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Dette er forresten Jon...
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SVADA
som FB-redkasjonen har klart å koke i hop. God fornøyelse
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Heisann alle sammen. Da er vi igjen samlet, gamle, mindre gamle og nye skiløpere,
til et nytt skoleår med masse trening, skifester, skirenn og ikke minst
”fiskebeinern”. Og som ny redaktør (etter at Geir Ove klarte den store
prestasjonen å bli avsatt i vår) skal jeg sørge for at vi i redaksjonen etter beste
evne skal dekke så mange av årets begivenheter som mulig. Og hvis noen i løpet av
årets sesong skulle komme borti noe spennende som de vil dele med oss andre, er
det bare å finne frem blyant og papir og sette i gang.
Vi har allerede rukket å gjøre masse hittil i høst også. Det har blant annet vært
bli-kjent-kvelder, KM rulleski, koietur og tur til Storlien, så her er det masse å
glede seg til.
Ellers tror jeg helt sikkert vi også denne sesongen kommer til å oppleve masse
hyggelig sammen; beinharde intervalløkter, lange turer, konkurranser,
pizzakvelder og annet sosialt samvær. Så det blir nok noe for alle.
Hilsen fra deres nye redaktør
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til

LEDER
Atter en ny høst er i gang, og det samme er treningene i regi av
ski/nordisk. Vi har observert mange nye fjes på trening, håper at
dere nye har funnet dere godt til rette og at dere kommer til å
trives i miljøet. Velkommen skal dere være!
Vesentlig for at gruppa skal fungere er at alle tar sin del av
jobben. Dette gjelder både på treninger og sosialt, men det
viktigste av alt er kanskje at dere stiller opp på dugnader og at
dere engasjerer dere i ulike verv. Jo flere som yter noe til
fellesskapet, jo mindre jobb blir det på hver enkelt. For å sitere
diverse gamle ledere: Mor og far er ikke her, så nå må dere gjøre
jobben selv.” Det må også poengteres at det er ikke bare en jobb,
men du selv får mye mer ut
av tida her dersom du
engasjerer deg. Håper ikke at
denne lille moralprekenen
skremmer noen fra å delta i
gruppa.
Vi må også benytte
anledningen til å mase om at
alle må kjøpe medlemskort i
NTNUI. Skulle det oppstå
problemer er det bare å ta
kontakt med oss.
Ellers må alle nyte livet,
høsten og studietida; Kos
dere, så sees vi på trening!
Ingeborg og Mona Elisabeth
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Dag Anders har også vært sammen med Mette Marit !
Før Haakon og før lille Marius kom til har fb fått opplysninger om at MetteMarit og skigruppas egen Dag Anders har vært et par. De var sammen ei stund,
men da Mette-Marit flytta til Oslo og ble en del av housemiljøet der, valgte
Dag Anders Trondheim og skigruppa isteden (Bra valg !).
På telefon fra Sidney vil ikke Dag Anders kommentere saken, men det
kommer frem at han synes at Mette-Marit var ei blid og hyggelig jente, selv
om det gikk litt over styr en periode med festinga. Fb vil til slutt kommentere
at Dag Anders stiller store krav til jentene sine: først Mette-Marit og senere
Elin Tvedt. Hva blir det neste? Fb foreslår Märtha Louise.
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Fb INTERVJUET I DAG MED TRENER JACOB
- Hvem er Jacob? (for eventuelle nye jenter)
- Jeg er den snille, greie treneren i skigruppen.
- Hva er meninga med livet ditt??
- Meningen med livet mitt? Den var vanskelig! Tror vel at jeg
ble født uten noe spesielt kall her i livet. Men jeg mistenker
at jeg skulle vært vektløfter, kroppen min tatt i betraktning.
- Hva er målsettingen med trenergjerningen
- Målet med trenergjerningen er å få meg selv i bedre form!
Hadde det ikke vært for at jeg MÅ ut å trene skigruppen fire
ganger i uken, ville jeg brukt all min tid på bed.pres'er og de
tilhørende gratis- pizzaene... Burde kanskje si at jeg gjerne
vil ha mine "disipler" i bedre form også, og det vil jeg jo
egentlig, bare de ikke slår meg på Hyttekarusellene til
vinteren!
- Hva skal du bli når du blir større
- Når jeg blir stor skal jeg bli sterkere enn pappaen min. Og
kanskje kjøre brannbil på si'
- Hvor er du fra?
- Jeg er født i Oslo, og oppvokst i Bærum. Men det er ikke
dermed sagt at jeg er en bortskjemt liten drittunge! Jeg er i
hvert fall ikke bortskjemt, drittunge er en annen sak.
- Hva er din beste prestasjon
- Min beste prestasjon må være den gangen jeg spiste femten
og en halv wienerpølse i brød i bursdagsselskapet til
bestevennen min.
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- Hva mener du om din medtrener?
- Harald er en kjernekar! Han hverken røker eller
drikker alkohol, og så er han en rev til å lage svensk
rekesmørbrød. Dessuten tok han samlingen på
Storlien helt alene, så jeg kunne være igjen og dra på
Return-konsert. Eneste bakdel med Harald er at han
har litt mye hår litt langt nede på ryggen...
- Har du noe forhold til Nandrolon?
- Nandrolon var en av mine beste venner. Møtte han
første gang på Sommerskiskolen'92, og vi fant tonen
med en gang. Siden den gang har vi holdt sammen i
tykt og tynt, og hatt mange bra prestasjoner. Men
tidlig i sommer tok vårt gode forhold slutt,
"Nandro" (som jeg likte å kalle ham) fant seg en ny
venn, visstnok en stor neger som var litt bedre enn
meg.
- Har du eventuelt
flere
kommentarer?
- Vil tilslutt be alle
jentene i gruppen
som er lei GOA
og heller vil bli
kjent med tre
staute karer, om å
ta en tur innom
Ullers-O.
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Veddugnad i naturskjønne omgivelser
”mann truffet i hodet med øks!”
Vi var ni som dro på veddugnad/koietur. I år gikk turen til
Nicokoia like inn i skogen for Lundamo. Frode og Eriken reiste
fredag ettermiddag for å nyte det nydelige været som var da.
Dette medførte en drosjetur til 280 kroner for å komme seg fra
Lundamo togstasjon og opp i området. Vi andre (Bente,
Marianne, Marita, Mona Elisabeth, Ingeborg, Svein Olav og
meg) la i vei lørdag formiddag. Turen gikk opp myrtunge
fjellsider, men stemningen var høy og på kun kort tid var vi
framme. Dette på tross av at vi dro på Svein Olav som begynner
å bli ganske slapp etter flere måneder uten trening.
Bente var fungerende kartleser. Hun begynte å bli litt usikker når
vi hadde gått ei stund, men marginene var på hennes side for
plutselig når vi var på vei til å gå for langt i feil retning var det
noen som ropte på oss fra nede i fjellsida. Det var dei to
samningane som venta oss. Frode og Eriken hadde vært alt annet
enn late denne morgenen. (Annet er vel ikke å forvente når du
sender to vestlendinger med ei motorsag ut i skogen?) Derfor
slapp vi andre med skrekken for arbeid.
Det eneste som gjensto var å kappe opp og kløyve den veden
som var rundt koia. Dette gikk vi andre i gang med. Det var her
det skjedde at undertegnede klarte å dytte bakenden på øksa rett i
panna. Mange vil kanskje si bygutt på bondelandet og kan vel ha
litt rett i det. Kuttet i panna har begynt å gro nå, men de psykiske
sårene vil nok ta lenger tid å fordøye (Dette siste var bare kødd
for de som ikke skjønte det.)
Rundt klokka fire var vi ferdige med alt som skulle gjøres og vi
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satt oss fortjent inn i koia og nøyt hverandres selskap. Middag
sto på programmet og deretter blei det masse kjeks og
peanøtter mens vi brukte kvelden på å flytte rundt bordet i
Mattis-spill. Mange udødelige kommentarer ble slengt ut den
kvelden med kanskje den mest treffende fra Marianne etter
utallige timer med Samnanger-humor. Hun kom nemlig til at
”Det bor en samning i oss alle”, hvilket kanskje kan vise seg å
være rett. For de som ikke vet hva Samnanger er så kan jeg
opplyse ved å si at dette er bygda som Frode kommer fra vel
40 min. inn Hardangerfjorden fra Bergen eller som leksikonet
mitt sier: Samnanger kommune i Hordaland, 266 km2, 2400
innb., adm.senter: Tysse; tekstilindustri og kraftproduksjon
(Samnangervassdraget)
I det hele tatt var dette en forfriskende og hyggelig tur i god
koieånd. Ingen store overraskelser, men stemningen var høyt
under taket i den lille koia.
Steinar

