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Birkenutgaven 



Redaksjonen har ordet 

 
Da er redaksjonen samlet og det er bare en uke igjen til Birken. 

Redaksjonen har allerede begynt den store spisinga til neste helgs 

kraftanstrengelse. Pizza er godt! 

 

I morgen er det KM-stafett og vi stiller med 4 bra jentelag (i tillegg 

til 9 guttelag). Det blir gøy og vi skal vise de andre i Sør-Trøndelag 

hvem som har størst bredde, tyngde og elite. 

 

Birken som vi er på vei til blir også ”en høydare” for skifolket. I år 

er det med rekordmange 228 stykker fra  NTNUI påmeldt! Dette 

burde være en gyllen mulighet til å danke ut Lillehammeringene og 

vinne skjoldet tilbake. Stå på alle sammen og god tur over fjellet! 

 

PS! Redaktøren var ikke tilstede og har derfor ikke ordet selv. 



LEDER 

 
Når dette leses sitter nok de aller fleste av dere på bussen til Rena og Birkebeineren. Årets 

store skihøydepunkt for i  NTNUI. I en årrekke har vi vist frem våre fagre grønne klær, og i 

år som i fjor er det Braathens som bringer oss over fjellet (Har alle husket Braathens 

reklame). For noen er Birken nærmest som en rutine. Og da er ikke spørsmålet om de 

kommer seg frem til Lillehammer og Peppes, hvor vi møtes etter løpet til et velfortjent 

pizzastykke og kanskje en øl eller to, men heller om hvor jævli det blir på vei opp mot 

Midtfjellet. Andre føler seg kanskje mer som en fange på vei til Auschwitz. Jeg kan i så fall 

trøste dere med at Birkens 58 km er oppskrytt. Hvis man vil er det bare å ta livet med ro 

nyte turen fra Rena til Lillehamme, og trøste seg med at siste buss hjem fra Lillehammer er 

Banketbussen som er turens egentlige høydepunkt.  

 

For øvrig er sesongens sportslige arrangementer på hell. NTNUI har markert seg sterkt både 

lokalt og nasjonalt. Av prestasjoner vil jeg spesielt trekke frem bredden vi viste under NM 

med 3 herrelag og ett damelag. Alle lagene knuste de andre studentlagene (OSI). Enkelte vil 

kanskje hevde at vi ikke er noen eliteklubb, og at man heller burde bruke pengene til andre 

utenomsportslige aktiviteter, men personlig mener jeg det er veldig viktig at vi markerer oss 

også på nasjonale renn. NM er et meget bra utstillingsvindu for NTNUI hvor vi får mye 

oppmerksomhet. Det er viktig både når vi skal rekruttere nye løpere og sponsorer. Ved blant 

annet 21. plassen til 1. laget i NM viser vi at vi også har et tilbud til løpere som hevder seg 

NM/NC. Det er helt avgjørende å få disse inn i gruppa siden de etter mange års satsing har 

veldig mye kunnskap å bidra med. Hvem skal en stakkars hobbyløper fra Stavanger, eller 

fra en annen snøfattig plass, spørre om smurnings- og treningstips hvis vi ikke har noen med 

erfaring i gruppa vår. Uten disse ville gruppa blitt mye fattigere og NTNUI ville miste mye 

av dagens status. Derfor vil jeg på det sterkeste oppfordre alle som mener at vi fortsatt skal 

gi et verdig tilbud til de aktive, om stille opp på budsjettkriteriemøte mandag 20. mars. Der 

avgjøres statuttene for HS sin økonomiske fordeling, og de er helt avgjørende for 

aktivitetsnivået til Ski/Nordisk i de kommende årene.  

 

Nå som konkurranse sesongen snart er over vil jeg reklamere for årets to store 

utenomsportslige høydepunkt, Sindre Opheim og den berømmelige Stakefesten. Sindre 

Opheim ser ut til å bli bedre en noen gang. På vår tradisjonlle stadion er det nå enorme 

mengder snø som legger grunnlaget for en fartsfylt konkurranse med mange ufine triks. For 

øvrig melder arrangøren om at drikkestasjonen blir bedre enn noen gang. Stakefesten er i år 

satt til helgen før påske slik at ingen skal slite med eksamensnerver under festen. Det kan 

også opplyses om at vår kjære redaktør har planer om holde seg våken helt til klokken 

23.00. 

 

Til slutt vil jeg takke rennledelsen for Marka rundt med Per Inge i spissen, for et flott 

arrangement. Under de rådende forhold på løpsdagen ble det vist meget stor innsats for å få 

til et ordentlig  turrenn. Bra jobbet! 

 

Sportslig hilsen Stian 



Stakefesten 2000 

Årets Stakefest er som vanlig et fast innslag i alle NTNUI-løpernes  

treningsdagbok. Her gjelder det å bryte ned all den formen som 

man har opparbeidet seg i løpet av en lang sesong med toppunkt 

rundt Birken. Dagen er LØRDAG 8 APRIL (en uke før påske) og 

den som ikke ser tyskerinvasjonen passere revy for øynene 9. april 

er en pingle! 

 

Her møtes nåværende og tidligere medlemmer av skigruppa til en 

heidundrandes fest i trivelige lokale med hyggelig betjening. Festen 

foregår selvsagt i elegant og tradisjonell stil med pent antrekk, 

vorspiel på NTNUI-kjelleren, dans på lokalet og deretter dans på 

bordene og nachspiel på kjelleren utover i de lange våte nattetimer. 

Vi utfordrer alle til å ta med rollerblades på nachspielet (ref: Tor 

Einar på oktoberfesten) 

 

Prisen vil ligge rundt 250 kroner for en uglemmelig aften med 

venner for livet! 

 

Festkomiteen 



Junior NM 
 

1.mars 2000 var alt klart for junior NM i Stryn. Men det var flaks at alle (eller i alle fall de 

fleste) kom seg til Stryn , og at vi  ikke ble igjen der også, for det var mye vær her disse 

dagene. Fjellovergangene var stengt på alle kanter av Stryn (, frem til hjemreisen på søndag, da 

det holdt seg bra fram til stormen startet søndag kveld og isolerte ”hele vestlandet”….), og 

snøen lavet ned i enorme mengder. Det gjorde også sitt til at løypeskiltene nesten snødde ned, 

og derfor ble tatt vekk, så alle de (der i blant alle oss fra Sør Trøndelag skikrets) som kom seg 

”tidlig” ut på onsdag (før klokka 1 ) gikk seg langt vekk i ei turløype. Så etter å ha gått flere 

kilometer bare oppover, og tilsvarende nedover etterpå, var det brått slutt da løypa endte rett 

inn på en parkeringsplass. Så var det bare å snu, opp igjen alle bakkene og så gjennom hele 10-

kilometeren før 10-15-20 kilometer skøyting dagen etter. Bedre forberedelse til morgendagens 

langkonkurranse kunne vi jo ikke fått….. 

 

Men det så ikke ut til at langturen hadde svekket Sør-Trøndelags løpere merkbart, for på 

torsdagen som overraskende kom med flott vær kapret vi 3 av 6 gullmedaljer, og jentene tok to 

av dem. Så da ble det kakefest på kvelden. Kanskje var det det som gjorde at resultatene etter 

lørdagens 5-10 kilometer klassisk ikke var på helt samme nivå. Da ble det ”bare” en 

bronsemedalje. Og denne dagen snødde det virkelig. Det var nesten opphold når de første 

jentene startet, men jo senere du gikk ( det vil i praktisk si guttene) , jo mer løssnø måtte du 

brøyte deg fram i.  

