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Redaktøren har ordet
No sit de vel truleg spente på Birken-bussen,
klare for årets høgdepunkt. Dette blir moro!! Og
dei siste tipsa og råda før morgondagen finn du
på dei neste sidene. Så då skulle vel alle vere
klare og godt forberedte til årets Birkebeiner.
Men det har og føregått masse i
langrennsgruppe så langt i vinter. Kan mellom
anna nemne NM, junior NM, KM, Universiaden og
klubbmeisterskap, både normal og sprint.
(Sprinten har me diverre ingenting frå, då denne
nett har vore arrangert.) Og så har me så klart
masse ny sladder. Så her er det mykjer å sjå
fram til.
Då vil eg berre ynskje alle lykke til, og god tur
over fjellet i morgon. (Eg reknar sjølvsagt med at
storparten av skigruppas medlem er på veg til
Rena no, og du som ikkje sit på bussen og les
dette, du burde nesten skjemmast)
Vibeke
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Ikke bare finnene
Dopingryktene om gutta på Ullers-O har i vinter nådd nye høyder. Ryktene har lenge versert i
skimiljøet, men i vinter har nye
momenter kommet fram. Særlig etter at
trenerne la beslag på de to første plassene
i klubbmesterskapet, og elegant unngikk
dopingkontrollørenes never etter
målgang, har rykteflommen fått ny giv. I
tillegg har Øyvind Teigen vist resultater
som ingen hadde trodd at Saulendingen
kunne oppnå. Trenernes framgang må
også sees i lys av at de aldri selv er på
trening og sjelden er å se i skiløypene.
Hva slags doping de benytter seg av har
lenge vært usikkert, men senere tids
avsløringer rundt de italienske løpernes
dopingbruk under Lillehammer-OL gjør
at FB har grunn til å tro at det dreier seg

om bloddoping. Det er for oss helt klart at det er
italieneren de bor sammen med, Frederico, som
har hatt en finger med i spillet. Gjennom sine
kontakter i ”støvellandet” har han skaffet det
Ullers-O’erne har bedt om. Vi har også grunn til å
tro at Tor Halvor Bolkesjø er med på opplegget.
Han har i år vært på hyppige besøk på Ullers-O i
de sene kveldstimer. Vi håper at det er doping han
kjøper da gardinene på Ullers-O trekkes for. Vi
har også grunn til å tro at WADA er informert om
det som skjer på Ullers-O og at en grundig sjekk
er planlagt i nærmeste framtid.
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STAKEFESTEN 2001
"Stagefesten? Hæ - ka de e for någe?"
”Åh, e du heilt domme eller, de e jo schigruppå sin
avslutningsfest på schisesongen!"
LØRDAG 21.APRIL, første lørdag etter påske,
regner vi med at alle skijenter og skigutter har
samlet opp masse overskudd, trer på seg finstasen,
og er klar for en skikkelig fest!
Vorspiel, tre-retters middag, underholdning(?),
dans, nachspiel, dans...... - dette blir en superduper
kveld du bare må få med deg!
Nærmere informasjon om tid, sted og påmelding vil
komme på mail, og prisen vil bli ca.280-290 kr.
Hilsen festkomiteen
v/Marita og Ingvill
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Vinteruniversiaden i Zakopane 2001
7. –17. februar ble Vinteruniversiaden arrangert i Zakopane. Det er en liten, svært koselig vintersportsby
helt sør i Polen, ved Tatrafjellene.
Universiaden er OL for studenter, og et stort arrangement. (Sommeruniversiaden er f.eks det nest største
idrettsarrangementet, kun slått av sommer OL.)
Tidlig tirsdag morgen, 6. februar, dro jeg nedover for å delta i langrenn, som Norges eneste deltaker i
hele Universiaden. Med meg var også generalsekretæren i Norges Studentidrettsforbund. At jeg var
Norges eneste deltaker vakte stor forundring hos de andre nasjonene: Det kunne jo ikke være mulig,
Norge, som det skilandet, måtte da ha mange flere en en deltaker på hele universiaden. Men slik var det
altså ikke, og det var jo litt kjedelig at vi ikke var flere. I veldig mange av de andre landene er dette et
arrangement med høy stats. Og de ulike nasjonene hadde alle hver sin nasjonsdrakt og de hadde med seg
et stort støtteapparat.
Når vi landet på Krakow ble vi møtt av frivillige, som hjalp oss med bagasje og ledet oss opp til
akkrediteringskontoret. Vi fikk også tildelt en tolk, som hjalp oss med alt vi trengte. Det var bare å si ifra
om hva som helst, hvis vi lurte på noe eller hadde behov for noe. Her ble alt ordnet og lagt til rette for
oss. Etter hvert gikk turen videre med buss opp til Zakopane. Og været som møtte hos her var ikke
akkurat det noen av oss ønsket oss mest. Det var mange varmegrader, og snøen smeltet som bare det. På
denne tiden her pleide det å være svært bra snøforhold i Zakopane, med mange vinterferieturister, og
uken i forveien hadde det også vært svært bra. Men slik skulle det nok dessverre ikke bli. Vi ble så tildelt
et hotell, hvor vi skulle bo ut uken. Det var et bra hotell med TV på rommet, 1 km fra stadion og bra mat.
De har forresten ganske annerledes måltider i Polen enn hva vi er vant med. Men det gikk da bra det
også. Frokosten var overraskende lik den norske, vanlig grovt brød hadde de til og med. Lunchen derimot
er vel heller hva jeg vil kalle middag. For her var det både forrett/suppe, hovedrett og dessert etterpå. Så
på kvelden var det igjen tid for middagen, eller supper som det kaltes. Kake fulgte det jo så kart med her
også. På hotellet var vi sammen med Sveits, Monaco og Holland.
Onsdag og torsdag var jeg på stadion og gikk i løypa. Det var vått, smalt og svært lite snø, så jeg var litt
bekymra for hvordan dette skulle gå når konkurransene begynte. Men ellers var det fine løyper. Dagene
ble også brukt til noen turer til sentrum hvor det var masse fint polsk håndverk og få kjøpt, og ellers en
svært koselig by. Så måtte jeg jo så klart fulge med på alpint og skiskyting også.
Onsdag kveld var det åpningsseremoni. Dette var et kjempearrangement, og det strømmet til med folk,
50000 var det faktisk som hadde vært der. Det hele åpnet, som vanlig OL, med at hver nasjon kom inn
på stadion (så klart med like jakker og luer), ledet av en lokal innbyger i folkedrakt med nasjonsskiltet,
og en flaggbærer. Jeg fikk da den ære av å være flaggbærer for Norge. Etterpå var det et kulturelt/
musikalt show, taler av presidenter og andre store mennesker, og tenning av universiadeilden.
Så nærmet konkurransen seg. Jeg fikk hjelp av den sveitsiske smøreren til både og glide og smøre skia
for meg, så jeg hadde i alle fall knallbra ski. Det var nok flere enn meg som var bekymra for hvordan det
skulle gå med løypene i mildværet, for torsdagskveld ble det bestemt at jentene skulle starte allerede
klokka 9 om morgenen. Så da var det opp til frokost kl. 6 om morgenen. Jeg hadde startnummer 3, da jeg
ønsket og starte i første gruppe siden løypene gjerne ville bli verre etter hvert. Synet som møtte oss når vi
nåde stadion var dessverre ikke noe særlig. Der hadde nesten all snøen smeltet, og de lager løyper med
spader og med lastebiler for harde livet. Selve stadion var et eneste stort svømmebasseng,
så starten og mål ble flyttet opp i skogen. Vi testet litt ski i løyper som
var langt fra ferdig, og begynte nesten å bli redd det skulle bli avlyst.
Så ble starten utsatt igjen, til klokka 10, for at de skulle få klar løypa.
5 minutter før start,
helt klar til å starte, får vi ny beskjed: starten er utsatt nok en halv time for at
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løypa skal bli ferdig. Og endelig, klokka 10. 30 går starten . de har
klart å lage en 2,5 km, som vi går 2 ganger. Løpet går greit, men det
er ganske høyt nivå på de beste. Det er ganske tungt å gå, og over
10 varmegrader!! Jeg endte på 43. plass av 67 stykker, et godt stykke
bak den russiske vinneren, men var greit fornøyd likevel. Og skia var i alle fall svært gode. Finnene
gjorde det forresten
svært bra her.
Lørdag våknet jeg til lett regn. Det var ikke noe særlig, løypene
var våte og kjempeløse. Også i dag var starten fremskyndet til klokka 9, og
i dag gikk også starten når den skulle. Imidlertid ble det andre
forandringer. Det som egentlig skulle vært 10 km jaktstart ble pga
forholdene, smale løyper og kort runde gjort om til 5 (2*2,5) km vanlig
konkurranse. Også i dag var skiene bra, men det var verre med jenta
oppå dem. Det gikk mye dårligere i dag. I vått vær skøytet jeg meg
inn til en 55. plass. Vet ikke hvorfor det gikk som det gjorde. Hadde litt større forhåpninger da jeg har
vært nesten bedre i skøyting enn klassisk i år. Det er heller ikke et føre jeg er
særlig glad, eller god, i å gå på. Likevel burde det gått en del fortere, men men…
Så på søndag reiste jeg hjem igjen. Det var fortsatt stafett og 15 km igjen, men så lenge kunne jeg ikke
være borte. Det var en kjempeopplevelse å være med på. I utgangspunktet var det også et svært godt
planlagt og ordnet arrangement, bare synd været ble som det ble, ellers kunne det blitt helt supert nede
der. Neste universiade er om 2 år i Italia, og d må vi sørge for å reise en mye større tropp fra Norge
nedover…..
Vibeke