Arkivfoto
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Barmarksamling på Storlien
Helga 22-24 september var det igjen klart for den årlige
barmarksamlinga i den svenske fjellheimen. I år var vi 28 som
hadde prioritert bort Return og 80-tallsfest på Samfundet for
isteden å dyrke kropp og sjel. Så på fredag bar det av sted i
strålende solskinn retning svenskegrensa. Noen av oss fylte bilen
med mat og reiste før for å ta fredagsøkta på rulleskibanen i
Meråker, mens hovedfeltet reiste klokka 15.00 fra Store-P. Framme
på Storlien var det bare å skifte til joggesko og treningstøy for å ta
en liten runde på fjellet. Turen ble brukt til å gjøre seg litt kjent i
området og som oppladning til morgendagens intervalløkt. De av
oss som hadde gått på rulleski i Meråker ankom Storlien rett før
løpegjengen dro av gårde. Vår første oppgave ble å handle
dassruller på Konsum. Arrkom mente det kunne være kjekt å ha. Så
mens husmødre og husfedre fra hele Trøndelag slåss om kjøttbullar,
røyk, snus og varer fra Systembolaget stelte vi oss i kø med 24
dassruller under armen.
Hyttefordelingen i år var heller ingen enkel prosess. Svein Olav
hadde finni seg en egen hytte med kveldssol på terrassen, satt der
med Vitamin C- og jerndrikken sin, da han til sin forferdelse
oppdaget at det var ei jente (bør her kanskje ikke nevne navn) som
ville ligge i samme seng som han. Lettere nervøs og med
prestasjonsangst valgte derfor Svein Olav å flytte til en annen hytte,
mens Erik prøvde å fortelle han at den slags var helt naturlig.
Snorre hadde derimot mye mindre i mot jenter og flytta inn uten å
nøle. Etter at alle var ferdig med treningsturen og fått dusja var det
tid for hytte-til-hytte-vandring. Noen gikk rundt for å informere,
andre for å være sosiale. Særlig populært var det å være i hytta til
Steinar & co, da de var de eneste med stereoanlegg. Som de seriøse
idrettsutøverne vi er valgte vi å legge oss tidlig for å være skikkelig
klare til lørdagens intervall.
(Fortsetter på side 24)
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Jentekveld
16 jenter ble samlet på Knøtto denne regntunge mandagen i september. I
følge de erfarne er det ny rekord. Det ble en del stolbæring, og et ekstra
bord ble nødvendig for å få plass til alle. Så var det bare å forsyne seg
med kjeks, druer og ost av mange slag. Vin hører vel egentlig med til en
ostekveld, men seriøse idrettsutøver kan ikke drikke vin på en mandag.
De mindre seriøse var fremdeles litt redusert etter helgens aktiviteter, så
vi klarte å motstå fristelsen vi også. Lydnivået ble etter hvert bra, og
hvem som satt på andre siden av bordet fant en ikke ut før vi hadde en
liten prestasjonsrunde. Det var en del nye fjes, og dersom en hadde litt
husk var det mulig å lære seg endel nye navn. Det var uventa mange
jenter fra Rogaland, skulle ikke tro at de kunne gå på ski, men der lærte i
alle fall jeg noe nytt. Hedemark må også være et bra skiområde.
Etter et høyt energiinntak var det noen som var klare til å trekke
hjemover. Det ble bare en liten veletablert gjeng igjen. Da var det på
tide med litt skikkelig jentesnakk. Ikke alle var like oppdaterte. Hvem
som var sammen med hvem var et viktig emne. Men til dere single
gutter, jenteandelen er høy i år, og alle er ikke opptatt. Det er bare å stå
på!!

Judas-Øyvind og Harald viser hva som foregår på ekte guttekvelder. Ikke
ost og kjeks uten vin der i gården nei!!
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BIRKEBEINERRENNET 2001
LØRDAG 17. MARS FRA RENA TIL LILLEHAMMER
For enhver skientusiast er ”Birken” vinterens store happening. Ikke bare fordi
58 km med sekk over fjellet fra Rena til Lillehammer er en personlig bragd å
fullføre i seg selv, men også fordi Birkebeinerrennet for en NTNUI-er betyr
tradisjon, stemning og sist men ikke minst lagånd. En lagånd som har brakt det
prestisjetunge Birkebeinerskjoldet (klubb med flest merker)
hjem til
Gløshaugen flere ganger på 90-tallet. I fjor var NTNUI størst klubb (208
fullførte), og kun få merker bak skjoldet, så det er berre å melde seg på å starte
treninga!
NB! De siste års suksess med egen bankettbuss blir fulgt opp i år også!
PÅMELDING
 Forsyn deg med kombinert innbydelse og påmeldingsblankett, fyll ut de nødvendige
opplysninger og betal. Ta vare på kvitteringen!
 Alle må betale engangs startlisensen på kr 30,- denne er inkludert i startkontigent på kr
575,- De som har betalt årslisens får kr 30,- refundert på renn kontoret.
 Husk å krysse av og betale for overnatting kr 125,- og for at startnummer hentes på Rena.
 I fjor dekket NTNUI 85% av startkontingenten (kan bli endret). Utbetaling forutsetter
gyldig medlemsskap og at løperen konkurrerer for NTNUI.
 Vi setter opp egne busser. Tur/retur vil disse koste ca kr 150,- for NTNUI-ere og 300,- for
andre.
 Pengene NTNUI dekker blir betalt ut på bussen nedover, mot kvittering. For de som ikke
tar buss, vil de betales ut i ettertid.
 Skriv deg på lista på tavla, og kryss av om du skal ta buss.
Mer info:

http://www.birkebeiner.no/
http://www.stud.ntnu.no/dorg/langrenn/
hellevan@stud.ntnu.no

