ALENE MED DET BESTE:

ORGAN FOR SKI-NORDISK NR. 52 - 2000

Hvor har du lært å
parkere, Steinar?
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☼ Redaktøren har ordet ☼
Vi har vi hatt en alle tiders varm og tørr høst her i Trondheim. Bedre høst
kunne vel ikke vi som skiløpere hatt. Aldri en unnskyldning for å skulke unna
trening når sola skinner og graderstokken holder seg langt over null. Men nå
står igjen vinteren for tur så da er det på tide mildværet gir seg og nedbøren
kommer. Nå vil vi ikke ha mer ”fint vær”.
Nå er jo også eksamensperioden godt i gang. Og jeg sier bare: NYT DEN! Det
finnes vel ikke noe bedre enn eksamensperiode. Fri hele dagen, fint vær og
masse snø (forhåpentligvis), og da må det jo bli mange fine skiturer i dagslys og
flotte løyper. Advent, adventskalender, Amalies jul, pepperkaker og gløgg. Også
eksamenslesing da. Men hvis bøkene blir for kjedelig, så har du den nye FB.
Denne gang med utrolig mange spennende og underholdende artikler,
avsløringer og sladder og nyttig info om kommende skisesong.
Men dessverre er ikke alt bare gull og grønne (eller hvite) skoger. Nå når julen
nærmer seg, nærmer også innleveringsfristen for diplomen seg for flere av våre
trofaste medlemmer. Det er med tungt hjerte vi må si farvel til dere, men vi
ønsker dere lykke til videre, og håper vi ser dere igjen på arrangementer som
Birken og Stakefesten (og gjerne mange flere også). (Og kanskje er det også
noen av dere som fortsatt vil holde til i Trondheim.)
Da vil jeg bare avslutte med å ønske dere alle en god
jul og et godt nyttår, på vegne av meg selv og
redaksjonen. Håper det blir mange fine skiturer i
ferien, og så sees vi igjen til neste år.
Vibeke☺
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Leder
Hu & hei!
Etter tidenes fineste høst i Trondheim (i hvert fall når det gjelder værforhold…), begynner
vel noen og en hver å lengte etter snøen og skiføret. De som reiste på samling i helga fikk
en flott forsmak på hvordan Estenstadmarka kommer til å se ut snart, dersom været
kommer inn på riktig spor igjen. Snøen lavet ned, og løypekjørerne hadde sitt fulle hyre
med å holdt løypene i stand. Skuffende var derimot oppslutningen om turen. Håper mange
tar til vettet neste år, og reiser på samling. Man trenger frisk luft i en hard
eksamensperiode, og litt luftforandring er heller ikke galt. Alle dere som prioriterte
annerledes skal i hvert fall vite at dere gikk glipp av en flott tur.
Nok om det som har vært, det ligger store og viktige oppgaver foran oss også. Det starter
allerede første uka etter juleferien, med NM i Steinkjer. Håper mange planlegger å ta en tur
dit, enten som utøvere eller som heiagjeng. Særlig under stafetten søndag den 21. januar
håper vi å markere oss stort med grønt. (Kanskje noen til og med kommer på TV!).
Deretter går det slag i slag med KM, klubbmesterskap, Vasaloppet og Birken.
Det største arrangementet vi står for er Marka Rundt som er et turrenn som foregår i
Bymarka. Her trengs det dugnadsinnsats fra medlemmene, så vær positiv dersom du blir
spurt om å stille på matstasjon eller som løypevakt. Det er viktig at vi markerer oss postivt
i idrettsmiljøet i Trondheim, og deltakelsen på Marka Rundt
pleier å være god.
Snart forsvinner noen gamle travere inn i voksenlivet etter
fullført studium. Jeg takke for den innsatsen de har lagt ned de
årene de har tilbrakt her i Trondheim. Lykke til med nye
utfordringer!
Da gjenstår det vel bare å håpe at alle får en fin
eksamensperiode, og en hyggelig juleferie med mye trening,
mat og alt annet som hører med. Så møtes de fleste av oss på
nyåret, klare for nye utfordringer både på skolen og i løypa.
Skihilsen fra Mona Elisabeth
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Fy faen....
Ja, i går skulle jeg være skikkelig til kar å gå min første tur rundt om Bratsberg for året (med
hodelykt). Motivert som jeg var så gikk det jo overraskende lett i starten, selv om jeg fort
egentlig kjente at armene mine kom til å få det vondt mot slutten. Jeg gikk først om Dragvoll
og deretter opp mot Solbakken. Stolt var jeg, da jeg hadde klart å gå opp bakken til Solbakken
uten og hatt pause!! Balansen var ikke den beste i nedoverkjøringa og det endte selvsagt med
at jeg ikke klarte svingen, men datt jeg? Nei, jeg kjørte bare videre og gikk opp igjen de få
metrene jeg hadde kjørt for langt.
Alt gikk bra langs Jonsvatnet og når jeg kom til bussholdeplassen ved Bratsbergflata tok jeg
min første drikkerast. Nå merket jeg at det begynte å gå tungt. Armene var ikke like velvillig
til å kjøre dobbeldans i motbakkene som før, fokuseringen på teknikk begynte å bli
fraværende, det begynte rett og slett å bli tungt. Likevel gikk det greit helt til jeg kom bort til
Risvollan. Da var det ikke muligheter for å kjøre noe mere dobbeldans, knapt nok padling
gjorde sitt til at det gikk framover. Vel oppe på Risvollan, da var det bare en lang bakke igjen.
Da begynner faenskapet. Plutselig står skia bom fast. Ender selvsagt med magaplask og en
brekt stav. Faen i helvete og satan var de tankene som streifet meg og fikk utløp av
dimensjoner. Noen helvetes glasskår var skyld i fallet.
Etter å ha fått roet sinnet mitt, bar det videre med en stav og en sliten kropp som verket.
Utrolig nok så gikk det bra ned fra Steinanområdet selv om jeg var helt skjelven i beina. Kan
ikke beskrives å jævlig det var å kjøre ned der. Skiene ville i alle andre rettninger enn det jeg
ville.
Tilbake på Store-P skjer det faen meg igjen. Nok en gang må jeg ned for telling. Denne gangen
skal jeg over ei fartsdump i det det låser seg igjen. Magaplask igjen. Denne gangen brekker jeg
ikke staven, men det er skia som tar farvel. Om faen og satan var tankene som streifet meg
første gangen, vet jeg faen ikke hva det var denne gangen. I hvert fall prøvde jeg å ta hevn på
skia ved å slå den hardt i nærmeste lyktestolpe uten at jeg lyktes å påføre den noe mere skade.
Da var det bare å ta av seg utstyret å gå den siste biten hjem. Hjem, jo der var det jo selvsagt
låst. Nøkler hadde jeg ikke med meg, men heldigvis for meg slapp jeg å vente mer enn 5
minutter.
Jeg slapp vel heldigvis unna det med varige men, selv om kneet ikke har det helt bra i dag.
Skal det trekkes ut noe positivt av dette, må det være at jeg slipper å gå mer på rulleski. For
flere par har jeg ikke.
Torsi

”Jeg pleier å få slike svimmelhetsanfall på kvelden”
Svein Ådne som ber om unnskyldning for å ha tråkka på Erik etter banketten på Ås
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Mellom NTNUI,s tradisjoner og tyske øltradisjoner
Her en liten situationsrapport fra Karlsruhe, hvor to NTNUI-studenter, Stian
og Marc "trener" for kommende skisesongen.
Planer er stor for kommende skisesongen, men formen er i hvert fall ikke på
høyde akkurat nå ( i hvert fall hos meg, hos Stian går det litt bedre, han
forsvarte NTNUI,s ære hos en fjellløp stiste helg med en strålende 32 plass
fra over 500 deltaker). Men han forsvarte også norske drikketradisjoner på
festen etterpå.
Jeg tror Stian liker tyske øltradisjoner, og spørrer av og til forbauset "
hvorfor er øl billiger en vann????". Men hvert land har sin egen trasisjon,
og tradisjon er tradisjon!
Akkurat nå ser det ikke så ut at snøen kommer snart til "Schwarzwald" og så
har vi, (Stian, jeg og en og en kammerad) planlagt å ta om to uker en tur
til Sveits, hvor det finnes masse snø allerede nå. Der skal vi gjøre en
skikkelig trenningshelg etter gamle NTNUI,s samlingstradisjoner.
Jeg må kommer snart i form fordi pausen etter sykkelsesongen var lang og
første konkuransen på ski kommer om to og halv månader. Vi har planlagt å
gå "König Ludwigs Lauf", "Marcialonga" og "Engadiner Skimarathon". Vi skal
selvfølgelig stille opp i grønn dress og prøve med alle krefter, som vi har,
å vinne starten.(også en gamel NTNUI-tradisjon).
Fullefest med "sviskesnaps" etterpå er obligartorisk (Minne bare til
banketbusen etter birken!)
Marc