 

Søndag våknet vi opp til omtrent en halv meter med snø utenfor døra. Men ettersom stafetten 

nærmet seg bedret også været seg, og da stafettene startet var det helt perfekt vintervær med 

kuldegrader, sol og mase nysnø. Jentestafetten var først ut, og den endte, ikke overraskende,  

med klart gull til førstelaget (og mindre trøndersk utklassing ble det jo heller ikke av at Nord-

Trøndelag sikret seg 2. plass), mens andrelaget (av fem lag fra ST) kom på 6. plass og foran de 

fleste av de andre førstelagene, deriblant min tidligere skikrets og fjorårets sølvmedaljevinner 

Buskerud. De endte helt nede på 15. plass, og uten premie, med et 1.lag som jeg (som var på 

4.laget til Sør-Trøndelag!!) hadde kvalifisert meg til, hvis jeg hadde gått for Buskerud i år. 

Men som ekte NTNUI-er stilte jeg i grønt, som eneste juniorløper på NM, og ofret alt (til og 

med klubbmesterskapet rett før NM (, som jeg i etterkant har fått vite teller dobbelt i den svært 

så anerkjente og ettertraktede hyttekarusellcupen sammenlagt også)) for ikke å gjøre skam på 

drakta.   

 

 

Vibeke 

 

 



GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN 
 
I nummeret før jul serverte vi gode råd og tips for forberedelsene til Birken. I dette nummeret kommer 

fortsettelsen som tar for seg hva du bør gjøre etter at du har satt deg godt til rette på bussen og latt deg 

sløve ned av en eller annen b-film. 

 

-Det første som skjer etter at bussen kommer til Rena er å lempe inn bagasjen på skolen og ta ut 

startnummerne i sentrum. Når dette er unnagjort har du allverdens tid og det kan lønne seg å ta en liten 

løpetur for å riste løs i beina. Det er også deilig å komme litt bort fra maset i Rena. En anbefalt tur er opp 

til start som tar 30-45 min tur retur. Da får du også førstehånds kjennskap til føret. 

-Smøring kan kjøpes på G-sporten i Rena. 

-Spis og drikk mye dagen før start. Det er enda ingen som har gått dårlig pga for stort matinntak dagen 

før. Men det motsatte derimot..... 

-Smørekofferter som skal sendes med lastebil bør tapes igjen i håndtaket. Ikke særlig festlig å få alt 

innholdet spredd utover lasteplanet. 

-Innholdet i sekken bør være i beste NTNUI ånd. Tre pils og oppvarmingsklær. Da får du riktig vekt og 

tilfredstiller kravene til drikke, mat, og varme klær. 

-Du bør ha mat og drikke tilgjengelig slik at du kan spise og drikke uavhengig av matstasjonene. Fest 

drikkeflaske bak på sekken på en måte som gjør at du lett får tak i den i utforkjøringer. Det absolutte 

vinnertrikset er å tape fast en New Energy på hver skulderstropp på sekken, selvsagt uten papir. (også 

kalt lov-trikset) Ta kun en surring med tape på midten av sjokoladen så du er sikker på å få den greit av 

sekken. 

-Alle NTNUI’ere er desperate i fellestarter. Er du første person inn i skauen etter startsletta, blir du helt/

heltinne på bankettbussen hjem, selv om de resterende 57 kilometerne går i dass.  

En annen ting er at hvis du kommer langt bak i starten, taper du minst ti minutter og resten av løpet blir 

preget av masing for å komme seg frem i feltet. Men hvis du vet på hvilken side i startfeltet det lønner 

seg å stå, og kommer i første linje, har du med en gang unngått hele problemet. For å oppnå det første er 

det greit å gå et stykke utover startsletta og bivåne starten til en tidligere gruppe. Er det de som står til 

venstre, midt i eller til høyre som kommer først frem til skogen? For å komme i fremste linje, må du stå 

klar mens gruppen foran deg starter. Rett bak starten er det et området der løperne på neste gruppe skal 

vente. I det starten på gruppen foran din går, er det bare å sette ny pers på hundremeter og okkupere en 

plass der du legger skia på bakken og vips er den beste plassen i feltet din. En vanlig tabbe folk gjør er at 

de er fullstendig uforberedt når startskuddet går. De bruker derfor mange sekunder på å summe seg og så 

havner de i en kjempekø. Dette kan lett unngås ved å titte på kloken når spikern sier at det er fem 

minutter igjen. Da vet du på sekundet når starten går og hvis du holder øye med klokken frem til start, får 

du et forsprang til de andre. 

 
-Bollene på Birken er ikke som andre boller. De er ufattelig tørre og umulige å få ned. Men dessverre kan 

du tape mye på å ikke spise. Ta derfor en god bit og geleid den inn i munnhulen. Her kan den ligge og 

bløte seg opp slik at den blir spiselig for andre enn bikkjer og kigsfanger. Dette høres kanskje ekkelt ut, 

men i krig, kjærlighet og Birken er som kjent alt tillatt. 

-Jenter er ofte mere utholdende enn gutter. Toppfarten deres er som regel ikke like høy som guttas, men 

de er bedre til å holde det samme tempoet hele løpet. Hvis du føler at det er like før du går tom, må du 

prøve å få hengt deg på en passende jenterumpe som kan dra deg inn til mål. Da får du i tillegg opplevd 

vakre ting på turen over fjellet. 

-Den store bøygen på Birken er bakkene opp fra Kvarstaddammen, som er en matstasjon etter ganske 

nøyaktig halvgått løp. Her starter nesten 8 kilometer med sammenhengende bakker og stort sett alle går 

tomme og møter veggen her. Hvis du greier å holde tempoet opp alle bakkene, har du med en gang 

avvansert kraftig i feltet. Feilen de fleste gjør er at de ikke spiser og drikker mellom den andre 

matstasjonen og matstasjonen på Kvarstaddammen. Maten de får i seg på Kvarstad vil ikke kroppen greie 

å fordøye og nyttiggjøre seg før de er langt oppe i bakkene og allerede har truffet veggen med dunder og 

brak. Vinnertrikset er derfor å spise og drikke der bakkene ned til Kvarstaddammen starter. (Der hvor det 



begynner å gå nedover igjen 7 km etter andre matstasjon.) Disse bakkene er passe bratte uten krappe 

svinger slik at det går fint å sitte og spise og drikke i hockey. Det er her du benytter deg av minst en av 

New Energy’ene dine. Gutta som har ambisjoner om pallplass kan med fordel ha med proteindrikk som 

de klunker nedpå her. 

-Når du har kommet deg opp bakkene, blir terrenget stort sett flatt før det går litt oppover igjen mot 

Sjusjøen. Etter at du har passert matstasjonen på Sjusjøen, har du 13 kilometer med nedoverbakker igjen. 

Skal du gjøre et gulløp, må du sørge for å ha tatt ut det meste av reservene på flatene frem til Sjusjøen. 

Ingen grunn til å spare noe til nedoverbakkene. 

 

Lykke til med Birken!   

     

  EIRIK 

 

Smøretips 

 

-Legging av det første laget med festesmurning: 

 

Klisterføre: Legg først et meget, tynt lag av grunnklister (dvs Blått, Grønt eller Cola). Det er veldig viktig 

at dette laget er så tynt som mulig. Som en huskeregel kan en si at det er umulig å smøre for tynt. 

Klisteret brennes inn med et simørejern eller et strykejern. Dette laget er der kun for å få resten av 

smurningen til å sitte ordentlig. Vil du smøre tykt, kan du gjøre det med annen smurning. Det kan også 

nevnes at det går an å legge klister som grunnlag for tørrvoks, dette kan være en god løsning på lange løp 

når slitasjen er stor, eller når det en mellomting mellom tørrføre og klisterføre. 