Husk: første og billigste påmeldingsfrist er 30.11.00
(ekstra påmeldingskostnader p.g.a. sein påmelding dekkes av utøver)

HU & HEI
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Fiskebeinern
Årsrapport 1999-00
Redaksjonen har bestått av Lars Ole Valøen, Erik Riis Johansen,
Ingeborg Bartnes, Geir Ove Andersen og undertegnede. I løpet av
sesongen har det blitt gitt ut 5 nummer, der det siste var et
infonummer til nye studenter høsten 00 (Fb50). I den sammenheng
tok også FBredaksjonen seg av utdeling til de nye studentene ved
immatrikuleringen på Dragvoll. Nytt nummer er planlagt å komme
ut i neste uke. Det kommer også en utgave etter vintersamlingen i
november.
Gjennom året har vi hatt redaktørskifte fra undertegnede til Geir
Ove. Denne overgangen ble gjort pga. mye belastning ifm.
diplomskriving. Dette førte til noe organisatorisk kaos i løpet av
sesongen, men vi har likevel med litt overskredne tidsfrister gitt ut
mange gode utgaver.
Vi forsøker stadig å frembringe mest mulig sladder (for å leve opp
til vår redaksjonelle profil), men dette er noe vi sliter litt med.
Derfor går oppfordringen ut til almuen om å bli enda flinkere til å
gi fra seg de de får høre av slibrigheter og lignende om
medlemmene. Den optimale situasjonen for oss ville i tillegg være
at flere folk i skigruppa hadde glødet etter å skrive om ting de
hadde vært med på i løpet av året og levert inn uten konkret avtale.
Dette har det vært flere eksempler på, men både for å lette
redaksjonens oppgave og sikre kvaliteten på stoffet hadde dette
vært ønskelig at dette forekom oftere. Man skriver bedre dersom
det er frivillig. Derfor: Meld dere til å skrive i fiskebeineren!
Neste års redaksjon vil bestå av:
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+ de eksisterende medlemmene
- Ingeborg Bartnes
+ Rolf S. Johansen (tilbake fra Texas)
+ Lars Lysbakken
+ Vibeke Stærkebye Nørstebø (som også er lurt inn om redaktør)
-----------------------------------------------------------------------------= En rutinert og dyktig redaksjon
Det hadde vært ønskelig med i alle fall et friskt medlem til. Dette
får vi arbeide med i løpet av høsten.
Årets redaksjon takker for seg!

Steinar Line
Tidl. redaktør Fiskebeineren

Som rektor på landets beste universitet er det en glede å
kunne utnevne FB til verdens beste sladderblekke. All
honnør til FB-redaksjonen for alltid å følge PFUs Vær
Varsom plakat. Som trofast leser håper jeg dere fortsetter
i samme ånden.
Lykke til!!

Emil Spjøtvold
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Tikampen
Et samlende svik fra Skirgruppa
Årets tikamp var etter alle solemerker den siste på Lerkendal, før de
skal bygge om så disse RBKerne som ikke kommer til cupfinalen
engang, skal få en rein fotballstadion.
Vel det var tikamp, og det var to fra skigruppa. Da jeg i tillegg
hadde elendige resultater på første dag, og ble lurt ut på krigstokt
dagen etter, endte jeg opp med bare en dag av tikampen. Det virket
som om kroppen ikke ville tikjempe i år. Ca 45 min på 400 m er
ikke noe å skrive artikkel om. Når det i tillegg ikke var noen andre
enn Rolf å kjempe mot, noe som etter 5 øvelser var lett match. Så
var tikampen rett å slett ikke det samme som før.
Så alle dere som ikke møtte opp, dere er dumme.
Det gjelder meg også siden jeg ikke gadd å være med andre dag,
men heller ble med på noe så fryktelig vondt som paintball.
For FB
Bredden