En smilende tysker

Er Schia bakglatt?
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GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN, DEL I
Siden dette kanskje er siste FB dere mottar før dere får Birken-nummeret på bussen til rennet,
kommer del I av spalten nå. Birken er for mange sesongens høydepunkt og jeg vil nå prøve å komme
med noen tips til forberedelsene foran storløpet.
-Hvis du ikke har meldt deg på ennå, må du for fillern få fingern ut. Første og billigste
påmeldingsfrist er 30/11. Deretter blir det bare dyrere ettersom tiden går. Påmeldingsblankett henger
på tavle eller fåes ved å sende mail til:
langrenn-styret@stud.ntnu.no
-Prøv å få et par langturer på ski i løpet av vinteren. Helst opp mot tre til fire timer. ROLIG!
-Gjør deg kjent med skia du har tenkt til å bruke. Hvor tykt bør du smøre, hvor sitter smøresonen osv.
Dette vil variere mellom de forskjellige førene, slik at det holder ikke å prøve en gang på ett spesielt
føre og så si seg fornøyd.
-Skal du slipe skia for å få en bedre struktur og gli i sålen, bør dette gjøres en stund før Birken slik at
du rekker å få mettet dem skikkelig med voks og gått en del på dem. En slip vil også fjerne de fleste
riper.
-Fører under Birken varierer, selvsagt. Men en gjenganger er tørr grovkornet snø i forskjellige
varianter som gjerne er harvet opp. Dette er et føre som det i utgangspunktet kan være vanskelig å
smøre på. Ofte forsvinner smørningen for tidlig og det er lett å få ising, lugging, dårlig feste eller
dårlig gli. Men hvis du kjenner triksene, er dette et kjempefint og raskt føre å gå på. Triksene vil bli
tatt opp på smørekvelder i langrennsgruppa og også overlevert i Rena dagen før Birken av gruppas
toppekspertise på området. Det som er meget viktig er at du har vært ute å gått på et sånt føre
tidligere i vinter og vet akkurat hvor smøresonen på et slikt føre sitter. Dette har adskillig større
betydning på dette føret enn på de fleste andre. Resten vil gruppa hjelpe deg med når bussene svinger
inn foran skolen i Rena.
-Smøring kan kjøpes på sporten i Rena.
-Jeg anbefaler at du glider skia før du setter deg i bussen på vei til Rena. Finsikling og eventuell
børsting kan gjøres i Rena. Mange foretrekker å ha cera under skia. Dette er slitesterkt og gir best glid
på mange fører. Imidlertid er det ikke så lett å legge på uten å stå igjen med svidd såle. Føler du deg
ukonfortabel med å legge under cera, så spør noen andre i gruppa om de kan legge under eller send
en mail til: langrenn@stud.ntnu.no
-Et vinnertriks er å ta med drikkeflaske/drikkebelte for å drikke i nedoverbakker mellom
matstasjonene. Husk at du skal kunne få tak i flasken mens du sitter i hockey med sekk på ryggen.
Prøv derfor patenten på en skitur i Bymarka, slik at du vet at det fungerer. Å dra på et fullt
drikkebelte som du ikke greier å bruke er tabbe! Ta mao også med litt sportsdrikk fra Trondheim.
-Uken før avreise til Birken må du spise og drikke som du aldrig har gjort før. Prøv aldri å være
sulten eller tørst. Hvis du er redd for at dette skal ødelegge beach-sesongen din, er det bare å ta det
rolig. De som benker seg på Peppes Pizza i Lillehammer etter løpet pleier å sette til livs en hel pizza
hver. Det sier litt om energiforbruket under løpet.
Jeg håper ikke at disse tipsene fikk Birken til å høres ut som et løp kun for ambisiøse eliteløpere.
Birken er DRITKUULT uansett nivå. Dessuten er dette en genial måte å bli skikkelig kjent med
medlemmene i NTNUI’s fineste gruppe. Tipsene var i hvert fall ment for å gjøre turen over fjellet
enda mere trivelig. Er det noe du lurer på, er det bare å spørre andre folk i gruppa. Rene
administrative spørsmål kan sendes til: langrenn-styret@stud.ntnu.no Alt annet sendes til
langrenn@stud.ntnu.no Det er mange der ute som har lyst til å hjelpe akkurat deg med
forberedelsene til å få en kjempefin tur over fjellet.

EIRIK
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HVORDAN MELDE SEG PÅ TIL RENN ?
 Terminlister, innbydelser og påmeldingslister finnes oppslått på tavla og http://
www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/skirenn/terminliste0001.html
 Påmelder ønske primært påmelding per e-post til hellevan@stud.ntnu.no der vil
også ligge påmeldingsliste på tavla. I begge tilfeller må navn, fødselsår, klasse,
lisensnummer og telefonnummer oppgis.
 Påmeldingslistene er påført diverse opplysninger om rennet, som løpets navn,
stilart, distanser og påmeldingsfrist. (Dersom du ikke finner skjema for det løpet
du har tenkt å gå, fyller ut et blankt skjema som du finner i permen.)
 Påmeldingsfristen på listene vil være noe tidligere enn hva som står i
innbydelsene/terminlista. Dette for at påmelder skal rekke å sende dem. Følg med,
etteranmeldingsavgifter må betales av løperne selv!
 Det vil være mulig for løperen å melde seg på direkte til arrangør, for senere å få
refusjon fra kasserer. Dette anbefales i perioden rundt jul og påskeferie. (Kan også
være aktuelt hvis du har vert litt seint ute)
 Skigruppa dekker startkontigentene fullt ut i alle renn. Unntak er
Birkebeinerrennet, hvor det dekkes 85 %, og Marka Rundt, hvor det ikke dekkes
noe. (Kan bli noen endring i dekking av enkelte turrenn også.) Dersom du ikke
møter på rennet vil hele startkontingenten kreves tilbake av kassereren. Hvis du
har betalt startkontingenten selv får du refundert beløpet ved henvendelse til
kasserer.
 Ved noen store renn har vi eget opplegg som avviker fra normalprosedyren. Der
vil også komme en del info på web og e-post så det anbefales derfor å sette seg
opp på mailliste: langrenn@stud.ntnu.no og følger med på web og tavla!

FORTSATT NOE DU LURER PÅ ?
Spørsmål eller kommentarer kan rettes til :
Jon Oddvar Hellevang
Sundlandskrenten 33
7032 Trondheim
Tlf: 73 94 19 54 / 988 488 28
Epost: hellevan@stud.ntnu.no
Web: http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/
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Hu &Hei
Etter å ha vært med på Hu &Hei to ganger før, tenkte jeg at det er jo egentlig ganske hyggelig
med et skikkelig langt o-løp i Bymarka og syns det var en ypperlig anledning til å kombinere
søndagslangturen med litt orientering. I tillegg så er jo myrene tørrere enn noen kan før på
grunn av den ekstremt fine høsten vi har lagt bak oss, så i år var det ingen grunn til å sitte
hjemme. Da o-formen ikke akkurat er helt på topp var taktikken klar: finne noen o-løpere å
henge på og disse skulle ikke løpe så veldig fort. På veg til andre posten ble Vibeke og jeg
sammen med en stor gjeng med småjenter fra diverse klubber i området. Både tempoet og okunnskapene deres var perfekte for oss så vi kunne sløvt bare henge på, prate og ha det gøy
som på en hvilken som helst annen langtur.
Med null peiling på hvor vi var og hvor vi skulle skjer det minst ønskelige, ei av jentene
tråkker over og som gode venner må alle stoppe opp og vente. Det er da bare å bite i gresset og
innse at vi er fortapt å må vente til koblet er klare for å komme seg videre. Det blir de også, så
vi kan igjen henge avslappet bak. Etter ytterligere ei stund kommer vi ut på en veg. Dette ble
den mest demotiverende løpestrekningen på hele turen. For å si det slik føles det ganske så
bortkastet å løpe langt nedover en veg for å vite at man skal tilbake etterpå. Men må man, så
må man. Vel framme ved andre post viste vi hvor vi var og hvor vi skulle og da det igjen
oppstår problemer for småjentene, skjønte vi at det er for teit og løper. Dessuten var det veg
nesten helt til tredje post så dette skulle gå bra for selv to skiløpere og det gjorde det også.
Neste post skulle vise seg å bli ei vanskelig nøtt. Vel vitende om det, fortsatte vi for oss selv
med først mål om å finne Skjelbreia. Det gikk greit, men det er nå at den svært krevende
orienteringa kommer. Først et parti med kraftig stigning uten noen som helst holdepunkter og
samtidig var det viktig ha kontroll da vi nærmet oss toppen. Da vi nærmet oss toppen kunne vi
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Erik løp ikke Hu & Hei, men har barsk overkropp

begynne å lete etter posten, eventuelt tråkk til posten. Med mindre peiling antok vi at vi skulle
litt innover Krogstadmyra (var dette virkelig Krogstadmyra?) og så til høyre og vi beiner
avgårde. Etter ei stund kom vi til en bratt skråning som ikke stod på kartet våres så vi satte oss
ned og tenkte. Etter ti minutter bestemte vi oss for å gå på toppen å sjekke om vi så noe av
interesse der. Vi orienterte kartene og pekte ut alle toppene rundt opp; Litlheia, Storheia,
Bykleivåsen og Høgpeilen, eneste problemet er bare hvor vi er i forhold til alle disse toppene.
Vi blir etter hvert enige om at det er et stykke til posten og hvilken retning vi skal, men nesten
før vi har begynt å løpe så er posten der og vi kan lettet puste ut.
Resten av løpet gikk uten problemer av noen slag og vi gikk tilnærmet rett i alle postene. Vel i
mål kunne vi spise masse druer, bananer og sjokolade før vi tok en velfortjent dusj. Tilslutt vil
jeg oppfordre alle i skigruppa til å stille opp neste år for i år var det skuffende lav deltakelse
med folk fra gruppa vår. Hu &Hei er faktisk et hyggelig løp (i alle fall når det er fint vær og
det er det ALLTID på Hu &Hei!)

”Nordmenn dreper
skisporten”
FIS-generalen Bengt-Erik
Bengtsson om NTNUI-trenernes
likegyldige holdning

Judas-Teigen reiser på
damebesøk på Byåsen
mens Maj Britt er
hjemme i Sauland.