Norges tropp med støtteapparat
men hvor er osten?
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NM i Steinkjer
Da var nok et NM historie, og vi sitter
igjen med flere erfaringer rikere. På
torsdagen stilte vi med 7 topptrimmet, og
opplade utøvere som var klare til å brenne
krutt i Steinkjer løypene. Timene foran
løpet gikk med til å finne ut hva vi skulle
smøre med. For noen av oss endte det til
slutt med at skia fekk en blanding som vi kan gå på frem til påske uten å legge
på mer. Men hva gjør vel det når det var en utrulig stemning i løypene. Etter
løpet viste det seg at vi kanskje ikke var så topptrimmet allikevel, hva har gått
galt med opplegget Harald og Jacob? Etter løpet tok de fleste av oss turen hjem
igjen i raketten til Jacob for å lade opp til jaktstarten lørdag.. I dameklassens 5
km klassiske distanse gjekk Vibeke Stærke Nørstebø inn til en 61. plass (63),
mens i herreklassen gjekk Jacob Matheson inn til en 141 plass, som var den
beste plasseringen for NTNUI denne dagen. Videre fulgte Lars Hagen (142) på
samme sekund, Lars lysbakken (159), Harald L. Thorstein (164), Runar
Emberland Lien (175), og Tor Einar Hårstadhaugen (180). Til sammen var det
208 som stilte til start på dagens 10 km klassiske distanse. Etter at beste
plassering ble nr. 141 i herreklassen , var vel ikke forventningene til jaktstarten
den største, men med godt mot drog vi tilbake for å vise hva vi var gode for.
Det viste seg at fristil skulle falle bedre i smak hos de fleste, og vi klatret
oppover lista. Men fortsatt var ikke beste
NTNUI løper blant de 100 fremste. Men
hva gjør vel det, vi skulle på TV. Selv om
NTNUI ikke fekk den største TV
dekningen klarte allikevel noen av oss det
kunststykke å få ansiktet sitt med på NRK.
På 10 km fristil gjekk Vibeke Stærke
Nørstebø seg frem til en 43. plass (47). I
herrenes 15 km fristil var det Lars Hagen
som presterte beste plassering (119),
deretter fulgte Lars Lysbakken(131),
Runar Emberland Lien(139), Jacob
Matheson (147), Harald L. Thorstein (150)
og Tor Einar Hårstadhaugen (161). Til
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sammen var det 163 løpere som stilte til start på herrenes jaktstart.
Nå var det bare stafetten igjen, noe vi alle tok meget seriøst. Etter en god dusj i
Verdal, var vi alle klare for mat. Men det viste seg at Verdal ikke hadde mye å
skryte av når det gjaldt steder å spise, så me måtte ta til takke med Rema 1000.
Etter at Jacob hadde utklasset alle rånerne i Verdal og lagt alle piggene igjen i
div. svinger og parkeringsplasser. Var det klart for mat. Mens noen av oss
nøyde seg med taco var det andre som skulle sette rekord i Grandiosa spising.
Dette skulle vise seg å bli ei hard oppgave for trenerne, Tor Einar derimot tok
det heile med ro. Han heiv innpå 2 Grandiosa uten problem, og kunne uten
store vanskeligheter puttet nedpå en til. Etter at Jacob endelig hadde klart å
presset ned det siste stykket skulle den lokale go-kart banen testes. Jacob var
nå i sitt ess, og det skulle vise seg at råkjøring har han fått inn med
morsmelken. Grandiosaen som låg å pressa og 15 kilometeren tidligere på
dagen var allerede glemt. Det er vel ikke å legge skjul på at dette var Jacobs
høydepunkt for helga.
En ny dag stod for tur og enda flere NTNUI løpere hadde tatt turen til
Steinkjer. Vi var klare for å stille 2 damelag og 4 herrelag. Etter tidligere
resultater å bedømme hadde vi ikke de store forventningene til noen
topplassering. Vi klarte å kjempe oss til en 19. og 23. plass i dameklassen (23)
og 42., 46., 52. og 56. plass i herreklassen (57). Etter en flott NM helg drog vi
hjem uten premier denne gangen, men allikevel med godt mot til resten av
sesongen. Vi får sørge for at løypen fra Rena til Lillehammer får merke hva vi
er gode for, for der skal alle som er født med ski på bena gå.

NM i Grandis før NM i stafett
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Det må vel også nevnes at to mystiske personer fra Sauland var med. Øyvind
Teigen og Tor Halvor Bolkesjø, som de visst nok heter, har smug-trent med
NTNUI hele høsten. En natt da Jacob låg i dyp søvn og tenkte på Marit, listet
Teigen seg inn på rommet til Jacob, kopierte treningsopplegget, og saboterte
opplegget Jacob og Harald hadde laget for NTNUI. Dette hadde selvfølgelig
stor betydning for NTNUI løperne, som stolte fullt og helt på trenerne. Mens
Øyvind og Tor Halvor, stadig kom hjem med et lurt smil rundt munnen etter de
hadde vore ute og trent, kunne ingen fatte mistanke om Øyvinds sabotering.
Selfølgelig stod Tor Halvor også bak den ondskapsfulle handlingen, allikevel
drog han glad og fornøgd til Juleferie. I juleferien da vi i NTNUI hadde fått
beskjed fra trenerne om harde treningsøkter på by'n sene kvelder. Var
Telemarkingene i hardkjør frem mot NM med trenernes riktige
treningsopplegg. Da NM kom viste det seg at trenerne egentlig er ganske gode.
For Øyvind stakk av med en 36. plass på 10 km klassisk og Tor Halvor 36
sekunder bak på en 72. plass. Men nå Saulendinger er dere oppdaget. Og
trenerne har laget et nytt opplegg. Allerede 2. karusellen etter NM var Øyvind
på hell, og NTNUI med Lars Hagen var foran med 11 sekunder.
(Fortsatt fra side 13)