Dopingkontroll 



Snappet opp av FB’s 

overoåkningstjeneste 
 

Fra: sigurd.brørs@stud.ntnu.no> 

Til: remi.andersen@online.no  

Dato: 9. mars 2000 18:39 

Emne: takk 

 

hei, remi! 

 

takk for betaling, håpar du ikkje syns det var pengar rett ut av 

vinduet... 

 

lykke til med ei sugande sesongavslutning! 

 

mbh 

sigurd 

 

Tørrføre: Brenn inn (smørejern eller strykejern) minst i lag (gjerne 4-5) med den voksen som skal 

brennes inn (blå ekstra evt en noe kaldere voks hvis det er veldig kaldt). Hvis det knirker under skoene 

når du går ute, bør du vurdere en litt kaldere voks; ex grønn spesial, blå rode spesial eller kanskje XF30 

(det er ikke stor forskjell på disse). Hvis du ikke brenner inn smurningen, er det fare for at smurningen 

kan slites av før du er i mål. Du kan velge om du enten vil gå på det innbrente smurningslaget, legg da 

minst 4-5 lag, eller om du vil legge mer smurning utenpå og korke denne inn. Uansett bør du korke 

også etter at du har brent inn smurningen for å jevne ult, voksen. Det kan gi litt 1, bedre feste hvis du 

legger mer voks og korker inn. Slitestyrken vil ikke bli nevneverdig redusert ved å legge de siste lagene 

uten å brenne dem inn da disse lagene likevel ikke trenger inn i sålen. 

 

Hva du evt skal legge utenpå det første laget med smurning, vil bli opplyst kvelden før rennet. 

 

Lykke til med skismøringen! HU & Hel 

Lars Ole 



Sprintklubbmesterskap 11/3-2000 

 
Solskinnsrik dag i Granåsen med perfekte forhold. Sosialt og hyggelig 

arrangement. Sprintmesterskap har kommet for å bli! 

 

Kvende: 

 

1. Mona Elisabeth Østvang (2.22) 

2. Lena Johansen (2.34) 

3. Marianne Kvien (2.32) 

4. Vibeke Stærkebye Nørstebøe (2.25) 

5. Bente Konst (2.37) 

6. Ingeborg Bartnes (3.08) 

 

 

Karar 

 

1. Tor Halvor Bjørnstad (2.35) 

2. Anstein Mykland (2.35) 

3. Jhonny Gjerald (2.37) 

4. Jacob Matehson (2.42) 

5. Christian Lefdal (2.43) 

6. Jon Håkon (2.52) 

7. Jan Otterstad (2.45) 

8. Sjur Mo (2.53) 

9. Svein Olav Mork (2.49) 

10. Eskil Følstad (2.50) 

11. Anders Kristoffersen (3.01) 

12. Øyvind Antonsen (2.56) 

13. Per Inge Espedal (3.03) 

14. Marc Schleyer (3.00) 

15. Steinar Line (3.10) 

16. Endre Klokk (3.21) 

17. Ole Kristian Hoel (3.23) 

18. Bredden (3.21) 
 

plassering/navn/(tid i kvalifiseringsrunden) 



FB-intervjuet 
 

At skigruppa i NTNUI har fått en verdensmester i vinter har gått forholdsvis upåaktet 

hen, derfor fant FB-red ut, at det var på sin plass at denne utgavens intervjuobjekt ble 

Kjartan Haugen. Selv starter han intervjuet med å fortelle at han er veldig stolt og 

føler seg beæret som får bli FB-intervjuet (det har han også all grunn til!). Dette har 

vært et mål i hans karriere i NTNUI.  

 

For de som ikke vet hvem Kjartan er kan jeg fortelle at han studerer fysikk på fjerde 

året og har ønsker om å bli meterolog da han blir stor. Han kommer fra Trondheim og 

har bodd her i nesten hele sitt liv, ja, han hare jo et år i Oslo ved idrettshøgskolen 

pluss et år i Australia som utvekslingsstudent da han var 18. Nå har jeg skrevet litt om 

Kjartan, dere begynner kanskje og lure på hva det er Kjartan er verdensmester i? Det 

er faktisk langrenn selv om han ikke akkurat er blitt kjendis, 5 km klassisk, men for 

funksjonshemmede. Han har nemlig amputert en halv eller kvart fot. Da han var 18 år 

fikk han plutselig sterke smerter i det ene beinet, dette viste seg å være beinkreft så da 

var det rett inn på Radiumhospitalet (fra Australia). Her ble høyre fot amputert, 13 cm 

under kneleddet og mange cellgiftkurer var i vente. Så var det bare å starte en lang og 

stevsom opptrening. Det tok lengre tid enn han trodde, etter et år fungerte foten til 

daglig bruk, men å gå ordentlige skiturer kunne han bare drømme om. 

 

FB greier selvfølgelig ikke å unngå spørsmålet, hvordan føles det å være 

verdensmester? 

- Det va moro der og da, men  dæin store revolusjonen i live har itj vørri. 

 

Hvordan det er å gå på ski med en fot i forhold til to? 

Her er Kjartan rask til å irettesette meg og sier at han bruker jo faktisk begge beina 

han også!  

-Største problemet med og gå på ski med to bein, men en kunsti er at en miste litt følse 

med bakken. De e også problem å våttå når glepptaka kjæm før de e der, sjø. Ved 

skøyting er de litt vanskli å våttå åssen æ ska kante skia. Eit anna problem er at 

balansen blir litt dårli på den ene foten. 

 

Det går fort fram at det er skigåing som er det store, Kjartan forklarer greit hvorfor: 

-Æ like skigåing best, det e itj så stor belastning for kroppen som løping, men berre 

kult! 

Men som så mange andre, er heller ikke Kjartan helt ensporet i fritidssysler, han har 

prøvd seg på friidrettsbanen, klatring og brettseiling. Det kommer jo fram etter vært at 

han faktisk feira 18-årsdagen sin på et seilebrett.  

 

Intervjuet føres over på litt andre ting enn langrenn og vi spør om hva som ville vært 

en drømmedag for Kjartan? 

- Æ kan jo svar på ski, men sia de her e intervju med ei skiavis så få æ vel finn på 



no’anna (red-anm hvor er logikken). Kanskje å løpe New York maraton hadde vorre 

kult, etterfølgt med å lig og sole sæ på ei strand…  

Obs, Kjartan kommer nå på at han ikke liker strand og soling 

-kanskje itj drømmen allikevel, men i alle fall ska de væra non fantastisk damer som 

tar sæ av mæ når æ kjæm i mål. 

Damer ja, Kjartan før et brett smil rundt munnen.  

–I helga, da æ va på skirenn i Østerike kom æ over noe artig. Der ble det arrangert 

alpint VM for blonde kvinner. Non var naturli blond og andre var rett og slett veldi 

blond, men vi ble invitert inn på deres afterski hvor det var masse gratis drikke. Om 

det e gratis drikke har sjøsagt itj betydning for mæ da æ e en seriøs idrettsutøver og 

drikk svært så lite.  

(igjen med redaksjonen få komme med en kommentar: Hva med Ås-stafetten?) 

 

Nå håper FB at vi har fått Kjartan i det romatiske hjørne og drister oss til å stille det 

neste spørsmålet mens han enda drømmer om blonde alpinkjørere. 

Hvem ville du helst hatt med deg på en måneskinnsskitur? 