HU & HEI
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Hu&Hei 2000
Eg var lenge i tvil om eg skulle stilla i år fordi eg hadde vore litt småforkjølt, men då søndagen
kom og veret såg ut til å verta bra fann eg ut at det var for pinglete å sitja heime. Det var tross
alt berre snakk om ein løpstur på 31-32 km (i luftlinje) og omkring 5 timar ute i frisk luft. Eg åt
dermed eit par bananer og stilte på start.
Sidan eg ikkje hadde vore med på Snuskeløpet starta eg i den andre fellesstarten. Rett før start
fekk me vita at "nord for Studenterhytta er det en plass som heter Revberget, nord-øst for dette
ligger et høydepunkt....", dermed var me på veg ned i Tømmerdalen til første post. Lars
(Lysbakken) og Harald (Thorstein) meinte at det var lurt å halda seg i nærheiten av
underteikna fordi eg sikkert var rutinert nok til å finna rett folk å henga på. Andre posten låg
eit heilt stykke nedover Driftsvegen på nordaustsida av Geitfjellet. Etter å ha sprunge eit
stykke på vegen høyrte me plutseleg ei voldsom banning og steiking frå nokre buskar ved sida
av vegen. Det viste seg å vera Snorre, som hadde starta i den første fellesstarten 5 min før oss,
som ikkje likte at me hadde tatt han igjen. Nyinnkjøpte O-sko var tydelegvis ikkje nok. Frå
andre post bar det via Golfbanen og opp til tredje post som låg ved Bakliåsen (mellom Lian og
Baklidammmen). Her hadde Snorre tatt oss igjen, så det var tydeleg at dei nye O-skoa ikkje
var kjøpt inn heilt forgjeves tross alt. Etter dette såg me ikkje meir til han før han kom i mål
etter at me hadde dusja, men det er lov å prøva seg....Til fjerde posten var det eit langt strekk,
posten låg heilt i sørenden av myrdraget på austsida av Storheia. Me sprang forbi Grønlia, ned
til Skjelbreia og opp lia til me kom bort i Lindboløypa rett før posten. Undervegs her fekk eg
stygge tankar om å prøva å lura Lars og Harald ved å la dei springa i frå meg for deretter å ta
eit anna vegval, men snill som eg er (les: småforkjølt ) lot eg det vera. Neste post låg nord for
Kvistingen. No begynte det å bli litt monotont og kjedeleg så me la derfor vegvalet om ein
liten skrent på 2-3 meter som enda i ein bratt skråning ned mot ei myr. Først hoppa ein Oløparen ned og det gjekk heilt greitt. Deretter kom Harald, han datt i nedslaget og trilla ned
skråningen. Deretter kom Lars som flaksa utfor og mista kartet (som han av ein eller annan
grunn for og sprang med, det vart iallfall ikkje brukt til å teikna inn postar på) i nedslaget før
han trilla vidare nedover. Då eg hoppa utfor valde eg å setja foten fast i nokre greiner i
landinga, dette resulterte i (minst) dobbel innovervendt salto med strake bein og 520° skru. Eg
var litt misfornøgd med at eg ikkje klarte å halda begge beina heilt strake i stuntet, men det blei
iallfall slått fast at dei eldste er "best" også her (viss det skulle ha vore tvil....). Etter å ha funne
ut at eg (av ein eller annan merkeleg grunn) var like heil, fortsatte me fram til posten og vidare

10

til siste post på denne runden. Den låg midt oppe i lia mellom Koppardammen og Gråkallen
På Studenterhytta var problemet å finna heng til andre runden. O-løparen me hadde hatt følge
med på slutten av første runden var no dehydrert etter å ha sprunge utan drikkebelte i nesten 3
timar og var derfor ikkje noko å satsa på (farten hadde avtatt sterkt på slutten av runden). Etter
litt om og men fann me ut at Øystein (Nesse) skulle same veg som oss (no redusert til Harald
og underteikna sidan Lars sine vonde bein hadde fått nok) og me slo følge. Første posten låg
oppå lia ovanfor Flakk, vidare gjekk turen i roleg fart forbi Herberndammen og ned til post 2
som låg på ein plass med det flotte namnet Marmorhaugen. På veg mellom 1. og 2. post
kommenterte Harald at han hadde "funne" fleire postar i Hu&Hei enn søstera Inger-Johanne
sjølv om ho var familiens O-løpar. Det går tydelegvis an å finna postar sjølv om ein spring
med kartet samankrølla i drikkebeltet...! Den siste posten på 2. runden låg ved lysløypa på
Vintervassmyra. Då me passerte Tømmerdalen meinte tydelegvis Øystein at det var forsvarleg
å senda to skiløparar ut på eiga hand utan fare for dyre leiteaksjonar sidan posten låg i kjent
skiløparterreng. Me sette derfor opp farten og sprang frå han (og nok ein O-løpar var
"oppbrukt"!). I ettertid trur eg nok heller det var han som sette ned farten enn me som sette han
særleg opp. No begynte eg å kjenna meg litt trøytt og svolten, oppladinga som bestod av to
bananer hadde nok vore litt knapp (tre bananer er kanskje meir passeleg før ein 5 timars
konkurranse ?). Det gjekk likevel ganske greitt og me kom inn på ca. 5.08. Harald "spurta" i
frå meg på dei siste metrane, men ein har berre seg sjølv å takka som ikkje hadde sprunge frå
han før. Dermed var årets 5 timars treningstur unnagjort og Hu&Hei nr. 8 var fullført for min
del.
Frå resultatlista la eg spesielt merke til at heile fire jenter med varierande tilknytning til
skigruppa hadde sprunge begge rundane, det er imponerande. Ellers hadde Helge (Kolstad)
sprunge eit sterk løp og vart nr. 5. Vinnartida til Håvard Tveite på 3.40 var og utruleg sterk.
Det var derimot skuffande å sjå kor få gutar frå skigruppa som hadde deltatt, jentene var vel
nesten i fleirtal. Etter farten på ein del langturar i haust å døma hadde eg nærmast rekna med å
sjå halve skigruppa før meg på resultatlista, men så feil kan ein ta....
Sjur

Ivrige
skiløpere
på
samling.

Er gliden bra eller må Schia smøres?
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Jentefest
Lørdag 4. november var der endelig klart for jentefest. Vi ble til slutt 10 jenter som samlet oss
i Maritas residens, etter en lang gåtur. Vi gledet oss, og håpet vi skulle få en hyggelig kveld
sammen, til tross for at det ikke var noen gutter med (Egentlig en ganske håpløs ide å
arrangere en fest uten gutter). Dette var det imidlertid et par jenter fra Byåsen, deriblant en
skiskytter, som kompenserte for til de grader når de kom ut på byen. Praten begynte fort å
dreie seg om Ås, og hva som hadde skjedd der i år. Ryktene sa nemlig at det hadde vært en
Karoline der, som virkelig hadde vært i farta, og at hun muligens også skulle komme til
Marita. Hadde Karoline vært ordentlig full på Ås? I følge Ingeborg hadde Karoline bare
drukket 1 flaske vin, så hun var bare i veldig godt humør, men det kom fort fram at dette bare
var halve sannheten. Karoline hadde bare drukket 1 flaske vin…….før klokka 18. Når vi først
var så godt i gang med Ås, måtte vi jo også innom Ås for to år siden, og i fikk en rask
gjennomgang fra Mona Elisabeth, godt hjulpet av Ingeborg, om hva som hadde skjedd (og
ikke skjedd) da. Humøret hadde virkelig en eksponentiell vekst hos enkelte utover kvelden.
Kanskje dukket Karoline opp, men en som markerte seg mer var en av de to nye jentene som
hadde dukket opp. Jeg nevner ikke navn, men hun begynner på Brit og slutter på Elin. Hun
hadde tidligere hevdet at etter hun flyttet til Trondheim hadde det blitt så mye trening, og så få
turer på byen. Det var ikke tvil om at hun skulle prøve å gjøre noe med dette denne kvelden.
Langturen på søndag ble uten diskusjon byttet ut med ”langtur” på byen lørdagskveld. Når
klokka begynte å nærme seg tid for å reise ut, startet diskusjonen om hvor skulle man dra.
Fjortisjentene (ikke mine ord, men helt deres egne) fra Byåsen (les Ingvild og kveldens
fotograf Tora) ville i alle fall til et sted med fjortismusikk. De eldre jentene (Brit Elin og
Karoline(?)), som ikke ville være eldre, men fort innså at de var det, ville heller til et nytt sted
på Nedre Elvehavn. Anne Martine hun var helt bestemt på at hun skulle til News eller Ricks,
for der hadde hun aldri vært før. Men har du vært noen andre steder da? Nei, det har hun heller
ikke, men hun ville nå likevel dit da. Vi skjønner imidlertid fort hvorfor hun ikke har vært der,
for da de kom ned til byen er AM trett, og reiser heller opp igjen. Planen var lagt, og den
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private sjåføren Kari skulle kjøre to runder, og alle skulle møtes utenfor Blæst etter at første
gruppe( der de som i alle fall var gamle nok var med) hadde sjekket hvordan det var der.
Men selv om planen var svært så god endte det naturligvis opp med en todeling. For da andre
gruppe kom, synes de at det bare sto gamle folk i køen utenfor, så de dro et annet sted. Det
ble likevel en svært hyggelig kveld, og høyst trolig noe som vil gjenta seg en annen gang.
Kanskje dukker det da også opp noen flere nye jenter. De turte nemlig ikke bli med, siden de
ikke hadde vært noe særlig med på treningene.
Vibeke

Jentene i skigruppa arrangerer egen fest. Når skal guttene få ut
fingeren og arrangere sin fest?

Harald møtte full på
langtur, spøy på
Liaåsen, fant ikke
Østlimyrene og havnet
på Bratsberg.
Asfaltvegen hjem igjen

Jacob??
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Øyvind Teigens sjekketriks
Her er Øyvinds åtte regler, kanskje de trenger litt sensur......
Fortell (så troverdig du bare klarer) at:
1. Sengen din er litt skjeiv, så dere må nok bruke håndjern festet til
sengestolpen for ikke å dette ut iløpet av natten.....
2. Dynen din er altfor varm til at dere kan sove i undertøy.
3. Du sov alltid naken sammen med moren din da du var liten, så
du sovner kun hvis hun er naken...
4. Du er allergisk mot blondeundertøy.
5. "I nøden spinner naken kvinne", eller noe i den duren...
6. Alle andre damer du har fått til sengs, har vært villige som bare
faen.
7. Du er keen på å prøve undertøyet hennes...
8. Ryktet sier at hun barberer musa, noe du gjerne vil se med egne
øyne.
Vet ikke helt om dette kan
brukes Lars, men rediger så
mye du vil, og få det inn i
FB...
Jacob