pengesluk. Årlig investerer han 20 000 kroner for å fortsatt ha ry som innehaver av kuleste
Volvo 240 sør for Drammen.
- I år har jeg fått sota også siderutene framme og senka bilen med ytterligere 15 mm. Dette
sammen med dypere sideskjørt er med på å framheve det allerede vellykka designet til
Volvo’en. Stereoanlegget er jeg rimelig fornøyd med. Eneste minuset er at på grunn av
størrelsen på basskassa får jeg litt liten plass til bagasje, men hvilken rolle spiller det så lenge
alle hører at jeg kommer. Dessuten har jeg jo skiboks.
Tor Halvor ler rått da han får høre at redaktøren kjører Ascona C med framhjulstrekk, og ikke
den eldre Ascona B med bakhjulstrekk. Det er derfor tydelig for oss at den perfekte breisladd
er mye viktigere for Tor Halvor, enn det perfekte fraspark. Da vi ytrer frampå med dette
kontrer Tor Halvor med at Volvo’en har styrketreningsservo og Wunderbaum som øker
hemoglobinnivået.
Bolkesjø mener at satsing på langrenn lar seg kombinere med andre aktiviteter. Litt
beskjemmet forteller han at han bare var på fylla to ganger i uka som var, men at det hender
det blir oftere. Sikre kilder som FB har vært i kontakt med forteller imidlertid om en sydentur
som nær kostet Tor Halvor karrieren. Av de tre langrennsløperne som reiste til varmere strøk
for å sjekke damer og nyte et glass alkohol er det bare ”vår mann” som har klart å fortsette
med en noenlunde vellykket skikarriere.
(Fortsetter på side 22)
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Dopingavsløringer, blodtesting
og høydehus
.. var ikke det var mest av under klubbmesterskapet. Det var som
vanlig stor spenning i forhold til når (og til dels hvor) starten ville
gå. De fleste sirklet rundt Mona Elisabeth for å passe på at starten
ikke skulle gå uten dem.
Vel starten gikk omsider, artikkelforfatteren fikk en ufrivillig
piruett og en myk landing i snøen. Ellers forløp starten stort sett
greit. Hvordan ting foregikk i teten vet jeg lite om, siden jeg lå
langt bak og kontrollerte. Ryktene sier Jacob vant fordi han hadde
god glid, og at det ikke hadde noe med hans evner som skiløper å
gjøre. Vel det for stå for andres regning, Haralds eller andre dårlige
tapere.
Vel etterpå spiste vi pannekaker og var glade for at vi ikke var fra
Finland og het ting som Janne, Harri, Jari, Virpi, Mika eller noe
annet rart.
Ha en doping fri birkebeiner.
Bredden (nå også uten
blodverdier)
Det var forresten fint vær og
gode forhold for skirenn.
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Resultater klubbmesterskap 10.februar 2001
Stilart: Klassisk
Arr.: Anne Marthine og Geir Ove
Gutter 2x5 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.runde

Jacob Matheson
Harald Thorstein
Lars Lysbakken
Tore Myhrvold
Lars Hagen
Eskil Følstad
Sjur Mo
Jørn Foros
Espen Sagsveen
Thorben Henriksen
Eirik Garnæs
Tor Einar Hårstadhaugen
Henning Heimlid
Jan Otterstad
Steinar Line
Øyvind Antonsen
Hagbart Alsos
Sean Solberg
Snorre Fjeldbo
Per Inge Espedal
Erik Riis Johansen
Jon Håkon
Ole Kristian Hoel

Jenter 1x5 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.52
14.52
14.52
15.18
14.52
15.16
15.18
15.52
15.45
15.50
16.14
16.05
16.25
16.27
16.48
16.43
17.22
17.25
17.30
18.21
19.20
19.09
19.34

Total

Britt Elin Øiestad
Kristin Degnes
Kirsti Krohn
Mona Elisabeth Østvang
Ingvill Heskestad
Marita Aksnes

17.49
19.44
20.02
20.02,1
21.18
27.00

Lær å gå på ski
på ein-to-tri
ring Runar
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Total
30.29
30.33
31.03
31.34
31.47
31.52
31.55
32.13
32.37
32.54
32.58
33.24
33.51
34.09
34.34
34.55
35.27
35.30
35.40
38.00
39.37
39.57
41.31