FBs utsendte tikjemper til
venstre, og FBs utsendtes
konkurrent til høyre
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Intervju med Harald
-Hvem er Harald? (for eventuelle nye jenter)
Nye jenter møt opp på HK 9-14(OBS!!!! PASS PÅ SÅ DERE IKKE ROTER
DERE INN PÅ 9-13!!) så er det nok muligheter for at vi kan bli bedre kjent.
-Hva er meninga med livet ditt?? Viss du har noen.
Meningen med livet er selvsagt å etablere en kjerne familie med tre barn,
hjemmeværende kone, ni til fire jobb og Volvo stasjonsvogn så fort som mulig.
Jeg har en Volvo på gang, men mangler foreløpig kone. Så er det noen som er
interesert i et seriøst forhold og dertilhørende giftemål så ta kontakt!
-Hva er målsettingen med trenergjerningen?
Håpet var jo at trenerrollen skulle fungere som en magnet på jentene, både i
og utenfor skigruppa. Føler vel at dette ikke har slått helt til ennå, men gi meg
et par måneder til. Et undermål er faktisk å prøve å gå litt fort på ski, ja i
hvertfall fortere enn Jacob, hvilket er en smal sak.
-Hva skal du bli når du blir større?
Båtbygger, går på båtbyggærn her i Trondheim.
-Hvor er du fra?
Skimetropolen Sandefjord.
-Hva er din beste prestasjon (på og utenfor banen)?
Beste prestasjon er utvilsomt da jeg som 12 åring ropt løype på Vegard Ulvang
(som gikk langtur uten staver). Lå i hælene på Vegard i 50m, brølte løype og
smatt forbi, Vegard skvatt og slang seg ut av løypa mens unge lovende
Thorstein dro elegant forbi, og siden har jeg holdt meg foran.
-Hva mener du om din medtrener?
Henviser til tidligere spørsmål. Kan jo legge til at Jacob er kjent som Bærums
største harry. Han kjører en stylet Opel Kadett(hvis han ikke har lånt farens
blodtrimma 76. Escort), han har en egen rånerunde i Sandvika sentrum der
han kan observeres i helgene med bilen full av fjortis babes og Britney
Spears dunkende fra anlegget. Jacob (eller Hi-fi Matthis som han blir kalt i
Bærum) driver det også stort innen lydutleie. Han leier ut anlegg til russejenter
og til andre jenter (under 18) som skal ha fest. Det er ikke pengene som er
motivasjonen...
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Ny i skigruppa
Da jeg møtte opp på første trening tenkte jeg at dette var jo en riktig
så trivelig gjeng. Og regnet med at dette ikke skulle bli noe match
for en gammel klubbmester fra Fredrikstad skiklubb. Det eneste
som forstyrret var de to mest høyrøstede Harald og Jacob, som etter
et par ukers tid viste seg å være trenere.
Disse to, spesielt Harald, har for meg vært en torn i øyet, som har
benyttet enhver anledning til å skyve meg ut. Men gamle
klubbmestere gir seg aldri, selv om tårevåte netter har fått meg til å
tenke om det ikke var like greit om jeg bare la skia på hylla. Men
som et respektert skihåp fra Fredrikstad har jeg hevet meg over
Haralds høyrøstede og Jacobs blærete bærumsnivå.
Jeg har lenge merket meg, og er ikke forundret over at likesinnede
gir meg et respekterende nikk når jeg kommer beinende i min røde
og blåe skiklubbdrakt. Og på grunnlag av dette regner jeg med at
det ikke vil ta så altfor lang tid før jeg ligger oppe i tetsjiktet, og
innen jul vil jeg kanskje inhøste både gratulasjoner og premiedryss
for akkurat dette.
Nok om det, jeg kunne forresten tenke meg å trene på søndager
også, for eksempel løpe langtur eller noe sånt. Men ikke for tidlig,
det ødelegger nemlig døgnrytmen.
Til slutt vil jeg bare høre om det er noen som har en ekstra
skøyteski å selge meg, jeg knakk nemlig den ene, da jeg deltok i en
intern toppkonkurranse i fjor. Heldigvis er den andre like hel så jeg
trenger bare en. Så hvis det er noen der ute som har en ekstra så ta
kontakt. (Merket er uvesentlig).
Hagbart S. Alzos
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Også ny i skigruppa
Etter et år med mobbing og skryting fra Harald, som faktisk hevdet
han var trener, var det på tide å sjekke ut hva denne skigruppa til
NTNUI drev med.
Jeg stilte opp på Store-P en tirsdag, korrekt antrukket i Fredrikstad
Skiklubbs uniform. Etter ett år med kronisk fyll var jeg selvsagt
spent på formen, eller spent og spent, jeg tok det jo for gitt at jeg
var et par treninger unna toppformen. Treningen startet og jeg la
meg selvsagt først for å kontrollere feltet. Følte jeg hadde brukbar
kontroll under oppvarminga, men da intervallen startet....
Men dere skal vite en ting, Haggisen lar seg ikke knekke så lett. Jeg
regner med å bli blant de beste i skigruppa i løpet av kort tid, og har
allerede reservert 1. etappen på 1. laget til NTNUI i NM.
En vakker dag skal man heller ikke se bort fra at jeg klarer å
komme meg opp til en søndagslangtur. Hva er poenget med å
begynne kl 10.00?
Ellers er jeg godt fornøyd med skigruppa og miljøet der, selv om
jeg syntes det var skuffende lite flatfyll på Storlien samlinga. Kan
jo også nevne at jeg er misfornøyd med trenerne. Det må da være
mulig å spa fram noe bedre!!
Hagbart
(som synes det er fint at det er to nye i gruppa som heter Hagbart)
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Navn
Aksnes, Marita
Alsos, Hagbart
Andersen, Geir Ove
Antonsen, Øyvind
Bartnes, Ingeborg
Bjørnås, Frode
Bråtveit, Kari
Degnes, Kristin Fløgstad
Eggen, Øystein
Erlien, Tomas
Fjeldbo, Snorre
Fretheim, Sedsel
Følstad, Eskil
Garnæs, Eirik
Gjessing, Ingvild
Gjølme, Egil Galaaen
Grythe, Kai Frode
Hagen, Lars
Hagman, Siri Anne
Haugen, Kjartan
Hellevang, Jon Oddvar
Hellevang, Rolf Magne
Henriksen, Thorben
Heskestad, Ingvill
Hjelle, Eivind Nes
Hoel, Ole Kristian
Houge, Torbjorn
Hårstadhaugen, Tor Einar
Jensen, Lars Christian
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Adresse
Ole Nordgaardsvei 11
MA 3-21
HK 3-33
Berg stud.by H273
MA 28-44
HK 9-41
Stareveien 1
HK 10-12
Holtermannsveien 31d
Oslovn 112
HK 3-31
Tyholtvn. 87C
Wesselsgate 15b
Hoemsvn. 40
HK 21-34
Nedre Ila 3 , leil 5
Petersborggate 1B
Odenseveien 6
HK 21-33
Lokes v. 26
Sundlandskrenten 33
Byåsveien 105
Alfred Larsens gate 9
Hoemsvegen 36
E.B. Schieldropsvei 21-12
Lars Onsagers vei 12-21A
A. Bergsgardsv. 18-14
HK 49-61
Nonnegata 32

Postnr/sted
7049 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7051 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7022 Trondheim
7050 Trondheim
7031 Trondheim
7018 Trondheim
7050 Trondheim
7046 Trondheim
7043 Trondheim
7019 Trondheim
7050 Trondheim
7018 Trondheim
7013 Trondheim
7020 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7032 Trondheim
7021 Trondheim
7031 Trondheim
7019 Trondheim
7033 Trondheim
7030 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7014 Trondheim

Telefonnr
Epost
73931511 / 91601915 maritaa@stud.ntnu.no
73 88 74 43 / 95 79 83 98 hagbarts@stud.ntnu.no
geirove@stud.ntnu.no
73 88 67 37
oyvinant@stud.ntnu.no
73 88 78 44
ingeboba@stud.ntnu.no
73 88 98 48 / 98 84 38 98 frodebj@stud.ntnu.no
52797108 / 97766321 bratveit@stud.ntnu.no
73889549 / 95134408 degnes@stud.ntnu.no
eggen@stud.ntnu.no
73511427
tomase@stud.ntnu.no
73889772 / 95234300 fjeldbo@stud.ntnu.no
97 11 62 11
sedsel@stud.ntnu.no
eskilfo@stud.ntnu.no
73932457 / 95742256 eirikgar@stud.ntnu.no
73886983
gjessing@sud.ntnu.no
95890320
egilg@stud.ntnu.no
73531626 / 99571865 grythe@stud.ntnu.no
72563402 / 90883543 Lars.Hagen@medisin.ntnu.no
73886982 / 91572713 hagman@stud.ntnu.no
73 96 74 55 / 905 78 615 kjartanh@stud.ntnu.no
73 94 19 54 / 98 84 88 28 hellevan@stud.ntnu.no
rolfmah@stud.ntnu.no
99700653
thorbenh@stud.ntnu.no
heskesta@stud.ntnu.no
73888937
eivindhj@stud.ntnu.no
73 88 90 17 / 952 85 786 hoel@stud.ntnu.no
95 82 62 86
houge@stud.ntnu.no
73887327 / 90204428 harstadh@stud.ntnu.no
73 92 13 83
larschri@stud.ntnu.no
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bil

bil
bil

bil
bil
bil
bil
bil

bil

Bil?