Hæggis tror tysk
øl bedrer imaget
hans. Så feil kan
man ta!
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En redaksjon med moral
Som skigruppas sjølutnevnte svigermor hever jeg igjen min kritiske røst. Denne gangen er det
FB-redaksjonen som skuffer meg. Redaksjonen har denne høsten vist samme fallende tendens
som resten av skigruppa. Dessverre ikke samme retning. Mens resten av langrennsgruppa
heller mer over til utenomsportslige aktiviteter klarer ikke FB-redaksjonen å holde følge.
Et greit eksempel er denne o-dagen. Etter nøye overveininger valgte redaktøren å sende de
erfarne journalistene Rolf og Geir Ove for å dekke begivenhetene. Dessverre har de så lite
erfaring med utelivets gleder (se artikkel fra o-dag) at vi måtte leie inn frilansjournalister i
form av Jacob og Snorre for å få en liten reportasje fra arrangementet. At FB ikke klarer å fikse
en artikkel fra o-dagen uten ekstern hjelp er bekymringsverdig. Dette betyr at all sladder blir
silet før den når FB, noe som ikke sømmer seg en seriøs sladderblekke. (Heldigvis viste Jacob
denne gangen mer ansvarsfølelse og iver enn han har vist i trenergjerningen denne høsten)
At FB-redaksjonen i tillegg begynner å få moral anses som minst like bekymringsverdig. Flere
vitser og artige innslag forkastes allerede på mail før de tas opp på redaksjonsmøtet. Kan her
nevne at antallet Schia-vitser som presenteres i dette nummeret bare er et snevert utvalg av alle
de som ble ”funnet opp” på FB-møtet. Dagen etter redaksjonsmøtet begynte så enkelte av
redaksjonsmedlemmene å få dårlig samvittighet, deriblant undertegnede Til og med
redaksjonens ”onkel reisende Mac”, Lars Ole, sender mail fra andre siden av Atlanteren og
mener at to vitser burde være nok. Antallet vitser er derfor kuttet ned til et mer akseptabelt
maksimumsnivå. (Dersom noen er interessert i resten av vitsene kan dere bare sende en mail til
larsly@stud.ntnu.no så skal jeg sende de)
Det er også moralske grunner til at lillebror Thorstein ikke er står øverst på pinglelista i dette
nummeret. Han ville jo vært en klar ener på denne lista under ”normale” omstendigheter, men
som sagt, ingenting er som det har vært denne høsten. Igjen fikk redaksjonen kvaler og valgte
å kutte ut Lars Martin fra pinglelista. Begrunnelsen for dette er at han bare var 14 år og at vi
derfor ikke kan forvente at han skal være stup full på Arnefesten.
Forfallet i skigruppa fortsetter, men hvor skal det ende?
Lenge leve skiløping!
Lars
Red: Det hører her med til historien at innsenderen selv var svært aktiv for å redusere antallet
Schia-vitser og derfor farer med dobbeltmoral!!
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Høstsamling down under
For dem som synes det kjøreturen til Storlien blir litt lang, men som likevel har lyst til å
komme seg et visst stykke avgårde fra Trondheim på høstsamling finnes det mange
alternativer. Trickset her er Værnes. Reisen kan kanskje ta litt lenger tid, med det kan gjerne
bli mindre tid i bilen... men avstanden fra Trondheim kan bli veldig lang, mye lengre enn til
Storlien. Restene av det som engang var ByÅsen-avdelingen av Nthi ski/Nordisk, valgte en
noe utradisjonell høstsamling i år. Australia var stedet og det tar to døgn å fly dit... Første
stopp var Surfers Paradise, 1 times kjøring sør for Brisbane (allerede mer bilkjøring enn til
Storlien...) Noe av det første som møtte meg der var en lang, lang sandstrand. Og hva var vel
mer naturlig enn å prøve å finne ut hvor lang denne stranda var. Så tenkt så gjort. Fram med
shorts, joggesko og singlett. Etter en times løping i 30 varmegrader på stranda fant jeg en molo
som jeg under tvil godkjente som enden på stranda... min konklusjon var at det var bedre å
godkjenne moloen enn å løpe rundt hele kontinentet... noe som kunne ha blitt en drøy affære.
Nok om det, dessverre viste det seg at fram og tilbake er like langt, også på den sørlige
halvkule... men det går som regel greit å finne mat i bebygde strøk.
Nok om det. En kjapp dusj og så var det bare å hive seg på bussen til nærmeste kengurureservat. Det var jo fint vær, så her gjaldt det å utnytte mulighetene maksimalt (undertegnede
er oppvokst med normalt trøndervær som skifter hver halvtime...). Frykten for at været skulle
forandre seg sånn uten videre viste seg senere å være betydelig overdrevet.
Kenguruene viste seg å være en gedigen skuffelse. Kenguruer skal hoppe, ikke ligge på
ryggen... det er nå i alle fall min mening. Kenguruene var imidlertid tydeligvis av en helt
annen oppfating der. Koalaene var ikke stort bedre, men hva kan en forvente av et dyr som
sover 22 timer i døgnet? Nok om det. Vel tilbake i Surfers Paradise hadde Dag Anders
ankommet fra de australske tropene sammen med tredjemann på samlinga, så nå var teamet
komplett. Enten hadde Dag Anders tilbragt all sin tid i sola, eller så har det vært minst en neger
på ferde på vestlandet på et tidspunkt t der t>aDAM+9mnd... der aDAM er Dag Anders sin
alder. Så bar det ut å løpe igjen.
De neste to dagene ble dedikert til stillehavet. Enten svømme i det, eller surfe, men uansett
aktivitet innebar det mye stillehav i munn og nese... surfing er forresten ikke så enkelt som det
ser ut til.
Neste stopp var Wagga Wagga. Hørt under planleggingene av turen:"Wagga Wagga, kult navn
-det kan da ikke være noe sted som heter det?" hvorpå en eller annen svarte noe sånt som:"Å jo
da, se på kartet her" Neste logiske konklusjon var jo da ganske naturlig "Vi drar dit!". Så sagt
så gjort. En annen historie er å stå på en mini-flyplass midt ute i ødemarka i Australia og ikke
ha returbillett før tre dager senere. Det var tydeligvis flere som hadde opplevd det, og
leiebilfirmaene stod i nesten i kø for å kapre oss, selv på den lille flyplassen der de ikke hadde
rullebånd til bagasjen, så vi måtte hente den i ei lita vogn på baksida av bygningen.
Venstrekjøring er noe for seg selv. Automatgir er også noe for seg selv. Kombiner de to og du
får garantert en interessant kjøretur.

”Du er så barnslig”
Marianne er sint fordi Harald ikke ringte henne midt på natta etter juleøltesten
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Så bar det opp i de australske alpene med splitter ny bil. Alpe-kenguruene var mye kulere enn
de sleske surfers-kenguruene. Her var det tydeligvis kenguruer som var vante med å jobbe for
maten. De var ganske sporty og likte å hoppe ut i veien selv når det kom bil. Australske alper
er forresten bare skryt. Australske åser hadde vært et mye bedre navn. Trollheimen har mye
kulere fjell, men langt færre kenguruer...
I Sydney var det OL som de fleste kanskje har fått med seg. OL betyr fulle fly og masse folk
samlet på ett sted. Austalierene var utrolig opptatt av sport generelt, og helt bergtatt av OL. De
hadde tydeligvis anstrengt seg for å vise det beste av Sydney under lekene. Bortsett fra at alle
overnattings-stedene var fulle, fungerte det meste omtrent perfekt. Kollektivtransporten kom
og gikk når den skulle og det var rent og pent overalt. (Jeg var innom en uke etter OL, da
hadde to tog sporet av samme dagen og det første som møtte meg var en narkoman som spurte
etter penger...). OL ja. Det hadde vært fint, tenkte vi. Sportsgale australiere, endeløse
telefonkøer for billettbestilling, masse tilreisende samt et begrenset antall plasser gjorde sitt til
å begrense tilskuertiden til undertegnede til et par semifinaler i håndball. Men for en som aldri
har vært på håndballkamp er ikke det slett ikke verst.
For FB i Australia
Lars Ole