”Wanna-be Teigen”
Tor Halvor er tydelig nervøs der han setter seg ned i sofaen på Skiraffen, forhøret skal snart
begynne. For å lette litt på stemningen serverer vi vafler og saft, og Tor Halvor begynner å bli
snakkesalig. Vi begynner allikevel enkelt med et par hyggelige spørsmål om form,
treningsmengder og vinterens resultater. Unge Bolksjø svarer villig og ubetenksomt og ting går
riktig bra
- Ja, formen er bra. Trodde jeg hadde gått over evne på 10 kilometeren i NM (nr 71, red anm),
men senere har jeg fått bekreftelse på at jeg er så god. I UM forrige helg gikk jeg blant annet
like fort som Øyvind (Teigen) i på skøytinga. (nr 62, red anm). Det var første gang jeg er i
nærheten av Øyvind på skirenn, så nå er jeg storfornøyd.
- Er det Øyvind som er det store
idolet ditt?
- Helt klart!! Jeg har kjent
Øyvind helt siden jeg var liten og
har alltid drømt om å bli like god
som han. Selv om jeg er naboen
til Vegard Fluge Samuelsen var
det Øyvind som var idolet. Ja,
også storebroren min, Torjus.
Torjus veit alt, men han er ikke
noe tess på ski.
Broren til Tor Halvor studerer
skogfag på NLH, og Tor Halvor
skulle også gått på skole et annet
sted dersom karakterene hadde
vært. Målet hans har alltid vært å
kunne drive butikk, og
handelshøyskolen var det
naturlige stedet å søke. Butikkpraksis har han derimot mer enn nok av. Allerede fra han var
liten gutt jobba han i onkelens NærMat butikk i Bolkesjø, og i påsken drev Tor Halvor salg av
sjokolade og fruktsuppe til slitne skigåere på Blefjell.
Tor Halvors tilknytning til Bolkesjø/Gransherad er ganske sterk. I tillegg til at hele slekta bor
innenfor noen kilometers radius, er også savnet av de endeløse skogene og jordene ganske
stort.
- Jeg er nok en skogens mann. Når man er praktisk talt født og oppvokst i ”skauen” føler man
seg også mest hjemme der. Det er mitt rette element. I det urbane miljøet i Trondheim har jeg
litt problemer med å finne meg til rette
For Tor Halvor er det Notodden som er byen med stor B. Det er her vennen hans bor, og det er
her han kan prate bil med likesinnede. ”To-førti’n” er Tor Halvors kjæreste eiendel og største
(Fortsetter på side 10)
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GODE RÅD OG TIPS TIL BIRKEN
I nummeret før jul serverte vi gode råd og tips for forberedelsene til Birken. I dette nummeret kommer
fortsettelsen som tar for seg hva du bør gjøre etter at du har satt deg godt til rette på bussen og latt deg
sløve ned av en eller annen b-film.
-Det første som skjer etter at bussen kommer til Rena er å lempe inn bagasjen på skolen og ta ut
startnummerne i sentrum. Når dette er unnagjort har du allverdens tid og det kan lønne seg å ta en liten
løpetur for å riste løs i beina. Det er også deilig å komme litt bort fra maset i Rena. En anbefalt tur er opp
til start som tar 30-45 min tur retur. Da får du også førstehånds kjennskap til føret.
-Smøring kan kjøpes på G-sporten i Rena.
-Spis og drikk mye dagen før start. Det er enda ingen som har gått dårlig pga for stort matinntak dagen
før. Men det motsatte derimot.....
-Smørekofferter som skal sendes med lastebil bør tapes igjen i håndtaket. Ikke særlig festlig å få alt
innholdet spredd utover lasteplanet.
-Innholdet i sekken bør være i beste NTNUI ånd. Tre pils og oppvarmingsklær. Da får du riktig vekt og
tilfredstiller kravene til drikke, mat, og varme klær.
-Du bør ha mat og drikke tilgjengelig slik at du kan spise og drikke uavhengig av matstasjonene. Fest
drikkeflaske bak på sekken på en måte som gjør at du lett får tak i den i utforkjøringer. Det absolutte
vinnertrikset er å tape fast en New Energy på hver skulderstropp på sekken, selvsagt uten papir. (også
kalt lov-trikset) Ta kun en surring med tape på midten av sjokoladen så du er sikker på å få den greit av
sekken.
-Alle NTNUI’ere er
desperate i
fellestarter. Er du
første person inn i
skauen etter
startsletta, blir du
helt/heltinne på
bankettbussen hjem,
selv om de
resterende 57
kilometerne går i
dass.
En annen ting er at
hvis du kommer
langt bak i starten,
taper du minst ti
minutter og resten av
løpet blir preget av
masing for å komme
seg frem i feltet. Men
hvis du vet på hvilken side i startfeltet det lønner seg å stå, og kommer i første linje, har du med en gang
unngått hele problemet. For å oppnå det første er det greit å gå et stykke utover startsletta og bivåne
starten til en tidligere gruppe. Er det de som står til venstre, midt i eller til høyre som kommer først frem
til skogen? For å komme i fremste linje, må du stå klar mens gruppen foran deg starter. Rett bak starten
er det et området der løperne på neste gruppe skal vente. I det starten på gruppen foran din går, er det
bare å sette ny pers på hundremeter og okkupere en plass der du legger skia på bakken og vips er den
beste plassen i feltet din. En vanlig tabbe folk gjør er at de er fullstendig uforberedt når startskuddet går.
De bruker derfor mange sekunder på å summe seg og så havner de i en kjempekø. Dette kan lett unngås
ved å titte på kloken når spikern sier at det er fem minutter igjen. Da vet du på sekundet når starten går og
hvis du holder øye med klokken frem til start, får du et forsprang til de andre.
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-Bollene på Birken er ikke som andre boller. De er ufattelig tørre og umulige å få ned. Men dessverre kan
du tape mye på å ikke spise. Ta derfor en god bit og geleid den inn i munnhulen. Her kan den ligge og
bløte seg opp slik at den blir spiselig for andre enn bikkjer og kigsfanger. Dette høres kanskje ekkelt ut,
men i krig, kjærlighet og Birken er som kjent alt tillatt.
-Jenter er ofte mere utholdende enn gutter. Toppfarten deres er som regel ikke like høy som guttas, men
de er bedre til å holde det samme tempoet hele løpet. Hvis du føler at det er like før du går tom, må du
prøve å få hengt deg på en passende jenterumpe som kan dra deg inn til mål. Da får du i tillegg opplevd
vakre ting på turen over fjellet.
-Den store bøygen på Birken er bakkene opp fra Kvarstaddammen, som er en matstasjon etter ganske
nøyaktig halvgått løp. Her starter nesten 8 kilometer med sammenhengende bakker og stort sett alle går
tomme og møter veggen her. Hvis du greier å holde tempoet opp alle bakkene, har du med en gang
avvansert kraftig i feltet. Feilen de fleste gjør er at de ikke spiser og drikker mellom den andre
matstasjonen og matstasjonen på Kvarstaddammen. Maten de får i seg på Kvarstad vil ikke kroppen greie
å fordøye og nyttiggjøre seg før de er langt oppe i bakkene og allerede har truffet veggen med dunder og
brak. Vinnertrikset er derfor å spise og drikke der bakkene ned til Kvarstaddammen starter. (Der hvor det
begynner å gå nedover igjen 7 km etter andre matstasjon.) Disse bakkene er passe bratte uten krappe
svinger slik at det går fint å sitte og spise og drikke i hockey. Det er her du benytter deg av minst en av
New Energy’ene dine. Gutta som har ambisjoner om pallplass kan med fordel ha med proteindrikk som
de klunker nedpå her.
-Når du har kommet deg opp bakkene, blir terrenget stort sett flatt før det går litt oppover igjen mot
Sjusjøen. Etter at du har passert matstasjonen på Sjusjøen, har du 13 kilometer med nedoverbakker igjen.
Skal du gjøre et gulløp, må du sørge for å ha tatt ut det meste av reservene på flatene frem til Sjusjøen.
Ingen grunn til å spare noe til nedoverbakkene.
Lykke til med Birken!

