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På tre bein inn i et
nytt Millennium

Redaksjonen har ordet:
Mai er som vanlig veldig fin i Trondheim og vi håper at så mange som mulig har tatt seg
tid til å gå noen lange og behagelige skiturer i fjellet. Med sol, solfaktor og solkrem er det
veldig fint å ta noen turer. Dette bør alle benytte seg av da vi bor så nærme et eller annet
fjell som det vi gjør. 17. mai blir nok en kjempe fin anledning til å ta seg en slik tur, da
skal Frode også ha med seg solbriller i år.
Det nærmer det seg sommerferie og vi er snart ferdig med et nytt skoleår. Vi i FB
redaksjonen håper at alle har hatt et bra år i skigruppa og at alle møter på trening igjen til
høsten klare for å ta imot nye studenter. Det er jo som alltid viktig å få ”kapret” så mange
nye som mulig slik at vi kan vokse å bli enda flere og beholde det gode miljøet vi har.
Ellers så trenger FB redaksjonen noen nye medlemmer og vi håper at det er noen som er
villige til å ta på seg litt ansvar. Uansett så vil dere nok bli spurt om å gjøre et eller annet i
skigruppa! Dersom dere ønsker å kunne forsette å lese den fine avisa vår så må vi nok
noen nye tiltre i redaksjonen. VI vil også gratulere Vibeke som ny redaktør i FB og ønske
hun velkommen til neste nummer.
God sommer til dere alle!
Erik

Ingeborg

Steinar

Påskestemning

LEDER
Da er skisesongen for lengst over, og de fleste nyter sol og sommer fremfor å drømme seg
bort til snødekte vidder med silkeføre og strålende solskinn. Jeg håper alle har hatt en bra
skisesong med mange fine vinterminner. Aktiviteten i gruppa har vært upåklagelig i
vinter. Vi har deltatt og markert oss strekt på mange store arrangementer. Høydepunktet
må sies å være Birkebeineren hvor vi ble årets Birkebeinerklubb. En utnevnelse som er
vel verdt å ta med seg. Denne premien ble satt opp for første gang i år, og jeg regner med
at den blir værende i NTNUI i all tid. Det bør være en klar målsetning for høstens nye
trenere å mobilisere mange ivrige NTNUIere til Birken 2001 for å ta denne tittelen (og
skjoldet).
Akkurat nå er det Sindre Opheim og Stakefesten som sitter frisket i minnet. Det er veldig
positivt at også disse arrangementene ble gjennomført med stil og at så mange deltok.
Ikke minst er det hyggelig at gammelkara tar turen til Trondheim for å delta på årets store
skifest. Vi fikk vel alle bekreft at en seriøs arbeidertilværelse ikke har noe å si på
festhumøret. Det er kanskje et liv etter studenttilværelsen!
Når jeg sitter og skriver dette så må jeg erkjenne at det er litt vemodig. Til høsten bærer
det ut i det store utland, nærmere bestemt Tyskland og Karlsruhe. Der skal Marc og jeg
opprette en utenlandsavdeling for NTNUI Ski/Nordisk. Men dere blir ikke kvitt meg så
lett. Høsten 2001 er jeg på plass igjen på tirsdagsintervallene. Hvis det ikke skjer en
revolusjon innen kokekulturen til Gløshaugenstudentene så antar jeg at det blir spenst
med påfølgende intervalldrag på 1-2-3(-3)-2-1.
Ledervervet gir jeg fra meg med god samvittighet og med visshet om at Ski/Nordisk få et
bra styre også til høsten. Mona Elisabeth går inn i lederteamet sammen med nåværende
nestleder Ingeborg. På trenersiden har vi fått inn nye og ivrige spirer. Harald Thorstein og
Jacob Matheson viser ansvar og gjør som alle 1.klassinger bør gjøre. Nemlig å engasjere
seg aktivt i driften av skigruppa, for husk at NTNUI er en
klubb for og av studenter. Det er ingen foreldre som sitter og
styrer, og passer på at alt går som det skal . Derfor oppfordrer
jeg alle til å gjør en liten innsats for at gruppa slik at vi kan
opprettholde dagens aktivitetsnivå og kanskje utvide tilbudet.
Av erfaring kan jeg si at man får mye igjen for å vise litt
ansvar.
Da er det bare å takke for meg og ønske alle sammen lykke
med eksamen og trening. Så sees vi igjen høsten 2001!
God Sommer!
Sportslig hilsen Stian (avtroppende leder i Ski/Nordisk)

Denne jenta har to bein!

Ta utfordringen,
bli med på brekurs!
Breoppleving er en gjeng
studenter som har holdt
brekurs for studenter de
siste fem årene. På et
brekurs vil du lære alt som
trengs for å planlegge og
gjennomføre egne turer.
Kursene er kjent for å være
svært sosiale og fremfor alt
billige. Instruktørene har
nasjonal godkjenning (NF).
Kurs for studenter:
• Bødalseter 10-16 juli
2300,- inkl. enkel
overnatting på hytte
• Smørstadbreen 7-13 august
2100,- overnatting i telt
Utstyr kan leies for 300,For mer informasjon, kontakt Eirik Garnæs
Email: eirikgar@stud.ntnu.no Mobil: 9574 2256

Påsken 2000 på tur i Jotunheimen
Disse var med:

Svein Olav Mork
Karl Nes
Thomas Revheim
John Andre Wilhelmsen
Ingeborg Bartnes

Glad for å ha fått med meg fire kjekke gutter på tur reiste jeg av gårde, vel vitende om at blant
oss hadde vi en ivrig toppejeger og nå må alle være klar over at en topp er over 2000 meter.
Alt som jeg før ville ha kalt topp, som kan være 1.998 meter er bortkastet å gå på så alle vet
det.
Første dag gikk vi en kort tur inn til Memurubu på ski over vannet og kunne kjapt bestille
overnatting. Her kom første sjokket for meg:
”-Nei, i år har vi bestemt oss for å ha adskilt sovesal for gutter og jenter så dere kan ikke ligge
på samme rom” fortalte vertinna oss. Sjokkert ser jeg på de andre, men ingen viser initiativ til
å sørge for at jeg også får sove med dem og jeg skjønner at jeg må ta saken i egne hender. Etter
et kvarters surving og utgreing om at jeg har ligget på rom med gutter før får jeg tilslutt sove
på guttesovesalen. Mens jeg griner meg inn til guttene er mine mannlige kompanjonger heller
flaue over meg og mine utsagn, ikke skjønner jeg hvorfor, men er vi på tur sammen må vi da
også få ligge på samme rom.
Vel installert kommer vi oss ut i sola for å utnytte de siste timene av dagen. Svein Olav finner
fort ut at den åsen rett ved Memurubu må vi gå oppå. I mine øyner er det en topp som går rett
til værs, så dette skal i alle fall ikke jeg være med på! Jeg blir med 200 meter og setter meg
fornøyd på en stein og ser på de andre. De klatrer og klatrer og vurdere om de skal snu, etter et
kvarter har de bare beveget seg 50 meter fra meg og jeg bestemmer meg for og løpe opp til de
andre og bli med litt høyere jeg også. Skia lar jeg stå da jeg ser at det er for bratt til at det blir
noe gøy å ha de på nedover igjen. Så begynner en målbevist klatring fra min side, rett opp.
Svein Olav ligger først og kan stadig fortelle at han snart er opp og hvordan det flater ut. For
oss som ikke er født i Jotunheimen går det rett opp hele tida. John Andre er den første som tar
til fornuft og snur for heller og leke seg i noen bakker. Karl skjønner fort at skal han greie å
henge på meg nytter det ikke å drasse med seg ski og setter de igjen. Thomas er med høyt opp
men kommer på at han skal ned igjen med to hele ski og finner ut at det kanskje er greiest å
snu da. Svein Olav forteller forsatt om hvordan det flater ut der framme og i håp om noen
flatere parter klatrer jeg først og Karl 20 meter bak. Toppen nærmer seg veldig da Karl
kommer på at vi skal ned igjen og at det kan bli vanskelig, faktisk verre enn å gå opp. Han
forteller meg også at all logikk sier at jo lengre vi klatrer opp jo lengre er det ned igjen. Skremt
over denne tanken ser jeg ned på Karl og prøver forsiktig å si kom igjen, men oppdager da at
beina mine skjelver av frykt for hvordan jeg skal komme ned. Ok da har Karl og jeg bestemt
oss for å snu vi også, men hvordan komme seg ned?
Svein Olav må bare oppom der det flater helt ut og kommer fort til oss. Han demonstrer
hvordan vi skal ake på ryggen ned og stoppe med beina. Vi blir ikke helt overbeviste så Svein
Olav viser oss igjen og igjen og løper opp og aker ned igjen. Ja, ja vi kan jo prøve en meter og
stoppe for sjekke at vi greier det og det går bra etter å ha prøvd det korte strekket et par ganger

bestemmer jeg meg for at nå kan jeg å stoppe og skal nok greie to meter også, men
HJEEEEEEELP!!! Jeg får ikke stoppet der jeg vil og bare sklir nedover mens jeg prøver å
stoppe. Steinura nærmer seg skremmende fort så nå må jeg greie det. 2 meter før ura
gjenvinner jeg kontrollen over bakken og en meter før stopper jeg. Lettet kan jeg puste ut og se
at jeg er nede fra henget. Karl derimot sitter igjen langt der opp og biter negler, han ble vel
heller ikke akkurat beroliget av stuntet mitt heller. Etter ei stund kommer også han ned så nå
skal bare Svein Olav kjøre ned henget på ski. Det går greit i to svinger før han detter og
kommer faretruende fort mot oss, men også han stopper med liten margin til steinene.
Vel nede til Memurubu finner vi ut vi har underholdt de andre på hytta med turen vår og er
enige om at det ser veldig bratt ut og at det ikke var langt igjen til toppen der vi snudde.
Neste dag starter med sol fra skyfri himmel og Svein Olav lukter topp, målet for dagen er
Surtningssui, 2368 meter. Vi går oppover i en dal og det er varmt og godt. Det er bare og kle
av seg, smøre seg med sol krem og bli brune. Det stiger og stiger og foreløpig har vi det veldig
bra. Da den bratteste stigninga nærmer seg blir vi enige om å spise ei skive, men den
ordentlige matpause tar vi på toppen. Først så kommer det nå masse sikksakk gåing. Så må
skiene av da vi skal klatre
oss opp ei steinur.
Fjellcowboyen begynner
nå og lukte topp og
forsvinner fort oppover.
John Andre har sagt at
han skal være med på alle
toppene og henger etter
som et slips. Vi andre
kommer oss også opp,
men bruker noe lengre tid.
Da vi kan ta på skiene
igjen, er det ikke fult så
fint vær lengre. På
toppplatået er det nå tåke
slik at vi ikke kan se
toppen og har heller ingen
anelse om hvor langt det
egentlig er igjen. Nå
begynner vi å bli
skikkelig sultne og føler
at magene er i ferd med å
bli borte, men vi antar at
det ikke kan være langt
igjen. Skuffelsen er stor
da vi møter to menn som
snudde før de nådde
toppen, men de hadde
vært der før og kunne
forteller oss at det i alle
fall var en halvtime igjen

om ikke mer.
Nå skjer det et under, plutselig letner tåka og vi kan se toppen faktisk så er det ikke langt dit og
plutselig er vi oppe. Under denne klatringa har det kommet sterk vind og det merkes på
toppen. Vinden har jo hele tida kommet bakfra slik at vi ikke har merket den noe særlig
undervegs. Sultne og slitne er baktroppen også oppe, men Svein Olav sier raskt:
”-Nei det er ikke tid til mat, nå må vi komme oss ned før uværet setter inn for fullt!”
Ja, ja da er det vel best og bevege seg nedover. Spørsmålet er bare skal vi gå tilbake til
Memurubu eller skal vi fortsette til Glitterheim. Det skal være omtrent like langt begge veier
og personlig har jeg ikke lyst til å klatre ned der vi kom opp. Uten å vite hva som venter oss
blir vi enige om å gå til Glitterheim.
Svein Olav kjører først og viser vei. 300 høydemetre lengre ned står vi på en kanten av en
diger snøskavel.
”-Her skal vi ned ” forteller Svein Olav rolig og avbalansert. Det blir stille i resten av gjengen
før alle går en meter frem for å sjekke forholdene for deretter å trekke to meter tilbake. Nei,
kom seg ned en snøskavel som forsvinner ned i tåkehavet er det ingen av oss som tør. Alle blir
nå veldig ivrige kartlesere for å finne et alternativt veivalg og det greier vi også. Det er jo bare
å gå bortover noen mindre topper før det blir en slakere utforkjøring som vi skal greie, med
dette veivalget skal vi også komme inn på ei kvista løype etter hvert. Vi begynner nå å gå, men
etter ei stund til blir vi enige om at nå må vi ha mat før vi kan komme over de toppene, (dette
er faktisk topper) og vi setter oss ned for å spise. For å si det sånn, vi sitter ikke akkurat på
verdens luneste plass så her er det om og gjøre å spise så fort som mulig før vi kommer oss
videre. Tygg, tygg, tygg, tygg og plutselig er vi ferdig med lunsjpausa.
Nå er det bare å komme seg over neste høydedrag. vi er veldig enige om at vi skal holde
sammen i været da det ikke er noe fint lengre, snø, regn og vind. På toppen skjærer plutselig
Svein Olav ut.
”Hva er det nå?” lurer vi på. Men ingenting er galt, han skal bare oppom varden som er
hundremeter unna. Vi andre tilbyr oss og vente men nei, han skal bare bortenom for så og skrå
ned mot oss litt lengre framme. Thomas setter fort en stopper for dette da han holder en moral
tale om hvor enige vi var om at vi skulle holde sammen og at ingen skal gå alene. Svein Olav
innser at han må gå sammen med oss og samlet går vi videre.
I ettertid så fant han ut at om han ikke var på varden så var han på toppen da den var helt flat.
Så kommer det ei ny utforkjøring og Svein Olav ligger igjen i tett og kjører opp spor. Plutselig
skjærer han rett sørover, men det her må vel bli feil for fjellcowboyen, John Andre drar fram
kompaset og korrigerer kursen slik at vi igjen skal komme til kvista løypa som ligger i retning
nord!
Etter ytterligere litt slit kommer vi oss helberget til merka løypa og nå skal vi greie og finne
veien. Vi puster lettet ut og jeg kjenner at jeg er veldig kald nedover beina, dermed så må jeg
gjøre århundrets kaldeste stunt. Av med buksa så står jeg der bare i kort tights for å trekke en
stillongs over, så på igjen med buksa. Nå ble jeg god og varm nedover beina, men skal jeg
greie og knyte skolissene må jeg først tine fingrene. På med votter og pakke sekken, så av
igjen for igjen få stive fingre. Nå er jeg klar for videre marsj og godt kled. Etter noen
hundremeter begynner utforkjøringene og de varer ei stund. Underveis så blir det masse knall
og fall og jeg blir skremt over hvor dårlig jeg er nedover utenfor oppkjørt spor. Da vi er ferdige