Navn
Jentoft, Jomar
Jevne, Sigurd
Johansen, Bengt Solheimdal
Johansen, Erik Riis
Johansen, Lena
Johansen, Rolf Solheimdal
Karlsen, Geir
Kleppa, Ola
Klokk, Ingrid
Kolstad, Helge
Krogstie, Lars
Kvien, Marianne Hagelsteen
Laukli, Hans Ivar
Lefdahl, Christian
Leirdal, Stig
Lien, Gunnar
Line, Steinar
Lysbakken, Lars
Løvlund, Siri
Matheson, Jacob
Mo, Sjur
Mork, Svein Olav
Nørstebø, Vibeke
Opheim, Olav Kjetil
Otterstad, Jan
Overland, Håvard
Pedersen , Birgitte
Rustad, Anne Marthine
Sagsveen, Espen
Sirnes, Erik
Solberg, Sean
Sollie, Liv Anne
Teigen, Øyvind
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Adresse
Voll stud.by, P 09
MA 1-52
Jerpefaret 1c
Frode Rinnansveg 185
Tormodsgt. 6
HK 49-63
Minister Ditlefs vei 3A
MA 20-51
Håkon Sverressonsvei 4
Eidsvollsgate 9a
Universitätsstrasse 82-C-14
MA 28-43
Edgar B. Schieldropsveg 4A
Klæbuveien 106
stubanveien 87
HK 14-21
HK 10-11
HK 10-14
MA 22-32
HK 9-13
Hjalmar Haalkesv. 11
HK 3-32
HK 10-13
Konglevn. 5c
HK 35-62
Skråstien 83
Tormodsgate 8.
Vestre Moholttun 23
Blaklieggen 6
Karsevegen 10
MA 24-14
Røsslyngv.19
HK 9-11

Postnr/sted
7048 Trondheim
7050 Trondheim
1440 Drøbak
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
0862 Oslo
7050 Trondheim
7051 Trondheim
7030 Trondheim
0000 Stuttgart
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7030 Trondheim
7036 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7058 Trondheim
7050 Trondheim
7025 Trondheim
7030 Trondheim
7048 Trondheim
7036 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7058 Jakobsli
7050 Trondheim
73 88 78 43
73930527
95143465 / 95243465
73965452 / 90945109
73889600 / 97120155
73 88 95 48
73 88 95 51 / 91 31 29 67
73887760 / 92015843
73889838 / 95734310
95 15 16 09 / 73 59 28 49
73889773 / 99538298
73889550 / 95938972
73916030 / 95934417
73887163
72 56 30 19 / 93 02 12 56
73523221 / 98445418
73 95 40 85 / 93 20 38 79
73968909 / 91337878
73 93 50 17 / 41 42 26 13
73887780
90 08 45 65
73 88 98 36 / 97 78 87 96

Telefonnr
9176 75 80
97069993
64 93 85 51 / 413 06 586
73 88 88 11 / 90 83 44 14
73941948
73 88 73 29
22025484 / 95059004
73 88 77 41 / 97 12 76 16
73939109 / 98683334
73943340 / 73594224

Epost
jomarj@stud.ntnu.no
sigurdje@stud.ntnu.no
bengtj@stud.ntnu.no
riis@stud.ntnu.no
lenajo74@hotmail.com
johansen_rolf@hotmail.com
karlsen.geir@adlittle.com
kleppa@stud.ntnu.no
klokk@stud.ntnu.no
helgeko@stud.ntnu.no
larskrog@stud.ntnu.no
mariankv@stud.ntnu.no
hanslau@stud.ntnu.no
lefdahl@stud.ntnu.no
stigl@stud.ntnu.no
gunnali@stud.ntnu.no
steinal@idi.ntnu.no
larsly@stud.ntnu.no
sirilovl@stud.ntnu.no
jacobma@stud.ntnu.no
Sjur.Mo@phys.ntnu.no
sveinmor@stud.ntnu.no
vibekest@stud.ntnu.no
olavkjet@stud.ntnu.no
ottersta@stud.ntnu.no
havardov@hotmail.com
gitta79@hotmail.com
annemar@stud.ntnu.no
sagsveen@stud.ntnu.no
eriks@stud.ntnu.no
seansolberg@hotmail.com
livanne@stud.ntnu.no
oyvindte@stud.ntnu.no
bil

bil
bil

bil

bil
bil

bil
bil
bil

bil

bil

bil

bil

bil

Bil?

Navn
Tharaldsen, Anders
Thorstein, Harald
Thorstein, Inger-Johanne
Tjønna, Arnt Erik
Toreid, Brage
Torgersrud, Per-Christian Lysaker
Valøen, Lars Ole
Weiss, Roland
Zinke, Antje
Østvang, Mona Elisabeth
Aamodt, Helge

Adresse
Hans Nilsens gt 2
HK 9-14
HK 21-32
Arne Fjellbusvei 2b
HK 29-43
MA 28-41
Karolinerveien 8B
Stubbsvingen 21
HK 15-42
MA 28-42
Schitlersv. 16

Postnr/sted
7018 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7033 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7021 Trondheim
7036 Trondheim
7050 Trondheim
7050 Trondheim
7020 Trondheim
73 88 98 39 / 41 42 98 39
73 88 69 81 / 41 41 14 85
73941253 / 93028741
73 88 70 82
73 88 78 41 / 95 86 66 80
72 55 72 82 / 73 59 10 19
73964099
73 88 69 13
73 88 78 42 / 951 49 401
98 05 61 31

Telefonnr

Epost
anderth@stud.ntnu.no
haraldth@stud.ntnu.no
ijthorstein@hotmail.com
tjonna@stud.ntnu.no
braget@stud.ntnu.no
torgersr@stud.ntnu.no
lov@chembio.ntnu.no
roland.weiss@mtf.ntnu.no
zinke@stud.ntnu.no
ostvang@stud.ntnu.no
helgeaa@stud.ntnu.no

Alle som ikke har skrevet seg på medlemslista gjør dette enten på skitavla
eller på hjemmesida:
http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/medlem/innmelding.php3
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Young
Anstein

bil
bil
bil

bil

Bil?