Hvem er det Svein Olav danser tett med her?
Svar: Lena Njå
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HALM-SANKING er ingen uskyldig forbrytelse
I forbindelse med årets forberedelser til O-dag ved D-16, hadde vi
kommet frem til at halm ville gjøre seg på gulvet for å skape den rette
Saloon stemninga. Vi hadde tilbud om vått høy med konserveringsmidler
i fra 4H gården, men kom fra til at vi tross alt ikke skulle ha en farm slik
som Bananen.
Sent i går, torsdag kveld (9.nov.), slik i elleve tida kjørte undertegnede og
Tor Einar av gårde i den grønne Opel Kadett Coupe 1200S oppover mot
byggefeltet på baksiden av Dragvold Idrettssenter. På veien bortover
gikk det opp for Tor Einar at det vi skulle var å knabbe halm, ikke bare
det å plukke opp noe som lå igjen, men han slo seg til ro med det.
Halmballen var tross alt åpnet i fra før, men lå innimellom en rekke
andre baller. Så etter litt råkjøring/spinning på glattføret opp bakken for
å snu, ble vi også møtt av en orange-rød Volvo i 240 serien med et svært
Volvo klistermerke i frontruta som etter hvert kjørte den samme bakken
opp og ned, opp og ned. Dette var nok en av de lokale heltene, som var
ute for å imponere dama som satt på(man kan gjøre mye annet
romantisk enn å gå på kino…).Ok, nok om flotte Volvoer.
Så vi parkerte Kadetten, tok med et par nyinnkjøpte svarte søppelsekker
i fra Rema 1000 og gikk det korte stykket opp til der hvor halmen lå.
Hver gang det kom en bil, prøvde vi to å gjemme oss litt, man kunne jo
ikke vite hvem som brydde seg her oppe, nesten i Estenstadmarka. Men
vi fylte de to første sekkene kjapt og gikk/løp ned til bilen for å gjemme
de i baksetet (bagasjerommet var fylt av vinterhjul). Så diskuterte vi litt
om det gikk en eller to sekker til i bilen, før Tor Einar som for øvrig var
iført strikkajakke, Cowboyhatt, hvitskjorte og Cowboysmykke/snøre, ga
seg slik at vi tok to nye sekker og begynte så vidt å gå oppover igjen.
Så hente det vi fryktet mest. En svart Mercedes smøg seg sakte opp
bakken ved siden av oss, før den stoppet og rygget sakte ned igjen og
parkerte ved siden av vår bil. Vi begynte å bli litt urolige, var det selve
bonden eller var det en lokal helt som skulle kjefte på oss? Så vi forandret
retning og gikk bak en haug på nedsiden av den lille parkeringsplassen.
Da stoppet sjåføren motoren og etter hvert gikk han ut. Jeg trodde først
det kanskje var to personer (bilrutene var delvis sotet), for vi hørte en
mannsperson snakke. ” Jeg vet ikke hva det her er, …, bilen er åpen, … ,
tror det her går greit alene,….” Ok, så fant vi ut at det kanskje var på tide
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å gå opp mot denne personen, kanskje han ville kødde med bilen, hvem
vet? Da så jeg en kraftig person med stor mage snakke i mobiltelefon, så
han var altså alene.
Jeg gikk først opp mot han, tok av meg lua for å skjule sponsoren min
(Braathens), og blottet mitt snaue hode. Han viste meg et skilt, et typisk
inngangskort, der hvor det stod POLITI med stor skrift og sikkert navn osv. til
personen. Han rakte frem handa og jeg presenterte meg, ” Rolf, …,
Johansen”, Tor Einar kom tuslende litt bak meg, og rakte også frem handa, ”
Tor Einar,…, Hårstadhaugen”. Politimannen lurte på hva vi drev med her i
mørket. Jeg svarte ” skal jeg svare ærlig”, ” KLART DU SKAL SVARE ÆRLIG”,
sa han med kraftig stemme. ”Vi skal ha Cowboyfest og er her for å knabbe
litt høy”. Han var vel litt overrasket over det svaret han fikk. Så tok han og
brettet litt opp ermet på jakka til Tor Einar og kjente på pulsen hans, etter
på at han hadde sagt at han var ingen vanlig politimann. Han var
narkotika politi!!. Han åpnet også døra på Opelen og tittet oppi de to
sekkene som stod i baksetet og måtte konstatere at det her var snakk om
halm. Jeg greide selvsagt ikke holde munn, og slengte ut en teit replikk ” vi
skal heller ikke røyke det!”, men han reagerte ikke på annen måte enn å gi
meg et blikk heldigvis. (Nå skal det tillegges at det var nettopp det Tor
Einar gjorde når vi kom hjem, nemlig å fyre opp et halmstrå.)
Nå begynte Tor Einar også bli litt mer ivrig på å snakke; ” Det var vel ikke
så rart om det kom noe politi hit, hvor det var så mye Glamskjøring (glatt-/
rå- kjøring). Siden han ikke var vanlig politi brydde han seg da heller ikke
om om noen knabbet litt halm fra en ball som var åpen. Så vi måtte bare
fortsette, det var vel bare bonden som brydde seg. Så han gikk mot bilen og
Tor sa " Så d va d du va!" Han skjønte ingenting. Tor gjentok "Så d va d du
va!" Han skjønte fortsatt ingenting, Så Tor Einar gikk bort til bilen og gjentok
" Så det var det du var ja!" Politimannen nikket bekreftende, satte seg inn i
bilen og forsvant og vi fylte opp et par sekker til og fikk akkurat plass i
bilen, tre bak og en på fanget mitt i forsetet. Så moralen er: Vær ærlig, det
lønner seg! Han en fin O-dag!!!(Og for dere som gikk glipp av denne
begivenheten i år, det kommer atter en O-dag neste år til samme tid.)
Howdy fra Rolf, D-16

Hva kom først - staven eller Schia?
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Skigruppas vinterprogram
De viktigste begivenhetene i skigruppa etter jul blir som følger:
18-23. januar: NM senior del 1 i Steinkjer. Praktisk talt på hjemmebane, så vi satser på å
stille med mange deltakere og stor heiagjeng.
23. januar: Første renn i hyttekarusellen. Arrangeres hver tirsdag.
27. januar: Kretsmesterskap kortdistanser
3. februar: Markatrimmen
10. februar: Klubbmesterskap-normaldistanse, 5/10 kilometer fellesstart(klassisk)
18. februar: Marka Rundt. Turrenn som arrangeres av NTNUI. Her trengs det at folk stiller
opp på dugnad.
25. februar: NTNUI arrangerer Dagens Løype
4. mars: Vasaloppet
10. mars: Klubbmesterskap-sprint etter utslagsmetoden(fri teknikk)
17. mars: Birkebeineren. I år skal vi ta tilbake skjoldet fra Lillehammer
30. mars: Sindre Opheim. Et uhøytidlig kostymerenn hvor den beste ikke alltid vinner
21. april: Stakefest. Markerer at sesongen er slutt med en ordentlig skifest.
Alle arrangement blir annonsert på mail og på tavla på Gløshaugen når tiden nærmer seg.
Her vil det også opplyses om endringer som kan oppstå. For nærmere opplysninger om renn
og hyttekarusell, les Fiskebeiner’n nøye og følg med på mail.
Skihilsen fra styret

Norgesmesterskap på ski 2001
I år går NM på ski i Steinkjer. Mesterskapet er delt inn i to deler, en fra torsdag 18.1 til
tisdag 23.1, og den andre lørdag 31.3 til søndag 1.4.
NTNUI stiller selvfølgelig med løpere til alle distanser. Og den viktigste av disse er
selvfølgelig stafetten, der lagene vil bli tatt ut av følgende uttaks-komite:
-Harald Thorstein
-Jacob Matheson
-Vibeke Nørstebø
-Jan Otterstad
Vi satser på å stille med minst fire guttelag og to jentelag. For å bli tatt ut til NM-stafetten,
må man ha gått noen skirenn allerede i sesongen, slik at uttaks-komiteen har noen ferske
resultater å gå etter. Går du renn mens du er hjemme i julen, ta med deg resultatliste og lever
til uttaks-komiteen!
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Snøsamlig i Tänndalen
At kvantitet og kvalitet ikkje er to ekvivalente storleikar var deltakinga på
snøsamlinga i Tänndalen eit godt døme på. Arr.kom med Lars i spissen hadde
lagt opp eit knallhard treningsopplegg i og med at trenerar glimra med sitt
fråver. Øktene starta tidleg, og strekte seg like langt inn i den svenske
snøkaven. Og om kvelden var det duka for TP-turneringoppkjøring.
Fredag
Avreise var (plan)lagt til Moholt kl.15.00 fredag 17 november. Etter litt fram
og tilbake var bilane pakka til randa, og hjula rulla i veg mot herliga
Härjedalen. Etterkvart som avstanden til Tr.heim vart lenger, sank
temperaturen i lufta, og nedbøren vart meir og meir kvit. Tempoet auka. Den
fyrste økta på ski for sesongen var i sikte. Steinar klarte ikkje stoppa før
varmeanlegget i streika og bilen kokte. Men, etter litt debatt om korleis avkjøla
radiatorar (Joe hevda det ikkje er lurt å kjøra utføre f.eks bruer) og vassbering
frå næraste nabo, var me on-the-road-again. Denne gongen med velfylte i
drikkeflasker i bakhand .

Vel, og trygt(?) framme vart me varmt mottekne av pionerane Vibeke, Lars,
Svein Olav og Sjur, som med eit døgn forsprang var godt informert og
orientert om tilhøva i Tänndalen. Hyttene og goda (dvs cocktailen og jentene)
vart finfordelt. Skia snørte og lyktene tende, før me vimsa ubalanserte rundt i
mørkna i vel ein time før den verste iveren hadde lagt seg.
Mmmmmmmm……..snø……..mmmmm…….ski…
mmmm…….gli….mmmmm….…..say no more…(Al Gore).
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Fredagskvelden vart runda av hjå pionerane, som baud på tomatsuppa og ei
uendeleg rekkje brutale mord, som ingen, då særleg Svein Olav, ville
vedkjenne seg.
Laurdag
Laurdagen starta hardt og brutalt, som laurdagar pla(?), med nullføre og usikre
fråspark. Heile fargekartet for voks vart utforska (på ny) med vekslande hell,
og Sean kom til at piggetur var tingen i eventyrlandskapet. At føre var minst
like glatt på vegen heim, fekk Steinar erfare. Og då bilen ikkje lenger ville opp,
fann han at det var like greitt å vente litt i grøfta. Men det lite hjelper med
bøtte, nal eller slepetau (Steinar er alltid vel utstyrt ser du), når det ein
eigentleg prøver på er å kjøra bil.
Svenskehandel var eit kapitel for seg. Helge klart det oss andre berre drøymer
om. Nemleg hamstra billige brusboksar. Like greitt å starte frå botnen av var
hans motto, og starta like godt hamstringa frå nedre del av bruspyramide.
I kveldinga etter nok ei roleg økt mellom bjørkeskog og snøkrystallar, var det
duka for TP-konkurranse. At det eigentleg ikkje var nokon reel konkurranse
fann Joe ut då hvilket-Vidar-Lønn-Arnesen-program-hadde-30-årsjubileum-i1995-spørsmåla atter ein gong var ivrig debattert. Sjur derimot, som enten
hadde pugga alle 4000 TP-svara
Søndag
Søndagen rant med endå meir nysnø, og friskt pågangsmot. Etter ei økt på ski
og ei økt med støvsugaren og filla, vende me nasa atter mot heimlandet og
overhengande pensum. Skjønt meir stø i tyngdeoverføring, kven som er kjend
for si tolkinga av Jakob Sande, og ikkje minst i trua på at denne samlinga var
vel verdt turen.
Og til dykk som var med: Takk for laget, håper de hadde de lika fint som meg,
Kari
Redaksjonen må bare beklage at vi var nødt til å trykke denne artikkelen på
nynorsk, men av hensyn til lov om sidemål kom vi dessverre ikke utenom
”Jenter”
Tor Einar, stor i kjeften på veg opp til Liaåsen.
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Hva ser du på, Sean?
Hvor er alle skiløperne,
hjemme og leser?