med henget kommer en slak behaglig bakke hvor det bare er å stå og kose seg. Igjen går vi
oppover, skiene kladder da det ikke lengre er mange varmegrader, men snøvær. Litt tvilende
på hvorfor det er baker trasker vi oppover , men løypa er fortsatt kvistet så vi følger på.
Ytterligere nedover bakker kommer og nå er det ned i en dal og langt innover tror vi. Karl og
Thomas begynner å bli bekymra om vi kommer fram før det blir mørkt og om vi kan se
kvistene dersom det skulle bli mørkt. Kvistene vil vi definitivt ikke se så vi bør nok helst
komme oss fram så fort som mulig og plutselig er hytta der. Ikke langt innover en dal som vi
trodde, men rett der nede.
Endelig framme er det bare og gå rett til dekket bord og spise masse mat. Poteter går rett ned
før man rekker å få noe annen mat og alt er helt topp. Etter et veldig bra måltid er det bare å ta
seg en dusj, plastre gnagsår for så og måtte ta kvelden, akregatet blir nemlig skrudd av nå og
da er det slutt på strømmen.
Langfredag våkner vi til øs-pøs regnvær, hva gjør vi nå er spørsmålet og setter oss i peisestua
for å vurdere ulike alternativer. Karl vil veldig gjerne følge planen og gå til Leirvassbu. Dette

To gode naboer

er en 7-8 timers tur som ikke er så veldig fristende. Svein Olav vil helst bare sitte inne og spille
kort, resten har ikke de sterke meningene om hva vi skal gjøre. Etter avstemning blir vi enige
om å gå til Spiterstulen først, da har vi muligheten til å gå videre til Leirvassbu om vi ønsker å
komme lengre eller vi kan sette oss inne og slappe av resten av dagen. Så kommer vi oss av
gårde, Karl er litt bekymra for stemningen og kommer stadig vekk med kommentarer om hvor
behagelig det hadde vært å komme til Leirvassbu i dag, spesielt med tanke på turen påskeaften.
Etter nærmere tre timer ute i regnet er alle gjennomvåte og fornøyde da vi ser Spiterstulen, til
og med Karl må innrømme at det ikke er så kult å være på skitur i regnvær. Fornøyde og ikke
alt for slitne får vi eget rom og tar oss en god og varm dusj. Nå blir det litt grining igjen for i
begge garderobene er det tre dusjer, jeg er jo selvfølgelig fornøyd med det, men John Andre

syns at det er urettferdig. Jeg tilbyr han ene dusjen hos meg, men han dukket aldri opp hos
meg. Nydusjet og rene kan vi legge oss på sengen og slappe av. Vi hadde det veldig koselig
helt til alle sovnet. Etter noen timers søvn er det på tide og trekke opp i hovedstua. Kvelden går
med til kortspilling, spising og fellessang med de andre gjestene. Det er meldt bra vær neste
dag så vi blir enige om å stå opp tidlig for å komme oss av gårde.
Klokka åtte på påskeaften, regn, regn og mere regn. Nei det her var ikke så veldig kult,
fjellcowboyen begynner nå og trekke seg og vi får en leksjon i alle argumentene for og imot å
gå videre. Svein Olav blir sittende igjen med bare en grunn til å være med videre og trekker
seg fra turen. Neste spørsmål er hva jeg skal gjøre, det frister ikke akkurat så veldig og
fortsette turen, helene mine mangler alt som ligner på hud og det kommer bare ei gul/rød
væske ut av dem. Jeg innser at det er dumt å gå videre, men har da et problem: Lommeboka mi
ligger i bilen på Memurubu og den vil jeg veldig gjerne ha med meg til Trondheim.
Etter litt om og men kommer vi fram til at jeg blir med Svein Olav hjem. Sover der ei natt og
møter de andre på Otta dagen etter for overlevering av pengeboka. Etter litt venting kommer
søster Mork kjørende og henter oss og plutselig kjenner jeg hele familien Mork! Der blir det
disket opp med mat, pizza, kaker etc. så jeg kan anbefale alle som kjører gjennom Skjåk og
stoppe hos Svein Olav, det er første gården på høyre side etter passering av Nordberg kirke.
(Håper at det ble rett!)
Dagen etter tok jeg bussen til Otta for å vente på lommeboka mi i tre timer, denne gangen var
det jeg som kom før avtalt tid. To minutter før de kom kjørte toget mitt, men hva gjør vel det
da jeg fikk et eget tog av NSB som kjørte fem minutter bak. Her ble jeg tatt godt vare på av
konduktøren og han viste meg grundig rundt i toget før jeg fikk servert en kopp te. Dette kalles
service fra NSB sin side!
Til slutt så vil jeg takke for en fin tur og håper at flere vil være med til neste år!