Midtside-piken
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KM rulleski
Da er rulleskimesterskapet for oss NTNU-studenter igjen avviklet i
løypa rundt Haukvannet. Og det i strålende vær også. Deltakelsen
var dessverre ikke like høy som i fjor, men 6 jenter og 12 gutter er
vel kanskje ikke så aller verst.
For noen var dette kanskje første rulleskitur i år, mens andre hadde
trent hardt frem mot mesterskapet. I tilegg var det noen som ikke
møtte opp på rulleski i det hele tatt, men kom med rollerblades
(dette ble imidlertid slått hardt ned på under premieutdelingen).
På resultatlista sto det skiskyttere øverst både på jente- og
guttesiden. Og det ble nok også satt ny løyperekord i år (selv om
jeg ikke er sikker på hva den gamle er) på 19.11 (5 runder). Det var
Anstein som klarte dette (etter et par prøverunder, et kræsj og en
politianmeldelse – det er ikke lite man kan klare å få med seg i
løpet av et kort KM hvis man er rask nok).
Etter mesterskapet var det tradisjonen tro isspising på NTNUIkjelleren. 20 liter, 18 deltakere, og 2 gromgode tidtakere. Det ble i
alle fall nok is. Nå fikk vi riktignok hjelp av noen som hadde sneket
seg unna rulleskimesterskapet, men som ikke klarte å motstå
fristelsen til å komme å spise is etterpå. Under isspisinga var det
også premieutdeling. Ansteins førsteplass var klar, men for å finne
andremann måtte man helt ned til nummer 5 på lista faktisk.
Rollerbladere og ikke-medlemmer må nok kjøpe sjokolade og
heder og ære selv. ”Best-på-ski”-vestene så vi imidlertid
ingenting til. Hvor de befinner seg vet jeg ikke, men noen har
tydeligvis lyst til å beholde dem….
Ellers ble også årets kveld avsluttet med mesterskap i
bamsemumsspising. Det tyder nok på at også dette blir en
årlig begivenhet på KM rulleski. (Kanskje skulle vi prøve ut
en ny variant med bamsemums først, og jaktstart på rulleski
etterpå…………)
ViSN
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Treningsinfo
Nå har vi allerede kommet godt i gang med høstens skitreninger. Oppmøtet så
langt har vært særdeles bra, noe vi trenere er godt fornøyd med. Spesielt
gledelig er det at så mange nye har funnet veien til Store-P. Innsatsen så langt
har vært upåklagelig, og det håper vi at den fortsetter med. Årets tre store mål
er som vanlig NM- stafett, KM- stafett og Birkebeineren. NM- stafetten går i
år i Steinkjer en eller annen gang i januar. Vi satser i år på å stille med mange
lag i både herre og dame-klassen. I og med at NM arrangeres så nær
Trondheim er dette en glimrende anledning til å virkelig vise fram klubben.
Håper at alle aktuelle NM- løpere holder formen ved like, og stiller friske og
raske. I tillegg til NM vil KM- stafett og Birkebeineren være de viktigste
arrangementene. Vi håper vi kan slå rekorden fra i forfjor med 12 lag i KM
stafett og ta tilbake skjoldet i Birkebeineren. Så langt ser det ut som om at folk
er i god form, og at målene er godt innenfor rekkevidde. Treningstidene er som
tidligere annonsert:







Tirsdag: Kl 19.00 Store-P på Moholt Skigang/løpsintervall ca 1t 15 min,
ta med staver
Onsdag: Kl 18.15 I-bygget på Gløshaugen Løpetur m/spenst og
hurtighet Kl 19.30 Styrketrening 1t 15 min + 45 min
Torsdag: Kl 20.30 Gymsalen I-bygget på Dragvoll Ballspill (ikke noe
opplegg fra trenerne) 1t 30min
Fredag: Kl 17.00 Store-P på Moholt Gruppe "seriøs": løpsintervall,
eventuelt distanseløp Gruppe "roligere økt": Lystbetont joggetur Ca 1t
15min
Søndag: Kl 10.00 Store-P på Moholt Rolig langtur på beina i
Estenstadmarka 2t - 3t 30min (flere grupper)
Det vil bli avholdt testløp tre – fire ganger i løpet av høsten. Disse vil
foregå på fredager med oppmøte på Store-P kl. 1700. Det vil bli
annonsert på mail når det er testløp, neste testløp er tenkt avholdt fredag
29.09.
Utover høsten vil vi også forsøke å dra i gang skigangintervaller i
Vassfjellet på lørdager.
Hilsen de tøffe
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(Fortsatt fra side 9)