Lang tenkepause……….. etter fem minutter knaker det fortsatt i hjernen til Kjartan, 

men nei, han må skuffet over seg selv gi tapt for dette spørsmålet og melde pass. 

Kjartan er skremt over seg selv og hvor dårlig han er på romatikkfronten…….. 

Da neste spørsmålet er hvorfor får vi bare en liten kommentar 

- har det virkli gått fæm minutt? 
 

Arkivbilder 

kommer 

alltid godt 

med i FB 



Verdenscup 
 

2. februar var det verdenscup i Granåsen, og det betyr at skifolk møter opp for 

å heie uansett om det er skole eller andre (u)viktige ting. Den 2. februar var 

langrenn den viktigste tingen i verden (for ekte skifolk selvfølgelig hele 

vinteren).  

Det var også en bra anledning for å skaffe penger til NTNUI-langrennkassen. 

NTNUI-langrenn stilte opp en pølsebod for å selge billetter og forsyne sultne 

trøndere med mat og drikke.  

Resten av langrennsgruppen stilte seg opp i løypen for å heie på de norske 

langrennsløperne, det vil si Alsgård og guttene, og Martinsen og jentene. 

Begge ennå i gul trøye. Men her i Trondheim var det dessverre begynnelsen på 

slutten av en suksessfull norsk langrennsesong. Likevel var det kanonstemning 

i Granåsen. 15000 tilskuere tok seg fri fra jobben, og heiet på alle nasjoner.  

Min favoritt var egentlig Muelegg, tyskeren i spansk trøye. Imponerende at et 

nasjonsskifte kan utløse slik en stor suksess. Så har jeg også tenkt å skifte min 

nasjonalitet. Jeg er tysker, har lært å gå på ski i Norge og starter neste sesong 

for Portugal, eller for Jamaica med rastafrisyre. (Det finnes også rykter at Geir 

Ove starter neste år for Kenya med sort skokrem i ansiktet). 

Kanskje blir det litt vanskelig å vinne verdenscupen neste sesong som Muelegg 

i år, men det blir iallfall kjempelett å hente den nasjonale tittelen (portugisisk 

mester i langrenn høres bra ut). 

Dessverre ble det ingen seier i verdenscupen i Trondheim verken for de norske 

løperne eller for Spania. Det var en finne som meldte seg kanonsterkt tilbake 

på toppen av verdenseliten (til stor glede for finske Thomas i 

langrennsgruppen). Hos jentene var det den italienske lettvekten Bellmondo 

(jeg gjetter knapt over 30 kilo (ingen trykkfeil)) som svevde opp de bratte 

bakkene i Granåsen. 

Jeg må si det var en imponerende opplevelse å se verdenseliten her i 

Trondheim. 

 

Vi elsker Norge og vår grønn dress (NTNUI-langrenn) 

 

Lasse Kjus har sagt at han hater Norge, men da ble jeg og hele resten av Norge 

veldig skremt, ettersom vi kan ikke tro at en nordman kan si slike ting om sitt 

eget land. Lasse liker jo ikke det norske skiforbundet, han kaller dem alle 

parasitter. Så kan jeg bare si at han har valgt feil klubb. I neste liv må han 

bestemme seg for å studere i Trondheim, gå, ikke stå på ski (første store 

utilgivelig feil han har gjort) for NTNUI i en stilig grønn dress (ser mye bedre 

ut enn en kjedelig gul alpinnasjonaldress), ha tøffe konkurranser (for eksempel 



klubbmesterskap med verdens beste pannekake etterpå) hvor det dreier seg om 

ære, anseelse og stolthet (se her, vi er de siste ekte helter på Guds jord), og 

ikke om penger penger penger (parasitter). Lasse liker heller ikke å betale 

skatt, men vi studenter er gjerne beredt på å betale skatt. Så kjøper vi masse øl, 

vin og sprit og betale på denne måten penger tilbake til staten som vi fikk fra 

staten i form av lån og stipend. 

Men Lasse, skjebnens hjul har dreid seg for langt, og tiden er forbi for å satser 

på en karriere i grønn dress, dessverre, synd for deg. 

 

(Deutche) Marc  (DM) 

Klubbmesterskapet 2000  

 

Løpet gikk av stabelen 26.02, og så mye som 40 deltakere stilte til start i 

vinterens store høydepunkt: Klassisk Klubbmesterskap.  

6 jenter 33 gutter og 1 judas (undertegnede) kom til mål etter henholdsvis 

5km, 10 km og 10km.  

Selv om været og føret ikke var av det beste, møtte NTNUi'erne opp med 

friskt mot. Det vanskelig føre gjorde sitt til at dette ble en skikkelig 

prøvelse for de fleste, minus de som skøyta. Starten skulle som kjent gå når 

lederen begynte å gå. Dette fungerte bra, bortsett fra de to som tjuvstarta og 

de 37 andre som hadde stått klare på startstreken den siste halvtimen før 

start.  

Uten et eneste stavbrekk, forstå det de som kan, gikk ferden fra 

Vintervannet og ut i den 5km lange traseen. Allerede ved den første lange 

bakken brøt Morten Eliasen ut av hovedfeltet og sikret seg en ledelse, som 

bare økte på mot mål. En noe forundret Geir Ove, uttalte umiddelbart etter 

Mortens rykk, at han hadde vert veldig påpasselig med å holde 

væskebalansen oppe kvelden før, og derfor ikke kunne forstå at Morten 

klart å gå ifra han.  

Mer spennende ble oppgjøret i kvinneklassen hvor Marianne Kvien vandt 

med 9 sek. 

Ellers var det mange som viste stor innsats både under løpet og på 

pannekakemiddagen. Hvem som klarte å spise flest pannekaker skal være 

usagt, men her er iallfall resultatene fra klubbmesterskapet i langrenn:  

(Tips: Her kan du sette inn resultatlista Geir Ove)  

 

Øyvind 



NM 

2000 

Marcialonga, italiensk trafikkpoliti og pudder. 
 

De som har vært med i klubben en stund har vel opplevd de stundene da gamlekara begynner å 

mimre om fordums tider. I løpet av kort tid begynner som regel samtalen å dreie seg om den 

gangen de var med i Marcialonga. Etter å ha hørt på dette noen år, var vi seks personer som 

bestemte oss for å oppleve det samme som gamlegutta raller om med tårer i blikket. 

 

De som var med på turen var Stian, Tormod, Svein Olav, Øystein, Sigurd og undertegnede. 

Stian er, som alle oppegående vet, stor sjef i Ski/Nordisk, og er seg sitt verv bevisst. Tormod 

har allerede blitt lønnslave på SINTEF men prøver desperat å bevise for seg selv at han fortsatt 

har ungdommens mot og fysikk. Svein Olav er bygdenorges store sønn, født og oppvokst i 

dalstrøka innafor Lom. At befolkningen i slike ugjestmilde og isolerte strøk ikke har mest 

erfaring med fly, er vel som ventet. Svein Olav er så visst intet unntak. Resten av gjengen ble 



bombardert med spørsmål angående flyturen, men det hele endte i stor skuffelse for Mork da 

også han oppdaget at det er møkkakjedelig å fly. Øystein er lønnslaven som aldri har skjønt at 

han faktisk ikke lenger er student, men tjener penger som gress i oljehovedstaden Stavanger. 

Kjører en gammal haug av en folkevognbuss uten varmeapparat. Lillebroren Sigurd blir 

behandlet av Øystein som nettopp en lillebror. Passet på i tide og utide. På tross av dette har 

han klart å oppdrive et snev av selvstendighet og er nå en ihugga snowboardfreek. 