TIO 2000
”Vi skal ikkje sove bort Tionatta”
Det finnes noen skiløpere som bare drikker seg full når våren begynner, snøen smelter, og
temperaturene av og til stiger over 10 grader Celsius. Men dette gjelder ikke alle, og flere enn man tror
ønsker å holde seg i form hele sommeren også. Orientering har alltid vært populært i skigruppa, det var
faktisk skiløpere som startet med orientering på NTH på 30-tallet. Siden har mange studenter ved både
NTH og AVH vært skiløpere om vinteren og o-løpere om sommeren (eller flere motsatt?).
Når skiføre i Trøndelag blir for dårlig, hører man ofte folk på universitet spørre ”Har du lyst til å
løpe Tio-Mila?”. Da tenker du først og fremst, at din siste ni mils skitur ble lang nok for deg, og at du
trenger minst ett år for å kunne klare det igjen. Men på Tio skal du ikke løpe 10 mil. Det er nemlig
verdens nest største orienteringsstafett, og hvis du deltar løper du en etappe på mellom 5 og 16 kilometer,
bomming ikke inkludert. For øvrig vet du hvor gøy det er å løpe en stafett for NTNUI, husk
maratonstafetten, kretsmesterskapet, Holmenkollstafetten, linjestafetten, Lerkendalstafetten, og flere.
NTNUI har en lang tradisjon i denne stafetten, siden 1971, med både bredde og eliten. Damene
vant stafetten 4 ganger (siste gang i 92), og herrene har en 2. plass som beste plassering, det var i 95. På
breddesiden stiller ofte lag med folk fra en annen gruppe fra NTNUI, eller fra samme linje ved
universitet. I løpet av årene har koiene, Studenterhytta, telemarksgruppa, TSS, TKS, hovedstyret,
fysioterapi og bergenske studenter stilt med eget lag på Tio. Vi fra ski nordisk har vært med flere ganger
med eget lag. Den første gang har trolig vært i 94, og laget hadde nesten klart å slå o-gruppas 3. og 4. lag,
og plasseringen vår overrasket disse. I 95 stilte vi med 2 lag, den første kom to plasser foran NTHIs
damelag i herreklasse. For å ikke få en dårligere plassering enn damene, hadde vårt andre lag ikke noen
valg enn å bryte etter ”långa natten”. Vi ble med igjen i 98 og 99, men vår siste løper klarte ikke
sperretida. I fjor hadde vi også et damelag som slo o-gruppas 3. lag.
I år skulle igjen NTNUI prøve å vinne Tio. Nytt i år var et utvekslingslag, som besto av bare
utlendinger, 7 tyskere, 2 østerrikere og en franskmann (undertegnede), som skulle vise alle at det ikke er
nødvendig å ble født i Norden for å løpe bra i Sverige. De ble til slutt delvis tatt opp på 4. laget. 6. laget
fikk forsterkning fra reserveløpere fra Rajamaen Rykmenti, og to journalister (en finske og en svenske).
Jentene hadde som i 95 eget lag i herreklasse. Skigruppa hadde ikke eget lag i år, men noen fra gruppa
var med. De fleste løp for hovedstyret, men også for 3. eller 4. laget. Ei jente kom opp på damenes 1. lag
på grunn av gode resultater på Birken og Marka Rundt.
Fredag den 28. april, tidlig på morgenen, dro tre Klæbubusser fra Moholt til Sverige. De skulle
hente noen folk i Oslo, som ikke hadde kommet tilbake i Trøndelag etter påskeferien. På ettermiddagen
ble det en innmarsj i Karlstad, med drillbabes, brassbænd og Ormfelt, og etter det fikk vi noen tid for
viktige innkjøp på butikkene. Som underholdning på bussen hadde o-gruppa laget et eget radioprogram,
med blant annet noen tips om orientering. Det beste oppsummering er ”Hvis startnummeret ditt er
tresifret : Heng!”. Og hver gang radioen spiller ”It never rains in Southern California” husker du hva en
australsk o-løper sa til deg et par år tidligere : ”It always rains when you run the Tiomila”, og du håper
værgudene blir snillere i år enn i fjor. Vi ankom samlingsplassen seint på kvelden. De fleste skulle
overnatte der, mens stjerneløperne hadde valgt å bo på hotell. På samlingsplassen klarte vi lydanlegg,
lystavla, grillen og teltene for helgens løp. De eldste forteller historier om den tidligste Tio de har vært
med, eller hørt om.
På lørdagsmorgen kom førstelagsløperne og hotellpinglene til samlingsplass, etter en
komfortabel natt. (Føstelagsløpere teller ikke som pingle, de bor visst på hotell, men må beskytte beina
og spare kreftene for å vinne Tio). Når ungdomsstafetten begynner, er det tid for NTNUI å markere seg,
da vi stiller med drillbabes, brassbænd og Ormfelt, som på vår lillr trening fra gårsdagen. Vi spiller ”Rosa
på ball”, danser som vi kan, og avslutter med sangen ”Nidelven”. Sola skinner skikkelig sterk, og det ser
ut som det blir veldig varmt for hele damestaffetten.
15:00 Damestart. De er fem på lag, og skal egentlig løpe ”Två-mila”. I år stilte NTNUI med 8
lag, litt færre enn i fjor. Det ble en stor overraskelse, da 3. laget vekslet foran 2. og 1. laget etter den
første etappe. Sluttplasseringen ble ikke så bra som i fjor, da noen av de beste jentene var skadet. Blant
koffertlagene hadde noen jenter hodelykt for de siste etappene. Damestafett er beregnet for å være en ren

dagstafett, men ved seint ankomst kan det bli mørkt likevel. Ei jente fra 4. laget måtte henge bak gutter
fra 1. etappe, da hun ikke hadde hodelykt med seg. Til slutt fullførte 4 NTNUI lag.
20:30 Herrestafetten kan begynner, uten å vente til de siste damene har kommet i mål. 360 oløpere med hodelykt klarer seg til en lang tur i skogen. Det er ikke mørkt ennå, men snart blir det, og i
skogen blir det enda mørkere enn på samlingsplassen. 1. laget vekslet blant de beste, mens 4. og 6. laget
ble disket allerede etter den første etappen, begge to hadde glemt den siste posten. En del folk prøver å
sove, noen andre klarer seg til sin etappe, dessuten er heia-gjengen alltid klar for å rope ”Hu & Hei” til
løperne våre, uansett lag, og hvor mange etapper bak teten de er. Vi er den største klubb på Tio, og det
skal folk se og høre. Førstelaget ble til slutt 13.
10:50 ”Stora Omstartan” : For å unngå å måtte vente tre dager til de siste lagene kommer i mål,
starter alle gjenstående etappene sammen et par timer etter at vinneren kom til mål. Vi hadde 2 lag med 3
etapper på omstarten, 4 med 5 og 6. laget hadde 6 (inklusiv Långa”), det vil si vi var 32 NTNUI løpere i
fellestarten. Det er visst ingen klubb som kan vise større bredde enn oss på Tio. Folk fra disket lag fikk
lov til å starte likevel. Og når disse løper, slitner i skogen, myr eller hvor som helst, begynner de andre
NTNUIere å rydde på samlingsplassen. De som kom i mål seint fikk ikke dusjet før vi var i Trondheim
igjen, da bussene skulle dra kl. 14.30, en halv time etter sperretid for målpassering. Bare tre lag hadde
fullført, men alle hadde fått en spennende tur i skogen og en fin reise i Sverige.
På veien tilbake hadde vi et bra tilbud med tre busser. To for folk som ønsket å lese til
eksamenen, og selvsagt en for de som ville feire et bra løp, eller drikke for å glemme en dårlig prestasjon.
Bankettbussen var tilpasset for en fest, og alle som hadde lyst til å lese og sove fikk plass i en av de to
første bussene, en sjanse man ikke får hvert år. Med Redbull, cafe, øl, whisky og vodka følte man ikke
hvor tynge beina var. Bussen ankom Trondheim etter klokka fem, mandag tidlig.
Og når folk våknet mandag ettermiddag, var de visst stiv i beina, men etter så mye tid i frisk
luft, kjønnet de at de skulle klare å lese bedre, eller få nye ideer med hovedoppgaven. Tio er ikke noen
ulemper når man har en eksamen rett etterpå. Det eneste som er viktig er å planlege på en fornuftig måte
sin eksamenslesning. Dessuten er det alltid mulig å lese på bussen, eller på samlingsplassen.
Jeg oppfordre skiløperne som var med i år, å klare å få flere skiløpere til å stille opp neste år, så
klare dere sikkert å få et eget skilag på Tio. Skigruppa kan vel klare 2 lag i både dame og herreklasse..
Yves
Student fra 93 til 99