Lørdags morgen var like fin som fredagen hadde vært. Det betydde
strålende sol og nesten 15 plussgrader. I tillegg hadde Norge tatt
sine første to medaljer i OL ved Harald Stenvaag i skyting og Olaf
Tufte og Fredrik Bekken i roing. Dagen hadde begynt utrolig bra og
verre skulle det bli. Neste punkt på programmet var nemlig de
beryktede intervalldragene i slalåmbakken. Intervalløkta var en
blåkopi av fjorårets, og det betydde 1+2 min løp på slettene i bunn
av bakken, før alvoret begynte med 5*5 min skigang/løp opp til
toppen. Da treningsgrunnlaget mitt er vesentlig dårligere i år enn de
foregående år var planen å legge meg litt bak i feltet for å avansere
når vi nærma oss toppen. Dessverre var treningsgrunnlaget så dårlig
at det ble dårlig med avansement på slutten, det var vel heller
mange som avanserte på min bekostning. Uansett var det utrolig
deilig å se hytta på toppen og vite at det var en benk der jeg kunne
sette meg ned på. Vel nede var det en kjapp dusj før turen bar ned
på Konsum. Denne gang for å
handle helt andre ting enn
dassruller. Nå var det snarere
drikkevarer som sto på
handlelista. Colaburker, Red Bull
og øl er obligatorisk å ha med
hjem. Harald og Haglbart mente
at 12 liter Faxe-øl er et absolutt
minimum for å ha en hyggelig
kveld, og reiste blide og fornøyde
tilbake til hytta.
Ingrediensene i lørdagens andre
økt var 1 par rulleski, 1 par staver
og et utslitt legeme. Disse
ingrediensene puttes så inn i en bil
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og kjøres 22 kilometer ned til Meråker. Der settes de av og må
prøve å komme seg opp til Storlien for egen maskin. Da jeg igjen
lider av et litt tynt treningsgrunnlag hadde jeg ingen skrupler med å
bruke fraspark, selv om trener’n hadde sagt at det var fy, fy. Etter å
ha kommet opp den første lange bakken og vegen begynte å flate ut
innså jeg også det faktum at i tillegg til dårlig form hadde den alltid
ikke-tilstedeværende treneren Jacob lånt bort et par helt ubrukelige
rulleski. Det hjalp derfor ikke vesentlig på motivasjonen å se alle de
andre forsvinne i det fjerne. Da jeg begynte å nærme meg
Grenserasten Kafé vurderte jeg seriøst å prøve og få haik, men beit
tenna sammen og fortsatte. Da jeg endelig kryssa grensa var jeg
helt sikker på at nå måtte jeg være oppe, men ikke f..., det var
faktisk over 4 kilometer igjen! Ved tollstasjonen lurte jeg på om jeg
skulle være så pingle å ta av meg skia og gå tverrsover til hytta,
men fant ut at det var litt vel pinglete. (Historien sier videre
ingenting om at jeg gikk tverrsover fem hundre meter lenger fram
istedenfor.)
Etter middag var det bare å begynne med bløtkakene. I hytte 128
var diskusjonen hard når det gjaldt ingredienser. Diskusjonen
dreide seg hovedsakelig om hvorvidt Red Bull var egnet til å gjøre
bløtkaka bløt. Harald og jeg mente at Red Bull-kaka i fjor var blitt
en skikkelig slager, mens Øyvind og Sjur, de to mer konservative
på hytta, mente at det var best å være litt mer tradisjonelle.
Hagbarts stemme ble derfor avgjørende, og kaka ble dynka i
koffeindrikk. Suksessen ble like bra som året før, vi måtte spise
mesteparten av kaka sjøl.
Etter at kakene var fortært mente Svein Ådne at det var tid for
disco, og satte kursen mot Le Ski, et av Storliens to utesteder. En
del av oss andre fulgte mer eller mindre motvillig etter. Dessverre
viste det seg at Svein Ådne var mer lysten på Storliens uteliv enn
Storliens uteliv var på Svein Ådne. Slukøret måtte han, sammen
(Fortsetter på side 26)
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med oss andre tusle tilbake til hyttene. Hagbart stjal med seg et
svensk flagg som hang på jernbanestasjonen som en slags takk for
gjestfriheten. Tilbake på hyttene bestemte Øyvind seg for å starte
sitt eget diskotek. Harry-faktoren var bra høy da han fyrte opp
anlegget i pickupen, mens han blinka med lysa for å få rette
discofølelsen. Øyvind fortalte at hjemme i Bolkesjø var dette helt
naturlig oppførsel.
Frode hadde i invitasjonen til samlinga annonsert ”langtur i flott
fjellterreng i nydelig vèr” på søndag. Været var akkurat så bra som
han hadde lovet, og terrenget var også ypperlig. I en lang rekke bar
det derfor av sted innover fjellet. Etter nesten en halvtime ble det
bestemt at vi skulle dele oss, de som ville løpe fort i tre timer, og de
som ville løpe ikke fullt så fort i tre timer, kortere alternativer
fantes ikke. Av en eller annen merkelig grunn ble jeg med de
”raske” løperne. Egentlig hørte jeg vel ikke hjemme i denne
gruppa, men er man dum, så er man dum. Turen ble derfor både
lang og tung nok for en stakkars kropp. Derfor var følelsen
ubeskrivelig da vi kom opp på siste åsen og igjen kunne se hyttene
langt der nede. Den gode følelsen ble imidlertid fort dårligere da
Frode mente at korteste vegen ikke var en rett linje, men rundt
vannet. Motvillig fulgte jeg etter, mens jeg tenkte over hva slags
mattelærer Frode hadde hatt nede på Gløshaugen. Årets tur ble
omtrent 2.55. Veteranene i skigruppa mener nok at dette er svært
ynkelig, men jeg var i hvertfall sliten nok. De som løp tretimerstur i
litt roligere tempo brukte 2.45.
Etter hyttevasken bar turen tilbake til Trondheim og studenthybler.
Takker derfor alle for en hyggelig helg og regner med at de fleste er
enige med meg når jeg sier at det var en flott samling i vannvittig
bra vær. Håper også at alle har tenkt seg på snøsamling i november.
Lars
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Gamle helter fyller

Sindre
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Fiskebeineren har gleden av å presentere en ny serie. Denne tar utgangspunkt i
Geir Oves refleksjoner over livet og andre underfundigheter.

DEL 1: Statistikk
P(N) = P(Neger) = #Gunstige/#Mulige
P(H) = P(Homo) = #Gunstige/#Mulige
P(P) = P(Per) = #Gunstige/#Mulige
1. Negeren er Gunstig - er
Homofilen Brunstig?
2. Hvis Per er Gunstig, blir
Negeren Brunstig? Hva blir da de
Mulige
stokastiske hendelser?
3. Per er Brunstig, og ser en
Homofil som er Gunstig. Er det
Mulig at
Negeren gjør et utfall i rommet før
Per fordeler binomialen sin?
4. Per er Muligens Homofil, og far,
som er Neger, syns ikke det er
Gunstig. Syns Per far er Gunstig, og er det i det hele tatt Mulig?
5. Per undersøkes på SINTEF laboratorium for dyremedisin og spedalske
forsøk. Likelihoodfunksjonen tilsier at legen, som er Neger, mener
Per er en Gunstig Homofil. Hva er sannsynligheten for avvik i begge
retninger? Hva blir lengden på konfidensen? Får legen testet
hypotesen sin denne dagen, eller må den forkastes pga for høy
Z-faktor? Beveger de seg inn i det kritiske området, eller aksepterer
Per et mulig utfall? Vis at variansen ikke er forventningsrett, og at
standardavviket standardiseres ifølge Landsforeningen for Lesbiske og
Homofile's (LLH) offisielle ISO9960-norm. Hva er forventningen til
Per, gitt at Per er Gunstig? Forventer legen mer eller mindre my enn
estimatet tilsier? Når kommer eksponentialen fram på teppet, og hvor
mange parametre består en maraton av?
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
(http://www.ssb.no/stat/no/per_neger_homo_og_de_tre_små_hjelperne.asp)
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Hilsen
Kurt Oddekalv og resten av barna i Bakkebygrenda
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Haakon og Märtha – og hun som fjerta
Jeg husker det som om det var i går. Der satt jeg på Theatercaféen
og ante fred og ingen fare – en typisk mandagslunsj med mine
trivelige kolleger i Oslos vann- og avløpsverker. Maten var – som
vanlig, hadde jeg nær sagt – aldeles utmerket, og jeg satt og nøt den
behagelige aroma og smak av Theatercaféens underverker. Alt var
med andre ord såre vel, inntil en snikende ubehagelig duft nådde
mine flimmerhår i den nasale slimhinne. Jeg kan ikke her og nu
eksakt erindre nøyaktig hele duftbildet, men det var – og jeg
overdriver for all del ikke – mildt sagt ubehagelig. Omtrent som
uvasket undertøy som henges på klessnoren til offisell ergrelse på
en stekende søndag eftermiddag.
Vonde lukter finnes mange steder; som tidligere ansatt i Oslos vann- og
avløpsverker er den slags slett intet nytt. Jeg vil imidlertid, som ektefødt
nordmann, være frabedt fremmede inntrengninger i min private
duftsatmosfære i min personlige fritid. Det var derfor med høyt
irritasjonsmoment jeg dreide mitt hode i retning av den stikkende lukten denne
typiske mandags formiddag. Jeg kan vel ikke si jeg ble direkte overrasket da
jeg så kilden til den omtalte vemmelige duft – jeg så umiddelbart at hun var av
den typen piker som ikke bruker rent undertøy på mandager. Ja, for alt jeg vet
brukte hun sikkert samme sett undertøy den efterfølgende tirsdag! Nuvel –
ikke nok med at hun duftet som et svett Alldays-bind, å neida! Tror De ikke
damen satt der og viftet med puppen både til høyre og venstre. Det må da
virkelig være det mest irriterende som finnes her i verden; småkåte
ekshibisjonistiske småpiker som benytter første og beste anledning til å vise
sine bryster i all offentlighet! Nei, spør De meg burde småbarnsmødre holde
seg for gode for slik amming i publikums øyensyn. Selv om vi de senere tiår
her i Norge har blitt styrt av den slappe arbeiderforening, hvis tiltakslyst ikke
har gitt så mye som et aldri så lite forbud mot offentlig amming, må da normal
folkeskikk fremdeles være et kjent begrep?
Nuvel, jeg trenger vel ikke si at synet av denne odør-rike pike fikk min matlyst
til å svinne lik svaler i solnedgang. Det var tydelig at jeg delte mitt misbehag
med min arbeidskolleger, og vår vanligvis trivelige mandagslunsj så ut til å ta
en brå slutt. Vi rakk akkurat å kalle på hovmesteren for å betale våre
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regninger, da den omtalte pike høylydt utåndet i feil ende – for å si det slik.
Jeg mener; et uhell kan jo skje den beste, og jeg vil ikke ha på meg at jeg
dømmer andre folk kun etter deres kroppslyder – slik sett er den skyldige
uskyldig frem til det motsatte er bevist. Men når vedkommende synder bryter
ut i hånlig latter og tydeligvis er stolt av sin heller frastøtende prestasjon, er det
tydelig at barneoppdragelsen har slått feil et sted. Vel, lykkelig velvitende om
at vi aldri ville få se denne kvinnen igjen, forlot mine arbeidskolleger og jeg
Theatercaféen, og bega oss ut i den ellers så nydelige mandag. Fra da av har
Oslos vann- og avløpsverker utelukkende benyttet Galgeberg Corner for sine
lunsjbesøk.
Samme hvor sterkt du ønsker å glemme
ubehagelige episoder, har de en tendens til alltid
senere å dukke opp igjen – kun for å irritere deg
atter en gang. Slik også med denne avskyelige
piken. Flere år etter den høyst ubehagelige
episoden på Theatercaféen, er det til min store
forskrekkelse jeg konstaterer at piken nu har
blitt rikskjendis. Hvorfor?, spør De Dem
sikkert? Som vår tidligere avholdte kronprins
sin samboer!
Ja, De hørte riktig! La det være sagt med en
gang; slik dagens Norge har utviklet seg, finner
vi de lavere befolkningslag på stadig flere
plasser. Slikt sett er det minimalt som
overrasker meg lengre – skal man i det hele tatt
klare seg gjennom dagen kan man ikke ta notis
av slike depreveringer. Men vår kronprins! Og
det overrasker meg ikke at den omtalte pike,
Mette-Marit er visst hennes navn, tidligere har hatt omgang med stoffmiljøer.
I stoffmiljøene har de sikkert skittent undertøy på også på onsdager! Og som
min kjære mor så fint sa det: ”Det er bare skitne jenter som har skittent
undertøy”. Så leser De dette her, min godeste Mette-Marit, sann mine ord; du
skitne jente! Og ikke bare det, jammen har hun drevet rundt med andre
mannfolk også! Hva slags moral har dagens ungdom! Også kronprinsen da!
Nei, Norges fremtidige konge burde da holde seg for god til slikt: Veier
virkelig en liten omgang med skitne piker høyere enn vårt lands ve og vel? Og
hva blir det neste? Mãrtha-Louise i hendene på en hallik, i fri utfoldelse på
Oslos sjøside? Familien Rex-Haraldsen i samkjørt aktivitet under neste års 31