 

Turen til Italia startet med fly til Munchen for Stian, Tormod Svein Olav og meg. Brødrene 

Bjørkers hadde allerede dradd i forveien med fryseboksen til Øystein og prøvekjørt puddern. 

På flyplassen i Münschen ventet leiebilen. Utleierbyrået hadde leid ut alle sine femti golf 

stasjonsvogner, men som det sjenerøse folkeslaget tyskerne er, fikk vi en enda større en ”for 

the same price”. Vel ute på autobanen var det klampen i bånn for å sjekke trøkket til 

Mondeo’n. Å si at det var katastrofalt er i beste fall en dårlig forsnakkelse. En ’82 modell Lada 

stasjonsvogn til kr 6300,- hadde i sine beste dager kunnet ta kampen opp med Mondeo’n. Vel, 

vi hadde ikke mere enn tiden og veien og kunne ikke deppe for mye over amerikansk 

høyteknologi. En liten pitstop i Brennerpasset mellom Østerrike og Italia måtte imidlertid til 

for å kaste nedpå noen burgere. Dassen her var en stor opplevelse i seg selv. Etter at den mest 

prekære delen av dobesøket var overstått kom en rensearm ut av veggen og tørket av hele 

doringen mens denne gikk rundt i sirkel. Jubelbruset fra oss ingeniører var selvsagt 

overstrømmende og Tormod ble stående igjen  med tårer i blikket og trekke ned både tre og 

fire ganger før han fikk nok. Tilslutt måtte vi rive ham med ut i bilen. 

 

Marcialonga er et 70 km langt skøyteturrenn som går opp og ned i dalføret Val di Fiemme i 

Italia. Vi hadde i god tid, sånn ca dagen før avreise fra Norge, bestilt hotell i det som skulle 

være målområdet. Det viste seg imidlertid noe kinkig å finne frem til riktig hotell midt på 

natta. Løsningen dukket plutselig ut av mørket som en svart dings som etter hvert 

materialiserte seg til 30 hus i en eneste stor haug. Hotellverten syntes selvsagt det var hyggelig 

å bli vekket kl 0330 og henvendte seg høflig til Tormod, som hadde bestilt rommene. Etter 

dette adlød Tormod kun ”Senior Kleppa”.  

 

Dagen etter, eller egentlig samme dag, var dagen før dagen. Stian og Svein Olav dro til 

startområdet for å sjekke føret, mens Tormod og meg løste litt på beina i den lokale biotopen i 

åssiden. I hele dalen fantes ikke snøfilla. Dette var imidlertid intet problem for italienerne som 

bare måka på en 70 km lang stripe med kunstsnø. Utpå kvelden kom brødrene Bjørkers 

humpene i fryseboksen fra bunnløs pudder i Sveits. Gjengen var nå samla og klar for 

strabasene dagen etter. 

 

Som startet kl 0530, lenge før hanen i nabohuset hadde tenkt til å lette på øyelokkene. Fulle av 

pågangsmot kastet vi i oss noe mat og entret bussen til startområdet. Her fant vi fort vår plass i 

pissekøen bak buskene på siden av løypa. Arrangøren hadde seedet løperne på bakgrunn av 

tidligere resultater i Marcialongia og andre renn i Worldloppet. De første 500 hundre startet i 

første pulje, fem minutter senere kom de tusen neste. Slik fortsatte det til alle fire tusen hadde 

forlatt starten tjuve minutter etter de første. Stian, Svein Olav og jeg var i første pulje, Øystein 

og Tormod i andre. Sigurd var for anledningen i støtteapparatet og delte ut drikke midtveis. 

Starten gikk og som ventet ble det full kork i første oppoverbakke. Stian var, som den ekte 

NTNUI’er han er, desperat i starten og fikk noen meter på Svein Olav og meg. På forhånd 

hadde vi fryktet at stavene ville sveve i livsfare de første kilometerne. Heldigvis var italienerne 

like redde for stavene sine som oss og ropte ”piano” av full hals. (Italiensk og betyr ”brekker 



du stavene mine så dreper jeg deg, din snørrunge”.) Fra starten gikk løypa 18 kilometer 

oppover i dalen til 1400 moh, der den snudde for å gå 47 km nedover i dalen igjen. Like ved 

runding tok jeg igjen Mork og hadde en lengre konversasjon om føret og snøen som falt i 

fjor. Samtalen vår fikk imidlertid en altfor brå slutt da jeg dro rett til skogs i løpets eneste 

seriøse utforkjøring.  

 

I Marcialonga er det løperne som skal forbi som har vikeplikt. Men å endre vanene fra 

Birken på en, to, tre er ikke lett, særlig ikke når det bare er plass til en løper i bredden. 

Taktikken ble derfor å snike seg opp på siden for så å presse italienerne i grøfta. Reaksjonen 

lot så visst ikke vente på seg fra våre temperamentsfulle venner i sør. ”Mamma mia” gjallet 

gjennom skogene. (Italiensk og betyr ”din forbanna fartsbølle ”.) Slik holdt Svein Olav og 

jeg på å ta igjen Stian ned mot 65 km. Her rundet løypa igjen og gikk først slakt oppover 

dalen i to kilometer før den dreide rett opp dalsiden med 200 høydemeter de siste tre 

kilometerne. Våre kjære lesere kan sikkert i kraft av egen fantasi forestille seg hvordan det 

føltes å sette inn sluttspurten i tilnærmet loddrett lende etter tre timer skøyting. Oppe på 

toppen var det Stian som kom først i mål av våre før Svein Olav og meg. Tormod og Øystein 

var et lite stykke bak. Ingen var i spesielt bra slag og slakt kan vel være et beskrivende 

uttrykk. Heldigvis stilte arrangøren med et berg av rykende varm pasta, noe som førte til at vi 

etter en stund igjen greide å stå på beina. 

 

Noe medtatte våknet vi dagen etter til strålende solskinn. Det var nå ferien skulle starte med 

telemarkkjøring en hel uke. Første skritt var imidlertid å flytte på seg. Mondeo’n la kursen 

innover dalen og oppover fjellpasset mot Arabba. I de verste oppoverbakkene oppdaget Stian 

at kjerra var utstyrt med rene sommerdekk og så visst ikke aktet seg opp isete fjellpass. 

Senior Kleppa og jeg ble umiddelbart kommandert opp på panseret for å få mer trøkk over 

drivhjulene. Tusen høydemeter senere kunne Stian fornøyd plukket ned to isstatuer fra 

panseret og slenge dem inn i bilen igjen til opptining.  

 

Vi fant fort ut at Arabba ikke var stedet. Til det var det for mye vind, for lite snø og for 

dårlige offpistemuligheter. Imidlertid fikk vi tatt utrolig fine solnedgang-over-dolomittene-

bilder. Samme kveld dro vi derfor videre til Cortina. Det viste seg at dette var stedet for 

fyldige lommebøker. Resultatet ble overnatting i Mondeo’n og Øysteins fryseboks. 

Sigøynercampen var sikkert tilfredstillende for de fem andre, som hadde sovepose. Løypene 

i Cortina var hakket bedre enn i Arabba, men ikke mer enn det. Vi kjøpte derfor kun 

halvdagskort og startet turen mot Østerrike på formiddagen. Underveis mot Brennerpasset 

igjen kom turens største høydepunkt. Stian var begynt å bli ivrig på gassen og biler som lå 

foran og bremset var så visst ingen hindring. Siste forbikjøring ble forståelig nok foretatt 

hundre meter foran en politikontroll. Den italienske politimannen, for anledningen ikledd 

skuddsikker vest og det italienske svar på MP5 maskinpistol, ble svært ivrig etter å sikte på 

oss med kulespruter’n sin. Oss passasjerer ble svært fornøyd over å endelig kunne strekke på 

beina, mens Stian desperat rota gjennom det meste av bagasjen for å finne førerkortet, 

fremdeles med maskinpistolen pekende mot de mest vitale organer. Vi greide imidlertid å 

spille dumme turister, hvilket falt forbausende naturlig, og greide å snike oss unna med 

tilsnakk og hissige bevegelser med maskinpistolen i retning Østerrike. På mitt høflige 

spørsmål om han ofte hadde bruk for gunner’n var svaret ”ja, immer”. (Tysk med italiensk 

aksent og betyr ”Åpner du munnen igjen så pumper jeg deg full med bly, din vesle spurv”.) 