Jukola 99 ”A story to remember”
Her kommer en artikkel jeg først skrev for min gammel orienteringsklubb i nærheten av Toulouse,
Frankrike. Dette er bare en kortfattet oversatt versjon. Originalen ble aldri offentliggjort, min gammel
klubb hadde bare nok penger for å har trenings tiden og de viktigste lokale konkurranser i avisa til
klubben.
Når du har vært på verdens nest største o-stafett, eller hvis du pinglet ut på grunn av
eksamenstress, er du visst interessert i å prøve verdens største. Det er nemlig Jukola, som arrangeres
hvert år i juni i Finland. Alle finske klubber viser hele bredden, noen stiller med opptil 20 lag, mange
sportsklubber, bedrifter og venner stiller eget lag. NTNUI pleide å stille med bare et eller to lag, men i
fjor har bredde vært med også. Da ideene først kom ut på mail, hadde vi vårt første koffertlag i løpet av to
timer, og vi klarte en andre i løpet av dagen. Til slutt stilte NTNUI med 5 herrelag og 3 damelag (inklusiv
elitelagene). Skilaget var med i herreklasse. Etter tre gode etapper, med Gjermund, Dyre og Arnstein, var
vi nest best i NTNUI, Bengt på 4. etappe tapte deretter mange plasser, og Rolf klarte ikke å holde oss
foran 2. laget. Jeg klarte å unngå sperring av vekslingsområdet med ni minutter, og uventet fikk jeg lov til
å sende Åsne ut i skogen før omstarten for den siste etappen. Hun hadde allerede gjort en bra innsats i
damestafetten, og var litt sliten, så hadde hun ikke tenkt å fullføre, hun ville bare finne et par poster og
dra hjem som fort som mulig. Men da hun fant ut at guttene med startnummer 300 eller større ikke var
raskere enn henne, fant hun at det var morsomt å slå så mange herrer, og hun klarte å sende laget vårt 150
plasser foran igjen. Vi hadde klart slå o-gruppas 3. lag, som også fikk hjelp av ei førstelag jente på siste
etappen, med lignende suksess.
Jukola er enda større enn Tiomila, sperretidene er mer vennlig enn i Sverige, og det er lettere å
finne folk for å henge på. Du kan tape 200 plasser på 6. etappe, og de kan bli tatt igjen på siste etappe.
Det finnes også noen kulturarrangementer, konserter i forbindelse med Jukola. Det finns også en telt for
folk som synes at øldrikking og idrett passer bra sammen. Dessuten er den båten mellom Sverige og
Finland en stor opplevelse, i juni er det lyst hele tida. Det er en stor fest på veien tilbake. Og festen er
med alle svenske og norske klubber. Man føler seg visst bedre på dansegulvet enn sittende i en buss. På
veien til Jukola er det vanligvis roligere, da de fleste prøve å spare litt energi, men det finns folk for å
feste likevel.
Jeg må vel også har litt reklame for årets Jukola, som blir i år den 17. og 18. Juni
I skrivende stund er vi 5 fra fjorårets skilag påmeldt til Jukola. Jeg håper at vi klarer å stille eget
lag. Jeg ønsker også at de nye studentene prøve seg på Tio og Jukola, så disse tradisjonene ikke blir tapt.
Dessuten er det ofte meldt et lag med et par ledige plasser til. Så er det mulig å melde seg på etter fristen,
det er bare å ta kontakt med o-gruppa. Ellers er det bare å hope i vår buss til Joensuu, møte tilfeldigvis ogruppa på båten mot Helsingfors, eller stikke innom samlingsplassen. Skulle vi likevel bli for mange fra
NTNUI, fordi mange fikk den slags ideer, finnes det en løpermarked, hvor folk uten lag får anledning til
å fylle opp et lag som mangler løpere. Påmeldingsfristen for årets Jukola er altså den 17. Juni, ikke den
utgått dato som sto i informasjonen du har tidligere fått.
Yves Werling
Blagnac Orientation 1995-1997
NTNUI 1997-200x