EIRIK

Smøretips
-Legging av det første laget med festesmurning:
Klisterføre: Legg først et meget, tynt lag av grunnklister (dvs Blått, Grønt eller Cola). Det er veldig viktig
at dette laget er så tynt som mulig. Som en huskeregel kan en si at det er umulig å smøre for tynt.
Klisteret brennes inn med et simørejern eller et strykejern. Dette laget er der kun for å få resten av
smurningen til å sitte ordentlig. Vil du smøre tykt, kan du gjøre det med annen smurning. Det kan også
nevnes at det går an å legge klister som grunnlag for tørrvoks, dette kan være en god løsning på lange løp
når slitasjen er stor, eller når det en mellomting mellom tørrføre og klisterføre.
Tørrføre: Brenn inn (smørejern eller strykejern) minst i lag (gjerne 4-5) med den voksen som skal
brennes inn (blå ekstra evt en noe kaldere voks hvis det er veldig kaldt). Hvis det knirker under skoene
når du går ute, bør du vurdere en litt kaldere voks; ex grønn spesial, blå rode spesial eller kanskje XF30
(det er ikke stor forskjell på disse). Hvis du ikke brenner inn smurningen, er det fare for at smurningen
kan slites av før du er i mål. Du kan velge om du enten vil gå på det innbrente smurningslaget, legg da
minst 4-5 lag, eller om du vil legge mer smurning utenpå og korke denne inn. Uansett bør du korke også
etter at du har brent inn smurningen for å jevne ult, voksen. Det kan gi litt 1, bedre feste hvis du legger
mer voks og korker inn. Slitestyrken vil ikke bli nevneverdig redusert ved å legge de siste lagene uten å
brenne dem inn da disse lagene likevel ikke trenger inn i sålen.
Hva du evt skal legge utenpå det første laget med smurning, vil bli opplyst kvelden før rennet.
Lykke til med skismøringen! HU & Hel
Lars Ole
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Kald kribling
Å påstå at det var eit knirkefrittt junior-NM er å ta hardt i når gradestokken kryp med mot 15
minus. Men når vårsola fyrste fekk litt tak i liane rundt stadion og når startklokka byrja å pipa
var det få av dei rundt 600 unge deltakerane som la merke til noko anna enn 5, 10, 15 eller 20
km med perfekt preppa spor.Bysåsen IL gjorde med
andre ord ein svært solid jobb både før og etter løpet.
Det var god stemning i Granåsen desse dagane.
Deltakerar hadde
dukka opp både frå
Sameland og
Sørlandet. Torsdag
var fyrst dag med
lodd i hatten. Med
god starthjelp av
Frode Estil, Jan
Jacob Verdensus,
Krister Trondsen og
Tor Arne Hetland la
langrennsløperane ut
på dei klassiske og
lengste prøvingane,
medan kombinert- og hopp-gutane fekk prøve seg i
normalbakken. Sjølv om starten på førehand var utsett i ein
time på grunn av kjølen, kom dei fleste seg i mål. Men litt
trist er det jo at det i enkelte klassar var minst 15% som
braut. Medan for dei som ikkje braut vanka det kanskje ein premie i Nidarøhallen.Etter ein dag
fri vart det laurdag avvikla tevlingar i fristil og kombinert-langrenn. Sjølv om føre held seg
fortsatt trådd, hadde temperaturen stege til eit meir leveleg nivå. Temperaturen heldt heldigvis
seg noklunde stabil fram til søndagen, då der var klart for
hopp stor bakke og langrennstafett. Heile 110 gutelag var i
elden, mens antall jentelag var redusert til ca 40. Antall
hopperar er ukjend, for dei fauk så fort. Trøndelag og Oslo
sette sitt klare preg på stafettpallen, mens for Rogaland si sida
er det berre erkjenna at det framleis er langt attJ Men om der
det var langt mellom Rogalandsmedaljane var det ikkje langt
mellom glisa. Etter ei heil mini-veke med kald kribling var det
ikkje få som reiste heim inspirerte for både det eine og
andre…
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Marcialonga 2001
Rapport fra NTNUI Ski/Nordisk avdeling Tyskland.
Møteleder: Marc Schleier, Referent: Stian Bergli.
En torsdag i oktober hadde vår lille underavdeling medlemsmøte hvor sesongens store mål ble
diskutert. Selvfølgelig over en øl på en stampuben vår. Mange viste interessert, men da vi
begynte å snakke om løp på 40- 50 km, ja sogar 70 km, fikk de fleste kalde føtter, og ble litt
mere tilbakeholdene for deretter å bestille et par øl til, og erkjenne at langrenn er en sport for
barske menn og kvinner fra vinterlandet Norge. Den harde kjerne ble enig om å satse på to
store renn. Første mål og mitt personlig hovedmål var Marcialonga. Et skøyterenn over 70 KM
i Nord- Italia, som har rykte på seg for å være ett av de best arrangerte løpene i turrenncupen,
det beste vil nok enkelte si. Vårt andre mål er Engadin Skimarathon, Mellom-Europa største
turrenn. Sammenlignet med Marcialonga eller Birken kan det betegnes som en langsprint. Det
er som navnet sier 42 km, men det er padde flatt og vinnertiden ligger på ca 1.25 (sprinten i
Lahti har trolig flere høydemeter).
For å nå våre mål la vi opp en beinhard treningsplan med samlinger og det hele. Det begynte i
november hvor vi oppsøkte St.Moritz eller nærmere bestemt Silvaplana (hvor for øvrig de
norske landslagsløperne ladet opp til VM i Lahti). Her var det meget bra treningsforhold og
utbyttet var meget bra. Vi fikk mange lange og harde turer hvor vi la et godt teknisk grunnlag,
samt at vi fikk vendt oss til høyden. Deretter kom juleferien. Da valgte vi den svenske
oppladdingsmodellen. Nemlig å ladde opp hver for seg. Noen valgte Ramsau, andre dro tilbake
til Silvaplana, mens jeg lot magefølelsen styre og tok fram telemarkskiene og dro til de franske
alper. Jeg regnet med at gammelt grunnlag ville hjelpe meg et godt stykke på vei gjennom de
70 kilometerne. Deretter var det klart for konkeranssesongen. Andre helgen etter jul, deltok vi
i Allgau skimarthon. Egentlig var det
mer å regne som et testrenn
sammenliknet med hva som ventet
oss i slutten av januar. Det var en fin
gjennomkjøring med rundt 1000
deltakere. Vi fikk bekreftet at vi
hadde gjort mye riktig, men at vi
hadde en del ting å rette på. Spesielt
fikk vi merke at kostholdet er
særdeles viktig før slike lange løp.
Noen fikk til stor ergrelse erfare at
slangen på camelbaken har en
tendens til å fryse. Men å drasse på 2
kilo ekstra er da bare god trening, og
langt mindre hva som kreves på
Birken. Nå hadde vi 14 dager på å
perfeksjonere teknikken, spisse
formen og bygge opp karbohydrat
lagrene.
Desverre ble det et frafall fra den
harde kjerne. Thorsten klarte
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desverre ikke å innfri sine egene
forventninger, og bestemte seg derfor
for å droppe Marcialonga for å satse fult
og helt på Engadin Skimarathon. Da var
det bare en liten kjerne på tre stykker
igjen som rettet blikket mot årets store
utfordring. Marc Schleier kjenner
sikkert mange fra sesongen 1999/2000
hvor han var utvekslingsstudent i
Trondheim. Sportslig har hadde han
forrige sesong utrolig fremgang. 4 timer
og 10 minutter på Birken er bra tatt i
betraktning at det var hans tiende
klassisktur. Skøyting er derimot hans
sterke side, og kunne i fjorårets
avslutningsrenn, Skarverennet, vise til
glimrende resultat, hvor han forøvrig
nesten slo Geir Ove (i år har Geir Ove
høyere odds enn Marc!). Etter en
sommer med mye trening var
forhåpningene store. Andremann på