Sjur, Svein Olav, Brage og Vibeke

”Jeg tror jeg bare løper rett hjem”
Tor Einar, ikke fullt så stor i kjeften på Liaåsen
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Pinglelista
Kristin synes det er for få jenter på pinglelista, og i likestillingens navn setter
vi derfor Kristin øverst
Trenerne, når man melder seg til jobben som trener er det en selvfølge at man
reiser på samling. Selv om både Jacob og Harald har fått seg dame er det ikke
grunn god nok. Det er ikke noe som er så romantisk som å ta med seg dama på
skisamling.
Trenerne som dropper skisamling for å lese til eksamen. Den egentlige
grunnen er vel at de er blitt supertøfler etter at de har fått seg dame.
Snorre, Harald og Geir Ove stripper på Arnefesten, men tar den ikke helt ut.
Geir Ove, du viste den i fjor, men ikke i år, vil Anne Martine ha deg for seg
selv?
Geir Ove, ble dritings (som vanlig) på o-dag, og gikk hjem kl 23 for deretter å
spy i sin egen seng. Heia Geir Ove?!!
Per Christian kjører bil til intervalltreningene i Bekken.
Jacob skryter av at han stadig er på fylla og må kutte ut treninger. Når
skigruppa har fest stikker han bare innom. Trolig har han det bare i kjeften
Skigruppa: Når det er flere som sykler til treningene i Estenstadmarka enn
som løper er det noe galt. Sykkelgruppa trenger sikkert flere folk. Ring
73881234 og spør etter Kristian
Skigruppa Bare 12% av skigruppa stiller opp på samling. 88 % skulle lese til
eksamen.
Hagbart prata om mongofyll på Storlien, men feiga ut. Skulle vise på
Arnefesten at han ikke var pingle og hadde med seg ei tønne med tysk øl.
Dessverre Hagbart, evig eies kun et dårlig rykte.
Tor Einar (og Inger-Johanne) tok kvelden FØR tolv på o-dag, hva er det som
skjer??
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Anti-pinglelista
Meg selv
Anne Martine, som har holdt ut i 8 mnd med Geir
Ove. En av de større prestasjonene i skigruppa
gjennom tidene
Lars Martin Thorstein sto i mot presset på
Arnefesten og holdt seg edru hele kvelden trass i at
han nettopp hadde fylt 14. Han oppførte seg mer
voksent enn både bror og svoger.
Øyvind ble nesten kastet i fyllearresten på o-dag.
Med negativ promille!!

Lars Martin Thorstein (14)

Lars, baker flere kaker i uka enn en gjennomsnittlig norsk husmor, og lar det
komme skigruppa til gode ( red. anm: Vi forventer mange kaker i tida
framover, for at denne plassen skal fortjenes)
.

Lars koser seg med Kari, Marita og Britt Elin
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ÅSSTAFETTEN.
Det er en mørk og stormfull aften. To menn kommer bort til meg. Jeg har sett
dem før. De er blant de ledende i NTNUIs skigruppe og har kontrollen med
bl.a massemediene. Den fjerde statsmakt. Det er Erik og Lars.
«Helge, du skriver rapporten fra Åsstafetten til Fiskebeiner'n du?!!!!!!»
Under et enormt psykisk press fra disse to røslige !? karene og trusler om å bli
satt igjen langt oppe i Østerdalen uten mat og klær går jeg motvillig med på
oppdraget.
Historien begynner tre timer tidligere. Forventningsfulle og spente venter vi på
bussen som skal frakte oss til Viken. Nå skal trønderhæren igjen klå diverse
sossete studentsamfunn rundt Oslofjorden. Bussen skulle etter planen kjøre fra
Moholt kl.1500 og plukke opp resten på Gløshaugen umiddelbart etterpå. Etter
at alle hadde kommet seg på bussen ved hovedbygget på Gløshaugen prøvde
o’store leder for friidrettsgruppa, Terje Simmenes, å få kontroll på troppene. På
spørsmål om vi visste om noen som manglet, så vi rådville på hverandre. Var
ikke dette mannen som skulle ha kontroll på slikt. Etter et desperat forsøk på
«opptelling bakfra», som gikk i vasken siden det bare var gutta med militær
erfaring som skjønte noe av det, dro vi bare. Den som ikke er her nå, den må
stå.(igjen)
Etter å ha fulgt det vanlige helge!rushet ut av Trondheim i sneglefart, skulle
tapt tid tas igjen nedover Østerdalen. Første stopp ble det berømte taverna'n i
Kjell Aukrusts rike. Også kalt glasshuset av de som hadde vanket der før. Etter
tre timer på bussen var det blitt langt over middagstid, så noen studenter med
god økonomi tok seg råd til en bedre burger-og-påmmfri middag av god
gammel norsk veikro standard. De med litt dårligere råd måtte ta til takke med
den mer ordinære Shell pølsa på bensinstasjonen like ved. Vi klarte
selvfølgelig å kollidere med perm bussen fra Værnes stappa med små grønne
menn som også var sultne, så det ble en stakket stund voldsom rift etter
kioskmaten og det lokale næringslivet opplevde for en tid en eventyrlig vekst i
omsetningen.
Etter en times stopp på Alvdal skulle etter planen turen gå videre. Vi ble
derimot forsinket en del av noen lyse hoder som kom på at å leie videofilm til
bussens eminente widescreen videoanlegg, kunne være med å slå i hjel tid på
veg mot det sentrale østlandsområdet. Etter harde forhandlinger med
videokiosk ansvarlig, som slett ikke var like lysten på å leie ut filmer til busser
på gjennomfart, ble løsningen to kjøpefilmer med påfølgende kronerulling
istedet.
Valget falt på den 13. Kriger og….. ,hvor av den førstnevnte ble
26

fordøyd på veg gjennom Østerdalens mørke skoger.
Det var tydelig at gutta-boyz hadde en finger med i spillet i valget av denne
filmen, der de som tiltrekkes macho action og blod fikk sitt. Selv synes jeg det
var dialogen i filmen som var mest interessent. Den utspant seg på en blanding
av norsk og islandsk ispedd en del motorstøy.
Lagfordeling ble også ordnet
på bussen, og frustrasjonen
var stor blant skigruppas
medlemmer, da
friidrettsgruppa bøffa de beste
skijentene over til sitt lag.
Mangel på jenter førte også til
at et transvestitt lag ble stablet
på bena og uforholdsmessig
mange gutter bak i bussen
havnet på dette laget. Dette
skyldes trolig at de harde
forhandlingene om
lagoppsettet foregikk foran i
bussen.
Vi ankom Ås nærmere tolv. Vi ble henvist ned til ett stort laboratorium av ett
eller annet slag der det hang utfyllende detaljbeskrivelser om mjølking og
spener på veggene. Etter å ha erobret hver vår madrass var de fleste klar for å
ta kvelden. Noen råskinn ville dog ikke kaste bort tiden med å sove, men dro
over til nabobygget med det legendariske navnet «Samfunnet» (hvor hadde de
stjålet dette navnet tro?) der det visstnok var full fart med en masse
bonderomantiske byjenter på utkikk etter en odelsgutt. Hva som skjedde der
vites ikke av undertegnede, men for noen var nok lysten større enn
pengebeholdnngen. Svein Ådne kom tuslende tilbake og klagde at det var så
dyrt å komme inn. Det koster å være kar, Svein Ådne!
Morgen etter våknet vi opp til en heller trist oktoberdag med regnbyger i lufta
og sur vind. Dette klarte ikke å sette noen demper på konkurranseinstinktet. Nå
skulle OSI klås. Men før det måtte frokosten inntas. De mer opplyste hadde jo
selvfølgelig tenkt på dette og smurt med seg matpakke. De mer slappe på det
område måtte ut i griseværet å handle først. Jeg kunne sikkert ha skrevet en
doktorgradsavhandling om strategiske plasseringer av butikker i forhold til 27