Gutta og Marianne på tur
Jeg var så heldig at jeg som eneste jente fikk være med fire kjekke skigutter (Anstein, Svein Olav, Marc
og Sjur) på koietur til Telinkoia i begynnelsen av påsken. Vi kjørte av gårde med kursen mot Trollheimen
tidlig ”palmefredag” morgen. Etter et par timer i bil og litt feilkjøring fant vi endelig stedet det var lurest
å parkere: på en gjørmete og bløt parkeringsplass. Anstein klarte å kjøre seg fast to ganger, men med de
struttende og veltrente musklene til de andre gutta og meg selv var det ikke noe stort problem å grave/
dytte ut vraket hans fra gjørma. Etter å ha hoppet litt på biltaket til Anstein, var vi klare til å ta på oss de
tunge sekkene og spenne på fjellskiene, og det viste seg snart at det var enklere å finne koia enn å finne
en velegnet parkeringsplass. Koia var fin og en litt mer ”luksusutgave” enn de andre koiene som vi hadde
vært på tidligere. Det var god plass, og der var blant annet propanbluss til å koke på, vaffeljern, flere
parafinlamper og en fin do som ikke var for full.
Etter at vi kom fram, gikk vi ut på en liten skitur med mål om å finne noen fine bakker hvor vi kunne
kjøre telemark og hoppe. Vi fant mange bakker og skavler, og det ble en del knall og fall og mer eller
mindre stilfulle svinger og hopp. Marc hadde aldri hoppet på ski før, men klarte seg like bra i
hoppbakken som han gjør i langrennssporet. Hvis han trener litt mer skihopping og gjør like store
fremskritt i denne idretten som han har gjort i langrenn i vinter, blir han kanskje å se på TV fra den tyskøsteriske hoppuken neste vinter.
Om kvelden kokte vi gryterett og ris før vi gikk løs på kQveldens kulinariske høydepunkt som var en
STOR bløtkake med marsipanlokk. Vi ville sikre oss mest mulig av denne før eventuelt en annen gjeng
med sultne skiløpere dukket opp. Men de andre (Helge, Lars Ole og Ingeborg) dukket aldri opp; det var
visst for dårlig vær for dem. Så det ble nok av mat på oss fem som ikke er så kresne når det gjelder vær.
Neste morgen hadde vi sett for oss at det var mulig å gå på Trollhetta hvis det var fint vær. Men været var
dessverre ikke det beste, og føret var ganske elendig, så langturen ble avlyst lenge før vi hadde stått opp.
I stedet gikk vi inn til Jøldalshytta og satt der og drakk kaffe, spiste sjokolade og kake og leste
kontaktannonsene i ”Fjell og Vidde”. Da vi kom hjem begynte vi å lage helgens store gourmetmiddag. På
menyen stod det stekt biff (nesten 2 kg!), fløtegratinerte poteter, grønnsaker, stekt løk og champignon
med rødvin til. Desserten var sjokolademousse, og vi ble etter hvert ganskes så mette! Utpå natten stekte
vi en haug med vafler for å bli enda mettere. Vi tok fram noen sangbøker og beviste, som på Stakefesten,
at skiløpere (i hvert fall de som er med i NTNUI) ikke har de reneste og klareste sangstemmene.
Søndag morgen var det faktisk fint vær, og vi la ut på en ikke så veldig lang skitur etter å ha spist opp
resten av vaflene til frokost. Vi fant en hoppbakke ca. 10 meter fra hytta, og her lekte vi en god stund.
Bakken ble forlenget og hoppet forhøyet, og etter en del hopp fant jeg ut at jeg passet best som tilskuer
og dommer. Da skihoppingen var slutt, gjennomførte brannkonstabel Mykland drømmen som han hadde
båret på hele helgen (og kanskje enda lenger): nemlig å tenne på trær! Ikke alle trærne han prøvde seg på
brant like godt, men det ble etter hvert et skikkelig bål i det ene treet. Svein Olav, Marc og Anstein klatret
opp i bålet, og etter denne fotoseansen ble det pølsegrilling og kaffekoking i påskesola.
Så var det på tide å gjøre helgens eneste og særdeles grisete oppvask, vaske/rydde koia, pakke sammen
rotet vårt og gå tilbake til bilene igjen. Vi fant veien tilbake til Trondheim uten større problemer, og kom
oss hjem for å gjøre oss klar for neste påsketur.

Birken 2000
Fredag morgen startet turen fra Bunnpris på Moholt og til Rena og Birkebeinerrennet,
sesongens store mål for mange NTNUI’ere. Og ettersom løpet nærmet seg mer og mer, fikk vi
som ikke hadde gått før høre igjen og igjen hvordan alle hadde sprukket og gått tomme, om
man hadde klart merk eller ikke, hvor langt det var, hvor tungt det var, glatte ski og ikke minst
hvor vondt bollene på matstasjonene smakte (de fikk jeg imidlertid ikke sjansen til å prøve, så
siden jeg aldri har smakt vonde baoller, tror jeg fortsatt ikke på dem hva den saken angår).
Men vi som ikke hadde gått før visste jo ikke hvor fælt dette skulle bli, så vi hadde ingenting å
frykte. Vi kunne bare glede oss, og det gjorde vi også ( i alle fall gjorde jeg det). Dette kom
sikkert til å bli kjempegøy.
En ting som var ganske morsomt, var hvordan alle stappet i seg med mat. Man skulle absolutt
spise så mye mye mer denne ”dagen før dagen” enn alle andre dager. Og det var jo ikke måte
på heller, flere middager, og MYE mat skulle absolutt ned, godt eller ikke. Men ærlig talt vi
skulle da bare gå 6 mil og 4 timer på ski, (det var jo bare 4 ganger lenger enn noe renn jeg
hadde gått før) frokost skulle vi spise, og matstasjoner var det flere av i løpet av rennet. Så
denne overdrevne, men visstnok svært nødvendige, spisinga syntes jeg (og synes jeg fortsatt)
var svært så oppskrytt. (Jeg kom meg da fint gjennom uten noe særlig mer mat enn vanlig)
Når vi så hadde ankommet Rena og fått startnummeret vårt var det innlosjering som sto for tur,
og de med erfaring fra før visste at nektet man å legge seg inn i gymsalen, så fikk man etter
hvert en plass i et klasserom med atskillig færre i hvert rom. Og da var det bare å trenge seg
fram som best man kunne for å sikre seg en plass. Etter at man endelig hadde funnet seg en
madrass var det tur til sentrum som sto for tur (man måtte jo spise litt (!!) igjen). Og her var det
dagen for salg av diverse sportsutstyr og skismøring. Lokalbefolkningen i Rena lever nok bra
av den dagen der. Svært mange (alle de som trodde de hadde bruk for) lot seg lure til å kjøpe
smørning (som de selvsagt ikke trengte). For her var selvsagt alle de forskjellige
skismøringsmerkene representert, og de hadde jo mange gode tips om hvilke smørning man
måtte bruke i morgen, og hva man var helt nødt til å kjøpe inn.
Når vi så kom tilbake og kvelden og mørket nærmet seg mer og mer, trakk folk ut for å smøre
og ordne, her skulle alt være klart og ordet til dagen etter. Noen av oss tok imidlertid den delen
ganske med ro. Litt blå extra under (ferdig ordnet før reisen), og resten fikset Swix sitt
smøreteam dagen etter. Verre var ikke det, selv om jeg jo som mange andre, var bekymret for
vær, føre og smørning dagen etter. Det var fryktet at det kunne bli vanskelig føre. Men lørdag
morgen sto vi tidlig opp (etter en mer eller mindre bra natts søvn, for mange mindre bra vil jeg
tro) til et flott vær. Det var litt mye vind først å dagen, men for oss som startet sist ble det svært
bra(noen fordeler må jo vi siste også ha).
Og rennet var langt, og slitsomt, akkurat som de alle kunne fortelle om. Og når vi endelig
hadde passert 60 kilometer (etter å ha vært helt ferdig på 35, når det igjen er nærmere en mil
med stigning), og gledet oss for hver kilometer vi trodde hadde gått etter dette, fikk vi den
ekstra nedturen når det lenge(……) etterpå dukket opp et skilt hvor det sto 8 kilometer igjen.
Vi hadde jo allerede minst gått tre (??) kilometer etter 60 kilometers skiltet. Men utrolig nok
klarte jeg å komme meg i mål derfra også, selv gjennom de to siste kilometerne som plutselig
begynte å gå litt oppover. Der var det bare å benytte seg av alle de teknikken man kunne

Ingrid & Mona Elisabeth ennå lykkelige før Birken.
samtidig for å prøve å karre seg forover og i mål i de svært så polerte sporene. Dette var altså
det man fikk igjen for, for å tro på de som fortalte at når man hadde passert 40-45 kilometer
kunne man være helt tom for krefter, da var det bare rett ned til mål. De siste 15 kilometerne
var tyngre enn som så.
Men i mål kom jeg, og heller ikke denne gangen klarte jeg å sprekke. Likevel var det i alle fall
tomt for krefter når jeg endelig kom frem, og aldri i hele mitt liv har jeg vært så sliten. Jeg var
svært glad det ikke var påmelding igjen før i november, da ville jeg kanskje ha glemt hvor fælt
det var.(Det har jeg i grunn allerede, så jeg er klar til ny innsats neste år igjen) Men slitet var
verdt det!
Vibeke