Lettere oppskaket over det italienske trafikkpolitiet fortsatte en noe forsiktigere Stian mot 



Brennerpasset. Alle tidligere traumatiske opplevelser ble plutselig satt i skyggen av den 

ekstatiske glede vi opplevde da vi så igjen snurredassen på Mækker’n igjen. Også denne 

gangen måtte vi slepe Senior Kleppa fra stedet. 

 

Dagen etter prøvde vi telemarkforholdene i Stubaital. Her var det mer snø, men fortsatt lette vi 

etter det optimale terrenget. Ferden fortsatte derfor videre til St Anton. Her var det helt klart 

beste stedet når det gjaldt offpiste og pudder. Vi bestemte oss derfor for å bli på samme stedet 

ut uka. Lørdag satte det imidlertid inn med drittvær og vi bestemte oss for å sette kursen mot 

Norge. SAS var meget velvillige med å forandre billettene og Mondeo’n ble tvunget i retning 

Munchen. Forrige gang vi var på autobanen var det den råtne kjerra som bremset farten. Nå 

var det trafikken. Etter å brukt ti minutter og 31 sekunder på en kilometer, mao lengre tid enn 

oldemor ville ha brukt, fant baksetet ut at vi likså godt kunne ta kilometertidene. Senior Kleppa 

har papir på at han er en jævel i statistikk og mente at dette var et soleklart eksempel på 

normalfordeling med forventningsverdi = 6,46 og standardavvik =3,42. Humøret steg 

selvsagt ettersom det oppsiktsvekkende resultatet ble kjent og ferden mot hjemlandet fortonet 

seg nå som en lek. 

 

Helbom 

 

Hvem vant bronsjemedalje i 15km på VM på ski i Oslo i 

1982? 

Hva betyr vænnu? 

 



HV-ungdom 
eller HVPU-
ungdom? 



Birkebeineren – Himmel eller helvete 
 

Dette er en artikkel for deg som er fersk og eller har dårlig hukommelse 

 

Jaja så sitter du der da, på bussen klar for å gi deg i kast med Birken 2000. Jeg skal nå ta for meg 

litt av selve løpet. Jeg antar at alle kjenner seg igjen viss du har gått før og da trenger du ikke lese, 

nettop fordi du vet hva som skjer.  

 

Vel det hele starter lørdag morgen ca 0630, da begynner elitegutta å buldre rundt. De prøver å 

være stille men det fikser de ikke helt, jo mer stille mans skal være, desto mer bråker man. Vel 

elite gutta er borte de starter klokka 0800. Plutselig så begynner det å lysne av dag. Birkebeiner 

radion har sagt det samme 8 ganger allerede. En begir seg til bussen, og plutselig er det bare 45 

min til start og nervelagene begynner å bli mange der en står og snakker med folk på arnstadjordet. 

 

Og der bang K/M 3 (25-29 år) kl. 0945 er man igang, eventuelt klokka 1000 viss du er m2 eller 

m1, noe som er sannsynlig. M4 starter klokka 0930. 

 

Nå har altså starten gått. Det er nå vill slåsskamp om å komme seg først ut av skistadion. Fordi 

første mann/kvinne ut av stadion pleier å vinne dette løpet. Det er tross alt bare 58 km og det er 

begrenset hvor mye en kan rette opp viss en er nr4 eller 5 ut  av stadion. Vel litt lenger bak er det 

like mye kaos. Skia blir ripete, stavene knekker, bindinger løsner. Og vi har fortsatt bare gått 2 km.  

 

Plutselig har en gått 5 og tenker fornøyd at det er snart bare 50 igjen. Skramstadsetra og saft 

nærmer seg. Skia er relativt bra (bortsett fra i 1995 da en tilnærmet staka første 5 km, for deretter å 

ha klabber i 5-6 km og deretter begynne å få bra ski). De av dere som gikk Vasaloppet for 13 dager 

siden er nå i ferd med å bli slitne.  

 

En krabber seg over Dølefjell, staker opptimistisk utover og går rett på snørra, og konstaterer greit 

at skia holdt (eller ikke holdt, det er feigt å bryte viss skien knekker på dølefjell, man kommmer til 

mål uansett, har prøvd og vet det). 

 

Viss en ikke datt, får man en deilig tur med god fart nedover mot Dambua og mere saft. Lysten 

etter saft er fortsatt til stede, nå begynner løpet fineste del. Raufjellet, såfremt det ikke er motvind 

og snøstorm. Her er det bare og la skia gli og ikke tenke på at Midfjellet blir mye værre. Så er det 

nedover mot Kvarstaddammen, hvor spora er dårlige fordi denne eldre garde (de ekte 

Birkebeinerne ehh vel) har ploget seg iveg. Deretter er det matstasjon, og på tide og psyke seg opp 

tl å gå opp mot Midtfjellet. Nå begynner kroppen å bli skikkelig mør, det er bare 25 km igjen, og 

9 km med motbakke står foran deg mmmm deilig. Etter en langstund kommer du til midtfjellet, 

krampa begynner å melde seg i lår og legger, snart også i armene når du nå begir deg ut på vegen 

mot Sjusjøen. 

  

Sjusjøen er siste matstasjon og nå går det bare nedover, sier de som har gått før, og slik ser det ut 

på løypeprofilen. Det er feil, det er mye nedover men ikke bare, og 13 km er langt når man har gått 

45 fra før.  

 

 

 

 



Du begynner nå tenke at dette orker jeg ikke, 

vil ikke gå mer. Nå er jeg utslitt. Det stemmer 

nok også. Da har du 2 alternativer, være enig 

om at nå er jeg utslitt og dermed stoppe opp, 

legge seg ned eller bare svima av, eller tenke 

at de fleste kommer over og i mål så da kan 

vel jeg også. Dermed går du videre, etterhvert 

står det 8 km igjen 5 km 4,3,2,1 da er du 

kommet under kraftlinja, skia er glatte, armene 

er utslitt, og det er noen små bakker.  

 

Så hører du speaker på stadion, det er en i 

grønn drakt like foran. Du tenker at han/hun 

skal ikke komme før meg i mål og du gir på 

det du har. Men av en eller annen grunn øker 

ikke farta. Du kommer inn på stadion, og 

kryper gjennom slusa, 1 min bak merke/15 

min før kravet. Eller som meg 30 - 40 min 

bak. Setter deg på kne og tenker at dette skal 

jeg aldri gjøre mer.  

 

Så er det og dusje, diskutere løpet med alle og 

enhver, gå gjennom hele Lillehammer, fordi et 

dustete årsmøte ikke ville ha bussene på 

håkonshall. Og komme seg til trondheim 

igjen. Og innen du er i seng har du bestemt at 

neste år skal jeg helt sikkert være med, bare at 

jeg skal trene litt mer. 