Erotica-messe?
Nei! Nei, sier jeg! Dette kan vi da ikke godta! Horer og stinkende grisejenter
får holde seg unna de bedre sjikt i samfunnet! Og hvis vår kronprins – Gud
bevare ham vel – vil nedlate sine edlere organer (og med edelt blod skal man
vel lenge lete etter edlere organer) til nærkontakt med landets laverestående
individer, får da det for helvete skje i det skjulte! Nei, min kjære Haakon;
føler du så vanvittig trang til å tømme Dem, og De faller for slikt billig fnask,
får De heller utnytte disse velvillige hunkjønn, og ikke se det som Deres
oppgave å få dem inn i de høyere sosiale lag. Vi kan da ikke belønne slike
jenter, som er vårkåte både sommer, vinter, vår og høst, med adelstitler.
Nei, min godeste Haakon Magnus; skal det noensinne bli noe av Dem, må De
for Guds skyld følge mitt råd når det gjelder hunkjønn: Ta dem hvis De vil –
og gi dem så videre!
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1.
2.

Jacob og Geir Ove pingla ut pga 80 talls fest og fyll, men ikke med hverandre.
Harald og Jacob på reint generelt grunnlag. Ryktene sier at de har skoftet flere
treninger pga fyll, og rett og slett mangel på ork (Jacob)
3. Geir Ove, dropper søndagslangturen for å omstrukturere rommet.
4. Snorre, møter på trening 3. september med neoprensokker og løper rolig langtur
sammen med jentene. Feiging
5. Øyvind Teigen, fortsatt Judas, Sauland Suger maks
6. Erik Riis, snart står’n med Sierra’n på toppen av Liaåsen og venter på oss på
søndagslangturene.
7. Geir Ove, annonserer at han prioriterer bed.pres framfor KM-rulleski og isspising,
men møtte ikke på noen av delene. Da begynner det å bli dårlig.
8. Svein Olav står i fare for å bli hivd ut fra Skippendales pga dårlig trening.
(Geir Ove: ”Og det sier ikke lite!”)
9. Kari la seg 21.15 på samlinga. Når kom det sosiale i andre rekke?
10. Per Christian er snart i samme klasse som Øyvind. Velger Moelven framfor NTNUI
11. Hagbart prata om ”mongofyll” på Storlien, men nøyde seg med to litersbokser med
Faxe-øl.
12. Hele skigruppa ingen løp over 3 timer, hvor ble det av vikingånden.

Utfoldelse av den nye ikke-olympiske idretten skihopp i
myr. Hva er vel ei knekt ski mot et spektakulært bilde?

Anti-pingler
1.
2.

Meg selv
Jacob og Harald for å reise på REMA, handle 18 pakker Pringles og 60 Grans
sommerøl, stikke av med handlevogn, bli skjelt ut av REMA-bossen og til slutt
stjele ei trillebår for å kjøre hjem varene. Sunt kosthold er overdrevent.
33

34

35

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

Til:

http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/fb
FÅ INNSENDTE BILDER
║
▼
FÅ TRYKTE BILDER
║
▼
FÅ BILDER I FB
║
▼
SEND INN FLERE BILDER
║
▼
BEDRE FB!!!!!!
For dei spreke. Ja, der skulle vi ha vøri,
i ei sprukkin holk,
og fykt ikring på snøen,
som spreke langrennsfolk!
Geir
Ove Andersen.....fritt etter Alf Prøysen
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