laget er Matias Bornhauser. Trolig et
helt ukjent navn for de fleste NTNU
studenter, men for de som virkelig har
orden på Hyttekarusell resultatene kan finne navnet hans på en av resultatlisten. For øvrig er
han ren skøytespesialist og regjerende Baden- Wuertenberg mester (Personlig er jeg ikke
spesielt imponert over det. Det er ikke så vanskelig å bli dansk kretsmester heller). Matias kan
beskrives som en ekte sportsmann som tenker sport 24 timer i døgnet. Alsgaard kann lære mye
av han! Han har også lang fartstid innen sport på internasjonalt toppnivå, så forutsetningen for
et topp løp var absolutt tilstede. Til slutt var det meg selv, Stian Bergli. Av resultater kan blant
annet nevnes at jeg i fjor var raskeste NTNUIer over fjellet fra Rena til Lillehammer. Men etter
en høst uten elghuvs i Bekken var ikke forhåpningen all verden, men jeg hadde da ikke gitt
opp før start. Med oss som reiseleder hadde vi vår manager og hovedsponsor Peter. Faren til
Matias er for øvrig også lege med spesialisering innen idrettsmedisin. Dette kom godt med når
kostholdplannen skulle utarbeides. Der var ingenting tilfeldig, hvor alt var planlagt i minste
detalj. Han er da heller ingen tilhenger av Epo og HES. Vi har i stedet prøvd å simulere
høydeeffekt på hybelen. Teorien går ut på at hybelkaninene forbrukte så mye oksygen at
andelen oksygen er nede på 18 %, noe som tilsvarer rundt 2500 meter.
Lørdag 27. januar bar det av gårde. Etter en 4 timers biltur var vi endelig fremme. Men i
Cavalese var vår førset komentar: „Hvordan i h... er det mulig å gå skirenn her? Det finnes jo
ikke snø.“ Men der tok vi nok feil. Det fantes snø. Lengre opp i dalen var det snø og de siste
40 kilometerne hadde de laget en 4 meter bred kunstsnø trase. Det var virkelig et syn som får
en hver arrangør som avlyser skirenn til å skamme seg. Etter et kjapt måltid etter foreskreven
diett, bar det ut i løypene for å teste skiene. Løypene av bra men litt isete, og med søndagens
værmelding lå det an til standard HF8 og Cera F (FC200) føre. Skismøring er et meget aktuelt
og jeg kan med sikkerhet si at Dag Anders, med sin doktorgrad i ujevnheter i skisålen, ville
betraktet
som en gud i dette miljøet. Så da stod 3 timers skismøring på programmet, og det var
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egentlig ganske underholdende. Etter vårt lille testrenn for 14 dager siden, hvor Marc og jeg
kjørte swix og suste fra alle andere, mens de andre to holdt seg til Toko som gav betydelig
dårligere resultat, var det meget stor usikkerhet blant enkelte løpere. Det hele endte med at alle
gleidet skiene etter norske normer. Kan da også røpe at resultatet ble bra og at rykte sier at
Toko har tapt betydelige marketsandeler i Mellomeuropa. Sportspappa Peter har nå gått til
innkjøp av hele fluorserien til swix. Det går litt etter prinsippet om at dyrt er bra. Nøyaktig som
på Rena dagen før Birken.
Da gjenstod bare kveldens siste store måltid før vi kunne krype til køys. Til de som leser dette
på Birkenbussen bør det presiseres at dette måltidet er meget viktig. Faktisk viktigere enn
frokosten før løpet. Selvfølgelig var det pasta som stod på programmet, og i Italia var det ikke
noe problem å finne en utmerket pastarestaurant. Som seg hør og bør bestilte hver av oss to
store porsjoner pasta. De tre søte damen ved nabo bordet lo godt da vi satte til livs vår andre
porsjon med største selvfølgelighet. Men det holdt ikke, vi trengte en til porsjon. Da lurte
kelneren på om han kunne få ta bilde av oss, mens damene ved nabobordet ristet oppgitt på
hodet. Men det brydde vi oss ikke om. Her var det idrett som stod i høysetet, og denne helgen
fikk damer være damer for her skulle ikke noe fjerne fokuset fra søndagens store mål.
Neste morgen våknet vi opp til 4 minusgrader, lett overskyet og litt nysnø. Perfekt tenkte vi, og
i skumringen tuslet vi bort til startområdet. Man kunne klart merke at gutta hadde respekt for
dagens store utfordring. Matias stilte masse spørsmål og lurte på om han hadde gjort alt riktig.
Typisk nybegynnerusikkerhet. Marc svirret rundt
som en 5 åring på vei til lekeplassen, mens jeg
selv ennå gned søvnene ut av øynene. Da var det
bare å finne startpuljene våre. På bakgrunn av
fjorårets resultat stilte jeg i eliteklassen, mens de
andre to måtte stille i gruppen bak hvor det var
adskillig trangere om plassen. Nå følger to
referater fra løpet, et fra Marc og et fra meg.
Rennet (1.referat)
Startskudd smeller, staver knekker, Italienere
forbanner, tusenvis folk prove aa vinne starten
etter gamle NTNUI tradisjoner. Oh, plutselig (etter
200 meter) blir det jaevlig trang og det oppstaar
stor koe. Du tenker, faen, jeg vil gaa konkuranse
og ikke kjedde meg i koe. Men kjeddelig var det
ikke, fordi det er hele tid stor kjeft blant Italienere,
fordi noen prover alltid aa trenge seg fram.
For de som ikke har startet helt fram, begynner
konkurransen etter 5 kilometer, naar det er slutt
med koedannelsen. Men der gikk jeg full guffe,
fordi jeg var sur aa ha mistet saa mye tid i koe.
Naa maatte jeg gaa forbi folk hele tid og det er
ikke lett, fordi loypa er trang og Italienere liker det
ikke hvis du gaa forbi. Saa ropte jeg hele tid hoyt
”Attentione!!! Attentione!!!”. Det virker.
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Atmospheren er kjempebra, du maa gaa gjennom flere landsbyer, hvor Italienere har lagt en
kjempebra loype midt inn i landsbyen. Tilskuer er helt begeistret og roper hele tid saa hoyt de
klare ” Brava, Brava Ragazzi” og andre ord som jeg ikke sjonnte.
Italienere er ogsaa verdensmester aa organisere slike lop. De har lagt en veldig bra loype
gjennom koselige landsbyer, hvor vanligvis biler kjorer og de har lagt en bra kunstsnoeloype
de siste 35 km. Og her begynnte det aa ble tungt. Her maa man prove aa finne seg en rugg (bra
hvis denne ruggen er bred) og prove aa gaa med bra tekknik de neste 30 km enkeldanse, fordi
de er helt flat.
Men de siste 3 km er vannvittig hard. Maalet liker opp paa bakken sammenlignbar med en
fjellankomst paa ”Tour de France”. Tilskuerne, som staar trang ved sida av loypa, som roper
og skriker hele tid, motiverer slik at du glemer
smerten og anstrengelsen. Og plutselig er du i
maal og du vet ikke hvordan du har klart aa
komme de siste 3 kilometer opp paa bakken.
Jeg var tilfreds med tida, 3t 42min, men ikke
helt med begynnelsen av lopet, fordi her har jeg
mistet alt for mye tid i koe. Men Marcialonga
er enn veldig bra konkurranse som anbefalles.
Etter en pastamiddag var vi klar for aa reise
hjemme. Men det var litt roliger enn paa
banketbusen etter birken.
Hvis dere lese artikelen i busen til birken, maa
jeg appelere til gamle NTNUI’s tradisjoner.
Bra prestasjon paa banketbusen teller like mye
enn merke paa birken. Prestasjonen ved
mikrofonen i bussen teller hoyest. Bra sanger
som ”Neunundneunzig Luftballons” og
daarlige vitser er alltid velkommen.
Barkeeperen paa Dombaas gleder seg allerede i
dag paa ankomst av banketbussen. Paa denne
dagen tjenner han like mye som i de neste par
maanader.