 

God tur 

 (basert på ei historie fra røynda) 

 

Bredden 

 

Sperretider 

Løpere som ikke har passert disse 

sperrestedene innen angitte tidspunkt vil av 

sikkerhetsgrunner bli tatt ut av rennet: 

 Skramstad-

sætra: kl 

1230 

 

Marianne var på 

Samfundet her 

om dagen... 



Resultater KM-stafett 2000 

Stilart: K-K-F 

Distanse: 5/10 km 

Damer 1x5km 

  Nr.   Lag    Etappenavn                  Etappetid   Tid   Etter 

  -------------------------------------------------------------------- 

  1. Strindheim   Marit Fenstad Flatmark    15.46     47.34 

                  Randi Fossum              16.29 

                  Kristin Gislevold         15.19 

   

  2. Selbu        Katy Olga Grøtte          15.46     48.26   00.52 

                  Tove Aune                 17.13 

                  Solveig Kulset            15.27 

      

  3. NTNUI 1.lag  Marianne Kvien            16.56     50.58   03.24 

                  Ingrid Vatn               17.09 

                  Vibeke Nørstebø           16.53 

 

  4. NTNUI 2.lag  Mona Elisabeth Østvang    17.45     54.13   06.39 

                  Ingeborg Bartnes          19.43 

                  Sanna Solbakken           16.45 

 

  5. NTNUI 4.lag  Lena (Njå) Johansen       17.49     58.27   10.53 

                  Bente Konst               18.30 

                  Line Merete Libakk        22.08 

 

  6. NTNUI 3.lag  Ann Kristin Aas           18.05    1.05.58  18.24 

                  Kirsti Kroen              20.01 

                  Marita Aksnes             27.52 

Herrer 2x5km 

  Nr.   Lag                    Etappenavn        Etappetid   Tid     Etter 

  ------------------------------------------------------------------------ 

  1. Byåsen IL 1.lag          Paal Bredesen        28.55     1.22.58 

                              Ola Rygg             28.11 

                              Arve Skåren          25.52 

 

  2. NTNUI 1.lag              Gjermund Langslet    28.53     1.24.18  01.20 

                              Jacob Matheson       28.44 

                              Anstein Mykland      26.41 

 

  3. Strindheim               Stig Rune Kveen      29.01     1.25.59  03.01 

                              Håkon Loe Johansen   28.45 

                              Eivind Arne Bjåland  28.15      

 

  4.Utleira Nidelv Mix        Stig Nilsen          27.50     1.26.36  03.41 

                              Øyvind Slørdal       24.45 

                              Torgeir Brurok       30.04 

 

  5. Byåsen IL 2.lag          Alf Roar Størseth    28.14     1.27.41  04.43 

                              Leif Asla            33.20 

                              Hallgeir Vikan       26.07 

 

  6. NTNUI 4.lag              Svein Odne Moe       29.35     1.27.57  04.59 

                              Dag Anders Moldestad 29.58 

                              Lars Ole Valøen      28.24 

 



  7. NTNUI 3.lag              Thorben Henriksen    30.44     1.29.45  06.47  

                              Jan Otterstad        31.27    

                              Eirik Garnæs         27.34 

 

  8. NTNUI 2.lag              Sjur Mo              31.32     1.31.53  08.55 

                              Eskil Følstad        30.07 

                              Kristian Lefdal      30.14 

 

  9. Byåsen Strindheim Mix    Erik Sirnes          29.41     1.32.02  09.04 

                              Odd A Lande          33.00 

                              Haakon Aas           29.21 

 

 10. NTNUI 9.lag              Per Inge Espedal     34.09     1.37.02  14.04 

                              Hans Ivar Laukli     31.25 

                              Espen Sagsveen       31.28 

 

 11. NTNUI 7.lag              Øyvind Antonsen      31.57     1.37.59  15.01 

                              Hans Røragen         32.21 

                              Endre Leite Klokk    33.41 

 

 12. NTNUI 5.lag              Frode Bjørnås        33.03     1.38.58  16.00  

                              Steinar Line         34.08 

                              Marc Scleier         31.47 

 

 13. NTNUI 6.lag              Kjartan Haugen       34.17     1.46.58  24.00 

                              Erik Riis Johansen   38.51      

                              Svein Olav Mork      33.50 

 

 Brutt. NTNUI mix 8.lag       Ketil Bjørnstad      27.44 

                              Lars Hagen           30.26  

                              ----------           ---- 

Vasaloppet 2000 - En perle blant svin 
 
Den lange reisen til det legendariske rennet begynte med sommerfugler i magen fra 
Moholt lørdag morgen. Første stoppested var Møllenberg der en viss Robert 
Fredriksen skulle hentes fordi han tydeligvis ikke hadde orket å stå opp om morgenen. 
Det viste seg derimot at han ikke bare hadde forsovet seg, men også hadde utstyrt 
rommet sitt med ei jente som var nøye opplært: Når vi spurte om Robert Fredriksen 
bodde der svarte hun på godt trøndersk: 'Ha itj anels!'. Dermed gikk godeste Robert 
glipp av noe som skulle vise seg å bli en nydelig helg full av utfordringer. 
 
Første stoppested etter dette var som vanlig Alvdal og deretter Rena for å plukke med 
seg Karine som var kommet helt fra Sverige for å kunne bli med oss og gå Vasaloppet 
i Sverige(?) Hele turen var preget av spenning og spising slik seg hør og bør før et 
såpass langt renn. Kvelden gikk deretter som vanlig med gliding, spising, drikking, 
nervøsitet, kribling, spising, børsting, grunnpreparering av såle med Toko grunnvoks 
og for ikke å glemme spising.  
 
Da klokka ringte ca 04.30 tidlig søndag morgen var allerede de fleste i full gang med 
sitt. Alle på plass i bussen og vi la i vei. Ut fra parkeringsplassen på skolen kom det 
plutselig en kar løpende som med Gud og enhvermann i ryggen. Det viste seg at han 
hadde sittet på do og nesten gått glipp av sin eneste sjanse til å slite seg ut den 
dagen. 



TRENING ETTER BIRKEN 
 

Etter en lang og innholdsrik sesong er det vel etter Birken på tide å roe seg litt ned, før man 

starter opp på en ny sesongoppkjøring. Men for de som ikke vil la kroppen forfalle totalt 

minner vi om at det fremdeles er mulig å finne noen å trene sammen med: 

 

Onsdag:  Styrketrening på I- bygget Gløshaugen 19.15 med o- gruppa som arrangør.  

 

Tirsdag:  Ballspill i gymsalen på Dragvold kl. 20.30  

 

I fjor var det i tillegg muligheter for lett joggetur/ hurtighet klokka 19.00 på Dragvold på 

torsdager. Det var ikke spesielt bra oppmøte der, men hvis det er noen som er interessert i det i 

vår er det bare å gi oss en beskjed.  

 

Ellers ser det vel ikke ut som at snøen har tenkt å forsvinne fra byen på ei stund, så det blir 

sikkert mange fine dager framover, med muligheter for lange skiturer (kanskje til og med med 

appelsiner og kakao på termos). 

 

Vil tilslutt gratulere med innsatsen så langt i vinter og håpe at alle birkebeinere får en fin tur 

over fjellet.   

 

GOD TUR! 

 

Hilsen trenerne 

 
Men slit ble det. Nok til alle. Likevel var det en nydelig tur i slake nedoverbakker mot 
Mora. Været viste sine beste sider. 
 
Noen timer senere... 
 