høgskoler, men mine meninger om det temaet kan oppsummeres slik. DET
VAR LANGT (og kaldt).
Etter at vi hadde samlet oss om den vakre NTNUI-fanen på stadion, fått utdelt
startnummer og sett stygt på OSI’erne, var det oppvarming på eget initiativ.
Starten gikk kl.12, men med ti etapper á 4.2 km, ble ventetiden lang for noen.
Etter at starten var gått og alle omsider hadde fått løpt stod NTNUI igjen som
vinnere over en slagen OSI gjeng etter en thriller av en stafett. For øvrige
resultater se NTNUI Friidretts hjemmeside.
Ellers har vel aldri så mye uredelighet og juks blitt avdekket siden Hagbart
erklærte seg som klubbmester i Fredrikstad skiklubb. Juss studentene prøvde
seg med å sykle alle etappene (og vant ikke på tross av dette!!!!), OSI
sprintlaget delte stafetten opp i åtti etapper i stede for ti og ble disket for det.
Ingrid på subskilaget prøvde seg med en frekkis for å rette på den begredelige
plasseringa dette laget lå på og tok en såpass alvorlig kutt på en sving, at
arrangørene måtte se seg nødt til å diske dette laget også. Og sist men ikke
minst var ikke gutta på transelaget femi nok til å lure arrangørene med at de
var utvekslingsstudentinner fra idrettsforskningsinstituttet i Kazakstan.(selv
om Ywes prøvde sitt beste med en sterk aksent). Disk igjen!
Etter å ha kommet oss etter kraftanstrengelsen og fått oss en velfortjent dusj,
var det klart for den store banketten. Det var ikke måte på hva folk klarte å
trylle frem av gallaklær fra slitne idrettsbagger. Rene og pene og i godt humør
etter et meget improvisert vorspiel på lab’en, troppet vi opp på
Studentersamfundet i Ås. Jommen skulle vi ikke vinne banketten også.
Først var det middag. Middagen bestod av viltgryte med tilbehør som falt bra i
smak hos forsamlingen. Desserten var det verre med. Den så ut som blått
oppvaskskum og smakte som sukkerspinn uten sukker. Spør ikke meg hva det
skulle forestille.
NTNUI’ere og OSI’ere hadde plasserte seg strategisk i forhold til hverandre på
hver sin side av salen. Her fortsatte kappestriden om i en mere verbal form.
Ukvemsordene haglet. I midten satt Legestudentene å følte seg som FN. Det
hele toppet seg da NTNUI rasket med seg det som var av premier. Vinner av
stafetten totalt og raskeste gutt og jente. Dette synes Erlend (leder for OSI
Friidrett. red.anm) var en bitter pille å svelge og utropte på eget initiativ OSI
som de moralske vinnere uansett. Dette høstet stor applaus/buing fra
forsamlingen.
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Middagen ble skylt ned av en del glass vin og stemningen var stigende. Praten
satt løst og toastmasteren hadde sitt fulle hyre med å holde orden på taletrengte
idrettsmennesker. Trente og mindre trente talere kastet etter hvert alle
hemninger og entret scenen i tur og orden!? for å si noen velvalgte!? ord til
forsamlingen. Mest furore skapte vel ”Morgan Kane” (Wullum) med sin
avhandling om trønderske menns overlegenhet når det gjaldt draget på det
motsatte kjønn!? Middagen løste seg etterhvert opp uten at noe blod var spilt
og gemyttene roet seg etter hvert ned. Mer eller mindre berusede studenter
prøvde å orientere seg i et stort og uoversiktlig samfunn med et uttall av
scener, barer og avlukker. De fleste fikk med seg noen av kveldens
høydepunkter. En middelmådig revy, en bedre Bertine Zetelitz?! konsert og en
veldig bra Briskeby konsert. Etter å ha vadet rundt blant liksombønder og
Blindern sosser hele kvelden fikk en etter en nok av det. De fleste hadde
allerede funnet roen da jeg gikk kl.4. Stafetten hadde nok tatt på.
Dagen etter var det bare å pakke og reise hjem. Ett forferdelig vær gjorde at vi
alle lengtet hjem til et solfylt Trøndelag. Bussturen hjem gikk etter sigende
greit selv om undertegnede ikke var med og kan dermed ikke bidra med flere
detaljer. Han opplevde derimot at sild-i-tønne begrepet fikk en helt ny
betydning på veg inn mot Oslo med fem personer inn i Asconaen til Lars.
Til slutt vil jeg gratulere Erik Riis og alle andre fra Skien (uttales med en klar
og tydelig i.) med cupgullet.
NTNUI dro på kriger ferd,
sørover, med humanist og nerd,
for å løpe lang stafett.
Kjøre i 7 timer for å bli svett?
Ås var stedet slaget skulle stå.
Hvem var det vi skulle klå?
Jo, det var OSI, disse sossete Oslo studenter,
de som i Holmenkollstafetten alltid henter
heder og ære i å være
det beste laget i studentenes sfære.
Hvem diktet så disse velvalgte ord?
Jo, det var Helge, diktningens mor.
Fritt etter N.H.
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Den store staketesten
En kveld på Gløshaugen, etter at styrketreningen var over, ble trenerne kalt inn på
teppet til Garnæs. Hva var det vi hadde gjort galt?
Ingen ting. Eirik trengte bare noen skiløpere til å være med på et stakeprosjekt. En
fysioterapeut han kjente (ved navn Kirsti, og som viste seg å være dama hans...)
skulle nemlig ha en test på ulike måter å trene staking. Vi ble selvfølgelig med på
dette, sportige som vi er.
Prosjektet gikk ut på å ha én test før og én etter en treningsperiode på 6 uker, hvor to
grupper skulle trene forskjellig gjennom de 6 ukene. Gruppe 1 skulle trene maksstakestyrke på Dragvoll i 15 minutter, tre ganger i uken. Gruppe 2 staket 45 minutter
ekstra på rulleski i uken.
Første test kom, trener-Harald pingla ut og sa han var syk. Da måtte vår alle's kjære
Judas nummer én, Øyvind Teigen, stille opp som stand-in, slett ikke et dårlig bytte!..
Testen gikk sin gang, vi skulle stake i en syk motbakke opp fra Ila, på tid.... Det var et
sant helvete, staking i ca. 10 minutter er ikke morro. Men vi kom oss opp, fikk notert
tider, snitt- og makspuls, og så bar det til Dragvoll. Der hadde vi en annen test på
"stake-apparatet", også den fryktelig slitsom.
Så bar det ut i 6 uker med egentrening, hvor hver og en av test-deltagerne trente etter
beste evne. Det ble mange ekstra treningsturer iløpet av perioden, noe de fleste fant
positivt. Trener Jacob synes derimot det hele var ganske slitsomt og tidskrevende, og
klagde konstant.
Vips så var treningsperioden over, og alle følte seg sterkere, unntatt Jacob. Det var
begynt å bli fryktelig kaldt, fuglene hadde gått i hi, bjørnen reist sørover,
asfalten steinhard, og alle manglet pulsklokker. Så stod vi der da, nervøse og kalde.
Og med ett kom ett lys imot oss, det var hu Kirsti i Lada'n til Garnæs. Det bråkte noe
helt jævlig, bilen var møkkete og stygg, eksosen kom ut av forskjermene istedet for
eksosrøret osv. osv. Men Kirsti hadde i det minste med seg pulsklokker, så da kunne
vi starte testen. Denne gangen skulle vi alle forbedre oss, men hva skjedde? Jo,
neste alle gikk saktere. Testen på Dragvoll gikk derimot bedre for alle sammen, så
derfor var konklusjonen raskt at alle må begynne med innetrening istedet for staking
på rulleski....
Nå skal det sies at dette er en litt rask konklusjon, noe Kirsti's rapport sikkert vil vise,
for det var mange forskjellige elementer som ga innvirkning på resultatene. Skoene
var for trange, buksa satt bak fram, alle ble eksosforgiftet av Lada'n, og mye mye mer.
Konklusjonen må nok være at alle hadde igjen for å være med på dette prosjektet,
selv om noen fikk "negativ" utvikling resultatmessig.
SÅ KOM DERE UT Å STAK PÅ SKI, DA KOMMER DU PÅ GLI'!!!!

Er det binding på Schia, eller ordner du det senere?
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Arnefesten
Følgende spørsmål kom på mail morgenen etter Arnefesten.
- Hvem har tatt skia til Anstein?

- Hva skjedde med taket?
- Hvor er Finlandia-flagget?
- Hvorfor er det en vodkaflaske i underbuksehylla mi?
- Hvor er mikrofiberkluten?
- Hva er det jeg har spist som har gjort meg så dårlig?
- Hvorfor gjorde jeg dette?
- Hvor-har-jeg-sovet-i-natt?
Avsender var vel som vi alle vet Geir Ove.
Om vi i denne artikkelen ikke klarer å
besvare alle spørsmålene, håper vi at vi kan
bringe litt klarhet i hva som egentlig skjedde
denne kvelden på Skippendaless.
Etter intensiv blæsting, der vi til og med fikk
ros fra
tidligere
storheter i
skigruppa
som Geir
Karlsen og
Arne
Dolven
Geir Ove med bursdagskaka, og Kristin og
(som
festen
Runar på sjekker’n
er oppkalt
etter), var vi spente på hvordan oppmøtet ville bli.
Skuffelsen var stor da det viste seg at det bare var 3-4
stykker som hadde innfunnet seg i HK 3-3 da klokka var
blitt 2000. Heldigvis bedret oppmøte seg etter hvert som
klokka nærmet seg ni.
Tilfeldighetene ville ha det til at Marita hadde bursdag
akkurat den dagen det var Arnefest, og Snorre, Geir Ove og
Lars fant derfor ut at det var på sin plass med bløtkake. I all
hast ble derfor de nødvendige ingrediensene kjøpt inn på
Bunnpris, og kaka tilbredt på Skippendaless. Kaka bestod
denne gang av bananer, kiwi, blåbærsyltetøy, druer og
ferdiglaget sukkerbrød. Vi fikk samtidig bekreftet våre

Show-Snorre er ferdig
(Fortsetter på side 34)
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Hyttekarusell vinteren 2001
Hyttekarusellen går denne vinteren etter følgende plan:
Dato Stil Arrangører
16.01 K Per Inge Espedal
Øyvind Antonsen
23.01 F Svein Olav Mork
Snorre Fjeldbo
30.01 K Hagbart Raggsokk
Geir Ove Andersen
06.02 F Tor Halvor Bolkesjø
Runar Lien
10.02 K Klubbmesterskap, normal
13.02 K Marita Aksnes
Vibeke S. Nørstebø
20.02 F Sean Solberg
Knut Anders Hatlen
27.02 K Ingrid Klokk
Marit Agner
06.03 F Øyvind Teigen
Christian Lefdahl
10.03 F Klubbmesterskap, sprint
13.03 K Erik Riis Johansen
Steinar Line
20.03 K Per Christian Torgersrud
Brage Toreid
27.03 F Ingvild Gjessing
Siri Anne Hagmann
Til arrangør:
Dersom datoen ikke passer for arrangørene så:
alt 1: Bytt med andre
alt 2: Skaff andre
(andre alternativer finnes ikke)
Arrangøren har ansvaret for å hente startnr på Skippendaless HK 3-3.
Ta rundetider, og heng opp to resultatlister på tavla.
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Om rennene:


Alle renn går i utgangspunktet i lysløypa ved Vintervannet. 3 runder à 3 km for menn,
og to runder for damer.



Eventuell flytting skal kunngjøres på tavla og e-post innen 12.30 renndagen ( dersom
dårlige forhold etc).



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



Det blir også mulig å benytte seg av Hyttebussen. Denne er gratis for alle NTNUI
medlemmer og går hver tirsdag gjennom hele vinteren.