Eliteklasse uten elite trening. (2. referat)
Som nevnt fikk jeg på bagrunn av fjorårets
resultater start plass i første pulje, sammen med
blant annet Vanzeta, Zorrci, Jesus og Raul Olle. Med årets grunnlag følte jeg meg ikke helt
hjemme der, men jeg fikk da prøve. Det kunne ikke bli være enn første etappen i NM stafetten
eller 30 km med fellesstarten. Etter at starten hadde drøyd med 5 minutter gikk endelig
startskuddet. En god utgangsposisjon er viktig tenk jeg og la ut som om jeg skulle gå en 5
kilometer, i håp om at det ville bli litt køgåing i første landsbyen. Nå fikk jeg også merke
effekten av de det tynne snølaget som var kommet. Det var til min store skuffelse meget trått.
Etter et par kilometer måtte jeg innse fakta. Ytelse står i forhold til treningsgrunnlag. Å ha
beina full av melkesyre etter bare tre kilometer er slettes ikke bra når det gjenstår 67 kilometer.
Jeg
20 roet ned og i løpet av de neste 10 kilometerene tapte jeg rundt 50-60 plasser, og ved

vending og etter at stigningene på 18 kilometer var unnagjort lå jeg ca. på 110 plass. Nå var
det hovedsakelig flatt og lett utfor i drøyt 40 kilometer, så da var det bare å finne seg en rygg,
huske på å gli på ski og henge på så lenge som mulig. Det funket bra og det gled bare bedre og
bedre. Men i bakhodet lå fjorårets minner om den siste stigningen. 150 høydemeter på 3
kilometer er ikke noe å spøke med etter 67 kilometer i beina. Stigningen under kraftlinja like
før mål på Birken, blir å regne som en utforbakke i forhold. Fjorårets opplevelse var et av mine
tyngste øyeblikk på langrennsski, så man kan godt si at jeg hadde stor respekt. Taktikken min
var å henge på så lenge som mulig, og det så ut som om det kom til å gå galt i år også. Men da
det så som mørkest ut var det en meget snill italiener som berget meg. Like før stigningen fikk
jeg en flaske kaffe, og det gjorde underverker. Koffein i små mengder er lovlig doping. Jeg
kom meg opp bakkene og gikk faktisk forbi 4-5 løpere som like før hadde gått forbi meg. Det
var en deilig følelse å kjenne at kroppen faktisk kan overraske i positiv retning også. Men det å
krysse målstreken var herlig øyeblikk som absolutt motiverer til trene mere og gå flere lange
løp. Det å prestere og kjenne at i dag har jeg gått et optimalt renn ut fra forutsetningen er deilig
følelse for en som har et meget velutviklet konkurranseinstinkt. Det er godt å kjenne at man er
sliten, men matbuffeten i målområdet med varm pasta, brød, boller, frukt og diverse drikke var
heller ikke å forakte. Da var det bare den kjedelig hjemturen igjen. Men hva gjør vel det når
man kan lene seg tilbake å si seg godt fornøyd med en 114 plass. Banketbussen var
selvfølgelig savnet, men det kommer. Ikke i år med til neste år. Da skal jeg nok en gang være
med på å støtte opp utelivsbransjen på Dombås- Bamsekroa ist der Hammer. Til de som leser
dette på tur til birken
vil jeg ønske alle godt
tur over fjellet, og hvis
du ikke vinner løpet så
har du alltids
muligheten til å vinne
festen etterpå.
Lykke til!
Hilsen Marc og Stian.
Nå gjen
Tre løpere
Swix
Toko
Mat lege
Turen
Arkivbilder kommer nok en gang til nytte
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(Fortsatt fra side 10)

- Jeg var også på fest sammen med Svein Tore Samdal og Vibeke Skofterud en gang. Det var
dødsbra. Det endte med at Vibeke Skofterud lå og spøy i sofaen. En av de bedre festene jeg har
vært på. Skikkelig rølp.
Fotball har også alltid hatt en viktig plass i livet til Tor Halvor. Sommerens store mål er derfor
å spille seg til fast plass på Gransherad ILs 6. divisjonslag. Han forteller stolt om glansdagene
på fotballbanen. Karrieren begynte i mål og siden ble han framflyttet til høyre back.
-Lokalavisa hadde en gang en artikkel om Muren fra Gransherad, og det var meg. Jeg tror ikke
det er mange som er bedre enn meg i kombinasjonen keeper-langrennsløper. Ekebergs
Ærespris er nok litt urealistisk målsetting, men det er lov å håpe.
Det er tydelig at vi har med en skikkelig idrettsutøver å gjøre. Alle vaflene ble hvertfall raskt
borte og safta likeså. Konklusjonen er derfor at Tor Halvor nok har et visst potensiale til å
kunne bli en skikkelig idrettsutøver. Det som hemmer utviklingen hans er nok at han fortsatt
representerer Sauland IL på ski. For å rette på dette oppfordrer vi alle til å snu seg mot Tor
Halvor, peke, se stygt på han og rope Judas.
Sral

Mundal
Det er med stor forferdelse vi leser om Steinar Mundals alkoholproblem. At en så
respektert trener til stadighet nyter alkohol, og gjerne tar et glass for mye, synes vi er
helt forkastelig. Personlig synes vi det tyder på at han ikke tar trenergjerningen seriøst
og ikke er det forbilde for løperne som han burde være. Når man har påtatt seg et
trenerverv burde man ha vett nok til å leve på løpernes premisser. Dette innebærer
blant annet et totalt alkoholforbud. Om han tilsynelatende har klart å utføre en brukbar
jobb, tross alkoholproblemene, er ikke dette godt nok. Dersom han hadde latt glasset
stå på bordet kunne resultatene blitt mye bedre. Det holder ikke at man bare er
kapabel til å møte på trening ”dagen-derpå”, man bør også være edru. Skal man som
trener i det hele tatt nyte alkohol bør dette skje i perioden april-mai, da det er
lavsesong for skiløping og skitrening. Det kan også skje på treningssamlinger i
Sverige, o-dager, o-ball og andre aktiviteter der det er påkrevet.
Håper ting bedrer seg i den norske langrennstroppen
Hilsen de eplekjekke trenerne
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Vasaloppet – en höydare i 10 led.
De første kilometerne av årets Vasalopp gikk jeg faktisk å tenkte på hva jeg skulle skrive i
dette referatet. Etter hvert som løpet skred fram ble tankene mindre konkrete og jeg ble mer
opptatt av å komme meg til mål. Men for å starte med starten: Lørdag morgen satte vi kursen
mot Sälen for et av årets store mål, nemlig Vasaloppet.
I år var vi bare 10 stykker som skulle friste skjebnen i
Fäders Spår, og av den grunn var det ikke buss som vanlig,
men personbiler som ble benyttet.
Lars og Sean var med som støtteapparat og sjåfører. Lars
var svært fornøyd med å ha fått leid en bil med 4-hjulstrekk
og brukte mye tid på å finne bruksområder for denne
finessen…
Dessverre for historien sin del møtte de fleste presis i år, og
vi kom oss av gårde uten mer om og men. I håp om å fange
en ulv eller to i grillen holdt vi god fart sørover mot Trysil.
Ulvene uteble, og vi ankom Ljørdalen skole uten andre
opplevelser enn en gedigen hamstring av mat i Røros, samt
enkelte do-pauser.
Med nærmere 0.5 kg pasta pr pers mente vi at kveldsmaten
skulle være sikret.
Vi brukte kvelden til å spise, drikke og klargjøre ski. Lars,
Sean dro til Sälen for å skaffe seg noen nummer, og kom
blide og fornøyde tilbake senere på kvelden.
Klokka 0400 var det opp for å nyte en bedre frokost før vi
reiste til start.
Det var svært kaldt, men ikke kaldere enn at starten gikk som planlagt.
Straks etter starten kom sola opp og gjorde hele turen svært fornøyelig.
På grunn av kulda de siste dagene før start holdt sporene seg svært godt, og det var så godt
som trikkeskinner alle de 90 km til Mora.
Det viste seg snart at svensker er dårlige til å gå på ski.
Dessuten er de ofte i dårlig humør. Jeg oppdaget en enkel
sammenheng her: Jo dårligere mannen i sporet foran deg var,
jo surere ble han da jeg ville forbi. Verken det norske
”Løype”, det svenske ”Ur spår”, det internasjonale ”HOI”
eller mer fysiske metoder som stav i lår eller rumpe fungerte
særlig bra. Jeg var noe ganger fristet til å prøve min egen
variant: ”Se å dra deg ut av sporet din ………..”, men i redsel
av at den samme personen kunne gå forbi meg igjen de siste
kilometerne droppet jeg det. Imidlertid klarte jeg å velte én
overende, mens Snorre veltet 2, så litt moro hadde vi da.
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Selve løpet gikk overraskende bra for min egen del, og med perfekte ski og perfekte forhold
var det bare å nyte blåbærsoppan og bullorna som ble servert med jevne mellomrom. Lars og
Sean hadde plassert seg først på ca 32 km og deretter på ca 65 km med drikke og bananer, og
det var en stor oppmuntring og motivasjonsfaktor å vite at de var der. En stor takk til dem for
god hjelp.
Etter målgang ble vi sendt med busser til forskjellige skoler der det var dusjer og mat.
Arrangøren stilte med 6 tonn pytt-i-panne, så alle ble gode og mette, selv om det var et slit å
spise etter turen.
Etter maten var neste utfordring å finne samlepunktet der Lars og Sean ventet med bilene, men
også dette gikk greit. Litt etter hvert var alle på plass og vi kunne sette kursen mot Trysil
igjen. Siden sjåføren vår valgte å overse de runde tingene med tall i veikanten varte det ikke
lenge før vi kunne benke oss foran pizza-bordet i Trysil.
Etter at vi hadde spist var de fleste klare for å ta kvelden, noe after ski fristet ikke for noen.
På mandag spiste vi frokost og tok fart på den siste etappen av hjemreisen. Før den tid hadde
imidlertid Lars funnet ut at han ville slippe å betale piggdekkavgiften på bilen, så han fant seg
en tom parkeringsplass og lot det stå til. Hvis man tar én stk. bil, én stk tom parkeringsplass
og tilsetter én potensiell råner så er det utrolig hva man kan få til…
På hjemturen fikk vi nesten bruk for 4-hjulstrekken også. Ei dame (så klart) hadde kjørt seg
godt ut i snøplogkanten, men påsto at hun ikke trengt hjelp, så vi måtte nøye oss med å ta bilde
av henne.
På slutten av turen sto det plutselig en spark i veikanten. Den passet perfekt inn i planene våre
om å danne NTNUI-spark som ei undergruppe av ski/nordisk. Dessverre sviktet nervene når
det gjaldt som mest, så det ble med tanken.
Omsider kom vi trygt hjem igjen, glade og fornøyde etter en kjempefin tur. En stor takk til arr
-kom som hadde ordnet med alt det praktiske med turen, og en stor takk til Sean og Lars som
var med som støtteapparat for oss. Det ryktes allerede at det neste år er mange flere som
kommer til å gå Vasaloppet, og det er bra. Dette er en tur som er verdt å få med seg. Ikke bare
selve løpet, men stemningen rundt og selvfølgelig turen sammen med andre ski-kamerater.
Hej då!
Øyvind
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”Verdens kuleste leiebil”