Flere og flere dukket etterhvert opp i bussen etter rennet. Når de fleste var kommet 
tok vi turen bortom ei sjappe og kjøpte litt mat. Bussjåføren hadde hatt problemer med 
bussen ved avreise fra Sälen så for at han skulle få sine åtte timer hvile så kunne vi 
ikke forlate Mora før klokka halv ni. Dette kompenserte sjåføren på ved å guffe på litt 
ekstra på hjemveien. Selv om jeg var aldri så trøtt på veien mot moderlandet var det 
stadig jeg fikk en merkelig følelse av å fly lavt i buss. Det hele toppet seg når vi rullet 
nedover forbi City Syd og en stolt sjåfør kunne fortelle at: ”Æ, ha no hælt honnjer hæilt 
sia Stør’n no, sjø”. 
 
Likevel så fikk vi se sengene våre igjen rundt fire natt til mandag. Neste dag var det 
mulig å våkne opp både stiv, støl, fornøyd og stolt av at man har åkt Vasaloppet 2000! 
 

sl 



Resultater klubbmesterskap 26. februar 2000 
Stilart: Klassisk 

Arrangør: Vibeke og Svein Olav 

Distanse: 5/10 km 

Damer 1x5km 
 
  Nr.   Navn                     Sluttid 
  --------------------------------------- 

  1 Marianne Kvien               17,53 

  2 Siri Anne Hagamann           18,01  

  3 Ingrid Bronebakk             18,10 

  4 Lena Johansen                19,46 

  5 Ingeborg Bartnes             20,49 

  6 Marita Aksnes                28,52 

Herrer 2x5km 
 
  Nr. Navn                        1.runde     Sluttid 
  ----------------------------------------------------- 

  1 Morten Eliasen                14,09        28,06 

  2 Øyvind Teigen                 14.36        29,17 

  3 Stian Bergli                  14,33        29,37 

  4 Tor Halvor Bjørnstad          14,42        30,05 

  5 Geir Ødegård                  15,02        30,18 

  6 Anstein Mykland               14,58        30,24 

  7 Gjermund Langslet             15,06        30,56 

  8 Sjur Mo                       15,34        31,40 

  9 Eskil Følstad                 15,37        31,46 

 10 Anders Kristoffersen          15,50        32,08 

 11 Espen Sagsveen                15,50        32,23 

 12 Hans Ivar Laukli              15,50        32,43 

 13 Frode Bjørnås                 16,14        33,02 

 14 Geir Ove Andersen             16,28        33,15 

 15 Øyvind Antonsen               16,14        33,16 

 16 Torben Henriksen              16,28        33,43 

 17 Jon Oddvar Hellevang          16,32        33,54 

 18 Tor Einar Hårstadhaugen       17,05        34,05 

 19 Lars Ole Valøen               16,19        34,20 

 20 Brage Toreid                  16,45        34,30 

 21 Steinar Line                  16,28        33,43 

 22 Eivind Nes Gjelle             16,52        34,51 

 23 Johannes Høgseter             17,23        35,19 

 24 Håkon Tangen                  17,20        35,20 

 25 Ståle Njå                     17,18        35,34 

 26 Jon Håkon                     17,32        35,54 

 27 Endre Leite                   18,18        37,00 

 28 David Løwer                   17,48        37,06 

 29 Mark Schleyer                 19,20        38,50 

 30 Robert Fredriksen             19,33        40,36 

 31 Ole Kristian Hoel             19,30        41,06 

 32 Helge Aamodt                  20,08        41,48 

 33 Phil Austin                   20,22        43,30 

 34 Erik Riis Johansen            20,45        45,10 

 





PINGLELISTA 

 

1) Frode Andresen kapret førsteplassen på pinglelista med tidenes klareste 

margin. Ikke bare under VM men også gjennom hele sesongen har han bevisst 

jukset for å tilrive seg sekunder på standplass. Av alle dumme regler valgte han 

å bryte dem som sørger for at løperne ikke blir skutt underveis, bare for å gjøre 

katastrofen total. At han heller ikke er medlem av NTNUI gjør at han er en 

ultrapingle i særklasse. 

 

2) Å bryte et skiløp er noe en oppegående NTNUI'er aldri vil finne på, dette 

strider rett og slett med hu & hei ånden. På KM 30 kilometer greide både 

ledern i NTNUI og skigruppas trener å gjøre dette. Den patetiske innsatsen til 

Tor Einar og Gjermund vil bli husket og fortalt som skrekkhistorier til 

barnabarna våre på sengekanten for å vise hva som kan skje med mennesker 

som kommer på skråplanet. 

 

3) Ingeborg stiller kabinettspørsmål i FB-redaksjonen fordi hun nekter å skrive 

at Marianne og Svein Olav leide bil sammen og reiste til Sverige. Slike tilfeller 

av kameraderi vil alltid bli slått hardt ned på. 

 

4) Judas Teigen greier nok aldri å komme seg av pinglelista. Denne gangen 

mente han at siden Tor Einar og Gjermund brøt, burde han som fullførte 

fortjene en plass på antipinglelista. Beklager gutten min, folk som skryter av 

selvfølgeligheter får den motsatte skjebne. 

 

5) Brage som var på Bratsberg, men ikke var med på KM-stafett selv om vi 

manglet en person på et lag. Ingen glassbolle til deg! 
 

ANTIPINGLELISTA 
1)  (og soleklar vinner) FB-redaksjonen som har laget FB uten at redaktøren 

var tilstede. 





RETURADRESSE: 
FISKEBEINER’N 

NTNUI SKI/NORDISK 

Stud. post 222 

7034  TRONDHEIM 

Til: 

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

FJELLSETERLØPET ER PÅ MOTEN 

 

       På 90 tallet hadde både 60- og 70- tallet  sine rennesanser. Folk  iført seg bokser 

med sleng, høyhælte sko, sandaler og farge sprakende hippie klær. Det eneste som til tider 

manglet var at hasj røyken sev rundt omkring. De tynne hengslete og de trill runde 

bollene av noen mennesker som liksom skulle leve sammen i love and peace, var også 

tilbake. 

           Men nå er det, etter det jeg har fått med meg, 80-tallet som skal være/bli det siste 

nye. 

Og hva er det vi tenker på da? Mange vil nok si pastell farger, Ball-genser, Limal og stort 

hus og bil. Men det viktigste er glemt. Det som nesten alle gjorde var å mosjonere. 

Mosjonsløp  hadde sin store boom på 80-tallet. Så viss du vil være inn så er det helt klart 

at Fjellseter-løpet nå vil  bli en del av det som vil forme framtidens mote.  

 

                             LØPET 

            Fjellseter løpet  er et løp som fikk sitt navn i 1987 og har siden vært arrangert 

hvert år. Løpet går fra Stavnebrua ved Lerkendal Stadion og ender ved Skistua. Da har 

man tilbakelagt 8 km med en deilig total stigning på 420m. Foruten selve nytelsen av 

løpet så er det også premier i vente. Såvel bestemanns premier i de aktive klassene som 

gavepremier i mosjonsklassene. Løpet inngår også i Råkallen, en styrkeprøve som 

innebære å fullføre Fjellseterløper,  orienteringsløpet Hu & Hei og skiløpet Marka Rundt. 

 

 

                           PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
            -Torsdag 4.mai kl 1800 vil dette løpet, som vil være med på å bringe oss inn i en 

ny resirkulert mote tid, gå av stabelen.  

             -Det vil koste deg 70 kr til og med 3.mai eller 100 kr ved etteranmelding.  

              -Påmelding og opplysninger får du via: 

                                                                Tlf: 73940324 / 98406687   Bård Øina 

              E-post: oina@marin.ntnu.no 

 

    VI TREFFES PÅ MOTERIKTIGE FJELLSETERLØPET DEN 4.MAI 

 

                               NTNUI FRIIDRETT 