NM-troppen på
Vang

Estil har høyest SxHfaktor her i landet!
(SxH = Skiferdighet x
Hårlengdemeter)
FB Gratulerer

Darth
Endre

Marc inne i sin
første sesong

Winners and loosers

Old Boys Team

Det var definitivt ikke påske, stakefesten var 8 dager unna, eksamen
en snau måned. Solen skinte bak regntunge skyer. Trafikklysa var ofte røde, som en vakker
solnedgang. Det var fortsatt snø i de solfylte, som i de skyggefylte lier. På denne dagen, noen
timer før solen atter skulle gå ned (viss vi hadde sett den), var det at noen mennesker samlet
seg på den store parkeringsplassen like ved studentbyen på Moholt. Der kom det blant annet
vandrende en sprek, men aldrende mann - Darth Endre (maul). Supermann var i to utgaver og
det var diverse andre forkledde mennesker. Da denne menneskemengden hadde samlet seg,
begynte de å gå. De gikk, og litt om litt fikk de snø under skia, og plutselig åpenbarte det seg
bakken der Sindre Opheim hoppet som liten knaste (hva nå enn det ordet betyr, ok liten gutt).
Det var et fryktinngytene syn. Redselen stod skrevet i ansiktet på de utvalgte, og det var ikke
nok med at bakken var stor, i tillegg var unnarennet like hardtråkket som kanalene eller
skjermene på en tilårskommen bil, som ikke er laget av russisk jern. Allerede nå var det tydelig
at en del hadde måttet trøstedrikke av gifta til sjefen sjøl, ikke satan, men Stian. Stian for
anledningen i blanding av John Travolta i Grease, Stein Lillevolden på en dårlig dag i
Blitzhuset, og Stian selv som 16 – 17 åring (vil jeg anta).
Først var det stafett, sterk innsats (og sats) av alle bortsett fra Gjermund som var mest opptatt
av å vise at han kjenner seg mer vel i svart dress med et glass Cognac i handa, enn i skidress.
Gjermund gikk sitt lag ned mange plasser.
Så var det hopping, her var det mange som viste seg fram og bak. Det viste seg fort at det var
umulig (bortimot) å holde seg på beina på grunn av overnevnte unnarenn.
Men alle kom velberga ut, og fram og ned igjen.
Etterpå var det samling og premieutdeling,
vinnere var Ståle Johansen og Lena Njå.
Festen etterpå var vellykket, selv om det var
stort sett Svein Olav som tok av, har jeg hørt.
Så da ser vi deg neste år.
På en dag som denne.
Bredden (mer enn før)

Litt for enhver smak

Revolverintervju med Bjørn Dæhlie (av Mark og
Steinar samt Jan, Per-Christian og Jon Oddvar)
Hei, vi kommer fra Fiskebeiner’n som er offisiell avis for langrennsgruppa I NTNUI. Kan vi få
be deg om et aldri så lite intervju?
- Det går nok bra, det, sier en Bjørn som har tatt med seg sitt beste humør til byen.
Hvordan er helsa for tida?
- Den er stigende. Han ser ut som en helt vanlig kar som står her i elektrobygget. Han
deler ut rundstykker og snakker med folk på en stand for Norske Skog. Hvem skulle
vel tro at denne karen kan gå fort på ski?
Våre klubbfarger er grønt, gult og svart. Når kommer Dæhlie-kolleksjonen ut i grønt?

- Vi følger trendene når vi velger farge på draktene og nå er
allerede neste års farger bestemt og det er overhodet ikke noe
grønt i dem, dessverre. Derimot så kommer det en ny jakt-og
-fiske-kolleksjon ut snart og der bør det være muligheter for
noe grønt.
Hvis vi derimot tar opp en bestilling på 200 drakter?

- Dersom dere har tenkt å bestille 200 grønne drakter så må
dere kontakte meg så skal jeg fikse det! Denne gutten kan å
tjene penger.
Har du vurdert klubbskifte og i såfall ville det vært aktuelt å gå for årets Birkebeinerklubb,
NTNUI?

-

Det høres ut som en spennende klubb. Ikke minst utenom treningene.
Her var svaret litt nølende og det var ikke så lett å få noe fornuftig ut av
hva Bjørn svarte. Vi antar at han har vurdert klubbskifte?

Kommer du på styrketreninga i kveld?

-

Har dere styrketrening i dag?

Ja, i dag er det styrketrening. Det er jo onsdag.
- Har dere fellestrening en gang i uka?
Nei, styrketrening en gang i uka. Det er fellestrening nesten hver dag. I går var
det hyttekarusell. Det var synd for deg at du gikk glipp av den!
- Nå skal jeg dessverre med fly hjem i ettermiddag, men hvis ikke så
hadde jeg helt sikkert stilt opp på styrketrening.

Hva om vi tilbyr deg eksklusiv Lada-stasjonsvogn-transport hjem med stilig grønn Ladaeskorte foran. Det eneste du trenger er hørselsvern og det fikser vi.
- Bjørn nøler nå et øyeblikk før han begynner med Jeg har avtalt med Vilde å komme
hjem... Så da skjønner vi slaget er tapt og fortsetter intervjuet.
Kjenner du Bredden i NTNUI?

-

Hva mener du med Bredden? Hver er det helt klart at Bjørn ikke
kjenner klubben vår så godt som vi kanskje skulle håpe.

Bredden betyr de løperne som er med uten at de nødvendigvis er så gode (vi anser det er den
beste måten å forklare hvem Bredden er). For eksempel så hadde vi med 208 løpere i
Birkebeineren som den klubben med flest løpere.

-

Å, så du mener de som er litt ”breie” av seg? Bjørn gestikulerer ut med
armene for å illustrere en person som er litt kraftig

Ja, gjerne det og også de som ikke går så fort på ski.

- Nei, denne Bredden er ukjent for meg.
Ja, men nå har du hørt om den?

- Ja, det har du rett i. Her foreslås det til seinere Fbredaksjoner at de bør forsøke å få et nytt intervju med Bjørn
(gjerne med nasjonal TV-dekning) der vi spør ham det
samme spørsmålet.
Det var alt vi hadde av spørsmål. Da må vi bare få takke for intervjuet og ønske lykke til
videre.
- Lykke til med styrketreninga i kveld! Roper en munter Bjørn idet vi beveger oss bort
fra skikongen.

...så det er altså du
som er Thale?