Rutetider: 18.00 Avreise Steinan
18.15 Moholt Studentby
18.50 Ankomst Studenterhytta
22.00 Avreise Studenterhytta
Små justeringer kan komme, disse blir i tilfelle varslet i god tid.
Ønsker både arrangører og deltakere lykke til!
hilsen Jacob (73889838) og Harald (73889839)

Kristin: Hagbart eller Helge, vanskelig å velge

”Taushet er gull, Thale er sølv”
Jan
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mistanker om at ekspeditrisa på Bunnpris ikke har
fnugg av peiling på bløtkakebaking. Når man baker
bursdagskaker er det ikke nok med en kartong med
fløte, to er mer riktig mengde.
Etter hvert som kvelden gikk over mot natt ble
kjøkkenet bare fullere og fullere. Det var ikke bare
skiløpere som stakk innom kjøkkenet i løpet av
kvelden, men også andre som ble lokket av den heftige
musikken og alle de seksuelt attraktive(?) skiløperne.
Snorre startet et show i god Skippendalesstradisjon
(for de som er nye i gruppa kan FB informere om at
dette showet går ut på at man tar av seg klærne til
musikk, også kalt strippeshow) Den kvinnelige delen
av “publiken” var derimot meget skuffet over at de
ikke fikk med seg de små detaljene. Geir Ove kjørte så
på med eget moteshow der han viste siste nytt i
selvlysende boksershortser. Harald, som ikke en gang
bor på Skippendales, kunne slett ikke være dårligere
og avsluttet kvelden med et strippeshow på bordet. På
siste showet stod Lena og Marit (kjæresten til Erik) og
ropte på buksa, men til ingen nytte. Istedenfor å ta tak
i buksa tok Harald tak i Smartklubbflagget som hang i taket, og dro til, med det som følge at
flagget, skia til Anstein mm gikk i bakken Når det gjelder den forsvunne skia sier ryktene at
den kan befinne seg hos Hagbart som i forrige FB gikk ut og sa at han gjerne skulle ha tak i ei
skøyteski.
Ellers var det flere som tok en tidlig kveld denne dagen. Som den seriøse skiløperen Geir Ove
er fant han ut at særlig lenger enn 2400 er det ugunstig å være oppe. Må nok skuffe deg litt
Geir Ove, et rikholdig væskeinntak og en god porsjon søvn kan være formoppbyggende så
lenge ikke det første medfører det andre. For å passe på at du ikke overdrev væskeinntaket tok
sykepleier Lena like gjerne skikkelig ansvar og gjemte unna vodkaflaska i den nevnte
underbuksehylla.
Selv om det var mange som la full innsats i tømme nedpå størst mulig mengder alkohol på
kortest mulig tid var det allikevel en som utmerket seg. Runar ble observert sørpe full på
Bunnpris allerede før vi andre hadde begynt å handle øl, allikevel holdt han forbausende lenge
utover kvelden. En prestasjon.
Gutta på Skippendaless gjorde en god innsats som festarrangør og de gleder seg allerede til
neste Arnefest høsten 2002. Det blir garantert moro.

Hvem er egentlig denne Maj Britt Schia?
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Harald viser en ukjent side.
Hva slags stilling er dette?
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Red: Denne artikkelen er ren kok fra fjorårets artikkel. At gutta har skrivi under med sitt navn
er vel regelrett hån mot Gjermund og Mona Elisabeth
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Snøfattig øy
Etter en heller dårlig sommer i Norge så jeg virkelig fram til å være skigruppas utsendte i
Honolulu. Temperaturer i overkant av tredve
grader hver eneste dag var nettopp hva en
solhungrig nordmann behøvde. Det ble mye
husjakt fram til studiene begynte, men likevel en
del tid til strandliv.
Nå, fire måneder har riktignok dagtemperaturene
falt til I overkant av 25 grader. Fremdeles et lite
stykke unna frysepunktet kan man vel si, spesielt i
november. Men jeg er ikke den eneste som venter
på snøen. Terje Haakonsen har startet en
butikkkjede kalt ”Island Snow” her som selger
snøbrett og snøbrettklær. Noen av dere har sikkert
sett Haakonsen åpne munnen på TV i stedet for å
sette nedover en fjellside eller en halvpipe, og
forventer vel kanskje ikke de helt geniale
foretningsideene fra den karen. Men butikkene går
bra de, så rundt i de tusen hjem på Hawaii sitter det
kanskje folk med strikkelua nedover ørene og
venter p snøn. Ryktene sier at vi kan vente snø i
januar på Mauna Kea, et 4200 meter høyt fjell på
Big Island. Skjer det, skal jeg være på første fly.

Etter å ha vært ganske aktiv de første
helgene jeg var her med mye farting rundt
på Ohao, øya jeg bor på, roet det seg litt. Vi
har noe som heter obligatorisk oppmøte i
forelesningene her, noe jeg som norsk
student har liten forståelse for. En liten field
trip I forbindelse med et prosjekt jeg jobber
med sørget riktignok for at jeg fikk gratis
flyreise til to andre øyer, Kauai og Big
Island. Vulkanparken på Big Island var
absolutt en høydare. Fikk også see hvorfor
Kauai kalles The Garden Island. Sinnsykt
flott natur!
Honolulu er den byen I verden med flest
joggere per innbygger og det er virkelig
mange som er ute og løper. Selv ble jeg litt

Barmarkstrening
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for ivrig på asfalten den første uka jeg var her og pådro meg noen kneproblemer. De gikk
heldigvis over etter en stund, for treningsforholdene her er upåklagelige. Det går mest I sykling
løping og svømming for tiden. Jeg var med på min første triathlon for et par uker siden, noe
som gikk rimelig bra så snart jeg var ute av vannet.
Ser fram til en måned juleferie til tross for dårlige snøforhold.
Hilsen fra Barmarks-Endre
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Juleøltesten 2000
FB-redaksjonens årlige juleøltest ble også i år arrangert, og med stor suksess. Rolf og
Erik stod for det tekniske, og de gjennomførte serveringen med makeløs stil. Testen
startet med halvfull NTNUI-kjeller hvorav majoriteten var av det tøffe kjønn, som
selvfølgelig testet øl. Men etter hvert strømmet det på med mange av skigruppas
vakre, dog brusdrikkende jenter.
I år var det elleve sorter øl som pirret våre smaksorganer, men også aroma og farge
ble bedømt. Ølbryggerne har gjort en god jobb i år, så konkurransen var hard. Men
det var ett øl som utpekte seg, og det overrasker vel ikke så mange at det var
Ringnes Julebokk som stakk av med seieren i år. Julebokken var best både på smak,
lukt og farge. Kommentarer som ”herlig forfriskende”, og ”lekende og småfrekk” er vel
indikasjoner på at dette er et bra øl. Nest beste øl var Nordlands Juleøl, tett fulgt av
Hansas Julebrygg.
Da har du fått noen hint om hvilke edle dråper som skal følge ribba og akkeviten i år,
og vi takker FB-redaksjonen for et godt arrangement.
Skippendaless - Snorre
BLINDTEST BRUS
RESULTAT med FASIT
Brus nr
1
2
3

Smak/fylde
6
5,5
9,5

Aroma
5,5
4,5
5,5

Farge
7,5
3
10

Etikett
8
2,5
9

Type
Grans
Dahls
Ringnes

Poeng
6,5
4,42
8,83

Plass
2
3
1

Smak vektlegges tre ganger så mye som de andre kategoriene.

Erik og Rolf sjenker øl i all
hemmelighet. Sjenkebevilgning?
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BLINDTEST ØL
RESULTAT med FASIT
Øl nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Smak
5,71
5,36
5,86
5,86
6,14
5,79
5,00
5,36
5,50
6,36
5,50

Aroma Farge
5,57 6,62
6,00 7,31
6,21 8,08
5,64 6,69
5,79 6,31
6,86 7,23
5,36 6,31
5,07 5,62
4,71 5,54
6,14 6,62
6,07 6,85

Etikett
5,73
5,91
3,83
4,60
4,18
6,18
7,30
3,42
5,45
7,33
4,83

Type
Hansa Julebrygg (D)
Grans Juleøl (D)
CB Juleøl (F)
Dahls Julebrygg (D)
Ringnes Julespesial (D)
Ringnes Julebokk (G)
Ringnes Julebrygg (D)
Dahls Juleøl (D)
Dahls Juleøl (F)
Nordlands Juleøl (D)
Aass Juleøl (F)

Poeng
5,84
5,88
5,95
5,75
5,78
6,27
5,66
5,03
5,37
6,53
5,71

Plass
5
4
3
7
6
2
9
11
10
1
8

Smak vektlegges tre ganger så mye som de andre kategoriene.

Dyp konsentrasjon, ingenting overlates til
tilfeldighetene.
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Hva slags testpersonell er det Adresseavisa har
brukt i denne testen? Amatører?

Ikke rart Tor Einar synes skifestene er dølle. Følgende er sakset fra
Gudbrandsdølen Dagningen

Kalte politiet rasshøl
Purkefan, pedofile svin, rasshøl og bøller! Det var uttrykk en gjeng
beruset ungdom brukte mot politiet i Gausdal lørdagsnatta.
GAUSDAL: Politiet anbefaler nå sterkt foreldrene til de unge å ta en prat med
sine håpefulle.
Episoden oppsto da politiet stakk innom ungdomsdiskoteket på Østre Gausdal
Bygdahus for å sjekke stoda. Ordensvakta ville ha en 17-åring fra Lillehammer
fjernet fordi han hadde laget kvalm på festen, blant annet ved å skalle ned en
annen festdeltaker som fikk ødelagt nesa. Ryktene gikk også om at han hadde
gått til angrep på flere på festen.
Da politiet skulle ta hånd om unggutten gikk 15-20 kamerater av ham amok og
begynte å skrike skjellsord til politiet. En ungjente tok rennefart og sparket alt
hun kunne i politibilen.
- Vi hadde vårt fulle hyre med å få med oss 17-åringen, forteller den ene av de
to politimennene som kom til stedet.
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Vil Skiraffen klare å beholde IQ-bøtta? Det er kniven på strupen!!

SMIIIIL!!!
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Kari-Kari Krigsmann og Mona-Elisabeth koser seg på ski igjen.

Sørgelig få på samling vi dro
Hva skyldes dette frafallet mon tro
Jo,flertallet skulle til eksamen lese
Er det ikke i tidligste laget å pese
Eksamen kommer jo tidlig nok på
Det eneste man trenger er jo å stå
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Øltesten
nærmer
seg
slutten.

Kjære langrenn-bull!
Det er lenge siden sist jeg var full,
i grunnen er det bare tull
å drikke seg fra sans og samling,
og snøvle rundt som presenil gamling,
det er ikke vits i å drikke oholer,
når det fins så vanvittig mange bra skoler,
og Lisa Lorentzen underviser i matematikk,
fastelavnsboller er en hyggelig skikk,
t-bane er ikke samme som trikk,
Emil Sjøtvoll hopper i strikk,
mens Marvin Wiseth står i butikk,
og Slungård rocker på Strossa hver kveld,
og Carew på Rick's er helt propell,
nei, trønder og festing går ikke sammen,
det blir som å danse baluba i gammen,
å tråkke jenka med russer'n i prammen,
hva er dette for tull?! - ta deg sammen!
nei, leve partiet! ned med systemet,
neste renn vil jeg også ha premie!
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Geir Ove,
formann "Ja til 100% premiering i
klubbmesterskapet 2002"

45

46

47

Til:

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

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