelista 
Ingen har engang vært i nærheten til å kvalifisere seg til denne ærerike lista den siste tida. Nå 

må folk snart sette inn et støt.  
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RETURADRESSE: 
FISKEBEINER’N 

NTNUI SKI/NORDISK 

Stud. post 222 

7034  TRONDHEIM 

Til: 

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

Få ditt neste nummer om to måneder! 

Hva sier personene på bildet? Send 

svaret til FB og vær med i 

trekningen av en nyvasket 

superunderbukse! 