Stakefesten 2000
Årets høydare i skigruppa, Stakefesten, ble arrangert 8.april på Kvilsjøhaugen
gamlehjem. Det hele starta som seg hør og bør med vorspiel på kjellaren, der
de fleste benytta anledningen til å leske sine ganer med lekkerbiskener fra hele
Vinmonpolets sortiment (det bør i denne forbindelse nevnes at konsumet nok
ville nådd de multiple ganger dersom vinprisene på Kvildraugen hadde vært
kjent på forhånd). Selv holdt undertegnede seg til halvflaska med
kvalitetsvodka fra Slovakia, selv om det også ble en del fingerbøl
velkomstdrikk. Selv om enkelte var skeptiske til å begynne med (”Hvem har
tømt seg i punsjbolla?!”) gikk denne ned på høygir (god var den jo også), og
det har kommet redaksjonen for øre at de siste rester ble konsumert i disse
dager, etter å ha sprengt 80%-grensen i løpet av de siste ukers gjæringsprosess.
Vel i farta var det å ta beina fatt til middagslokalet. Etter først å ha rota litt
rundt på tunet og klaga seg over den fæle middagslukta – for deretter å
oppdage at man ikke befant seg ved spisestua men ganske så nærme noe som
begynner med u og slutter med tedo, fant alle seg vel til bords. Kveldens
toastmaster var av ukjente årsaker undertegnede, og jeg hadde derfor den store
ære av å presentere menyen med reker og doble overhengende kamskjellaksler
til forrett, steik og gratinerte poteter (ta så mye du vil!!) til hovedrett og
karamellpudding til dessert. Utover middagen ble det mye liv rundt bordet,
noe som definitivt skyldes det gode sangutvalget og Geir’s fremragende
egenskaper som forsanger. Sistnevnte glimra også i sitt samspill med Helge
med gjenfortellingen av en meget morsom anekdote som hadde sitt utspring i
en mann fra NTHI det er viktig å huske på, men som jeg dessverre har glemt
navnet på.
Også Kristin og Marc spredde humør med hhv herrenes og kvinnenes tale.
Hvor de finner alle gullkornene til slike taler, går undertegnede hus forbi, men
jeg har en mistanke om at gullvaskrenna på Tusenfryd ikke er svaret. Det var
sågar snakk om bruk av moderne informasjonsteknologi!
Etter maten var det fritt fram inn i Grisebingen for dans og moro. Det er med
dyp glede og beundring undertegnede la merke til at skigruppas fester nå har
tilpasset seg EU’s ISO-standard for festdans. Denne var konstruktivt nok
implementert i selve stereoanlegget til å trigge akkurat i det dansen begynte å
ta av, og gjorde seg utslag i demonstrativ hakking i musikken og nedsatt
aktivitet på dansegulvet – utrolig hva man kan få til med de nymotens CDplatene! Det bør også nevnes at det var mye kreativ dansing denne kvelden,
dog muligens noe preget av at skigruppa stod som arrangør; her var både

fiskebein, dobbeldans og enkeldans (men etter hvert fant da også de noen å
danse med). Selv prøvde undertegnede litt diagonalgang langs gulvplankene,
men måtte brått gi seg da han satte staven i øyet på en uskyldig
forbipasserende (det var ikke min skyld – han ropte ikke løype!). Dette kan få
en til å undres hva slags dansing som bedrives i andre grupper – danser de for
eksempel fugledansen i fugletitterklubben, og er det mye v-stil på dansegulvet
i hoppgruppa??
Så var det på tide å bevege seg hjemover, ettersom Kvilheimen stengte i de
sene nattetimer. Enkelte bega seg til kjeller’n for et aldri så lite nachspiel, som
etter sigende holdt høy stemning og for de mest hardbarka fortsatte på D-16
fram til 0700 om morran, mens andre dro hjemover med mor’s råd om å gi seg
når festen er på topp surrende i bakhodet. Undertegnede har en forholdsvis
klok mor, og tilhører derfor sistnevnte gruppe.
Uansett hvor man gikk, var vi alle skjønt enige dagen derpå om at det hadde
vært en fin Stakefest. (og siden denne teksten sikkert ikke står til smilefjes i
boka hos frøken, setter jeg inn et selv: )

Sjå mamma, eg er på TV!

Stakefest
Pinglelista
1. Anstein klarte å ta feil tog til Skarverennet og endte opp
med å gå halvt renn.

Fjelltur
Toppar og andre stader vi var på tur:
Statoil Oppdal, Hjerkinn, Snøheim, Stortoppen Snøhetta (2286m), Midttoppen
Snøhetta (2278m), opp (bratt) og langs Larseggi nesten til Larstind (2106m), til
Store/Austre Langvasstind (2086m), langs egga til Storstygge Svånåtind
(2209m) ned på baksida og tilbake til Snøheim. Ellers var me jo nede i
nokre smådalar og slikt.
Sted: Dovrefjell
Tid: fredag-søndag (28-30/4)
Mannfolk: 4
Kvelde: 0
Sol: 1
Skyer: ca 0
Vind: litt i høyden
Overnattinger åpen himmel 1500-2000m: 1
Overnattinger åpen himmel over 2000m: 1
Topper over 2000m: 5
Turtid fredag 3 timer, lørdag 13 timer, søndag 6 timer = 22 timer
Turlengde: 30 km
Høydemeter: 2500 m
Perfekt!
Steinar (nynorsk: Sigurd)

AnneHelge
Martine

En
d
r
e do
ti
n
l
b
yen erer sy
s
k
rim kkelen
i
n
elle sin

Sett og hørt

Si
Sk ste
ha ott nyt
r s lan t f
ol
gt d: B ra
Ro M
ve W
r

r
om
tt s d møte
vsa
i
er a
allt
an
e
e
da h
tin
r Ov
Gei daktør e Mar
n
e
Fbr os An
h
opp
An
n
Gul onse:
l
HB medalj
e
O
Fro 50.00 selges
de A 0,ndr
esen

Sje
kjø fen i
p
fal er se Kvæ
r
g
l
mi skje en ner
lli rm
t
on
er il 19
6

år

Ny

tt
fra tren
St - B Jac ings
ikk
o
o
ø
ord r for b & pple
H
gg
e
er
ben gå in aral til
d:
ne
n
kp
ste
res e på
so
g l Drag
ett
v
jog oll
get
ur

Rol
f
Hå tippe
per
r
å bl på lot
im
t
illi o i US
ard
ær! A.
a
l dam
i
t
n
ge
r
il un
t
gen va
n
e
n
r
o
a
k
F
en til atulerer
n
n
ø
s
til
B gr
F
!
e
u
doph
An
s
gal tein er
og m
s
ang plitte
ler
hem r pine
nin
ger!

?
ugge
v
s
rten

ispo
k
s
a
fr
mer eim
m
o
k
Oph
vem
* H Sindre ordheim na Njå
e N sen/Le
r
d
)
n
i
n
vare
s
å
- S le Joha
m
l
i
tå
ov ti
rdhe
- S dre No r ikke l
å
on
ers f
- S
d
n
gA
(Da

Til:

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

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

THE END!!!