Runar sjekker fjortiser
Her har FBs
freelancefotograf fanget
den talentfulle skiløperen
Runar E. Lien idet han
sjekker opp tre fjortiser
som forvillet seg inn på
hybelen hans. Selv har
Runar ingen kommentar
til hendelsen, men
henviser til sin
pressetalsmann Terje
Søviknes.
I neste års styre er Runar
tiltenkt rollen som
rekruteringsansvarlig.

Alle foto: ”The real Teigen”

Legg
spesielt
merke til
plakaten
bak.
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Birkebeineren – Himmel eller helvete
Dette er en artikkel for deg som er fersk og eller har dårlig hukommelse
Jaja så sitter du der da, på bussen klar for å gi deg i kast med Birken 2001. Jeg skal nå ta for meg
litt av selve løpet. Jeg antar at alle kjenner seg igjen viss du har gått før og da trenger du ikke lese,
nettop fordi du vet hva som skjer.
Vel det hele starter lørdag morgen ca 0630, da begynner elitegutta å buldre rundt. De prøver å
være stille men det fikser de ikke helt, jo mer stille mans skal være, desto mer bråker man. Vel
elite gutta er borte de starter klokka 0800. Plutselig så begynner det å lysne av dag. Birkebeiner
radion har sagt det samme 8 ganger allerede. En begir seg til bussen, og plutselig er det bare 45
min til start og nervelagene begynner å bli mange der en står og snakker med folk på arnstadjordet.
Og der bang K/M 3 (25-29 år) kl. 0945 er man igang, eventuelt klokka 1000 viss du er m2 eller
m1, noe som er sannsynlig. M4 starter klokka 0930.
Nå har altså starten gått. Det er nå vill slåsskamp om å komme seg først ut av skistadion. Fordi
første mann/kvinne ut av stadion pleier å vinne dette løpet. Det er tross alt bare 58 km og det er
begrenset hvor mye en kan rette opp viss en er nr4 eller 5 ut av stadion. Vel litt lenger bak er det
like mye kaos. Skia blir ripete, stavene knekker, bindinger løsner. Og vi har fortsatt bare gått 2 km.
Plutselig har en gått 5 og tenker fornøyd at det er snart bare 50 igjen. Skramstadsetra og saft
nærmer seg. Skia er relativt bra (bortsett fra i 1995 da en tilnærmet staka første 5 km, for deretter å
ha klabber i 5-6 km og deretter begynne å få bra ski). De av dere som gikk Vasaloppet for 13 dager
siden er nå i ferd med å bli slitne.
En krabber seg over Dølefjell, staker opptimistisk utover og går rett på snørra, og konstaterer greit
at skia holdt (eller ikke holdt, det er feigt å bryte viss skien knekker på dølefjell, man kommmer til
mål uansett, har prøvd og vet det).
Viss en ikke datt, får man en deilig tur med god fart nedover mot Dambua og mere saft. Lysten
etter saft er fortsatt til stede, nå begynner løpet fineste del. Raufjellet, såfremt det ikke er motvind
og snøstorm. Her er det bare og la skia gli og ikke tenke på at Midfjellet blir mye værre. Så er det
nedover mot Kvarstaddammen, hvor spora er dårlige fordi denne eldre garde (de ekte
Birkebeinerne ehh vel) har ploget seg iveg. Deretter er det matstasjon, og på tide og psyke seg opp
tl å gå opp mot Midtfjellet. Nå begynner kroppen å bli skikkelig mør, det er bare 25 km igjen, og
9 km med motbakke står foran deg mmmm deilig. Etter en langstund kommer du til midtfjellet,
krampa begynner å melde seg i lår og legger, snart også i armene når du nå begir deg ut på vegen
mot Sjusjøen.
Sjusjøen er siste matstasjon og nå går det bare nedover, sier de som har gått før, og slik ser det ut
på løypeprofilen. Det er feil, det er mye nedover men ikke bare, og 13 km er langt når man har gått
45 fra før.
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Z I LØYPA
SMS fra Erik Riis under FB-møte: ”TOMT FOR PENGER, ER PÅ EGON”
Aner vi oppvask og rosinhud?
Kristin Degnes melder om at hun ikke har noe å melde fra sist fest. Hagbart
var ikke på samme festen
Snorre Fjeldbo synes ikke det er pent med kinnskjegg, men at det er sinnsykt
kult. Han mener også det at han har spart opptil flere kroner på å ikke barbere
seg annet enn midt foran. Oppe eller nede har vi ikke fått svar på.
Hagbart mener at det er økonomisk forsvarlig å sette han som økonomisk
ansvarlig. Vi tror det ikke før ....... og ikke da heller.
Henning Heimlid satte skrekken i de norske sprintessene da han avanserte fra
C– til B– til A-finale i sprintrennet i Granåsen. Vi forventer at 13,2 sekunder
på 100 meter blir 2 timer og 7 minutter på Birken. Lykke til!!!
Vår amerikanske venn, Sean, melder at den
amerikanske birkebeineren er kortere enn
den norske. Et godt alternativ for de som
ikke har fått trent så bra som de skulle ønske
Skadene i skigruppa har i vinter nådd et
nytt lavmål. Jan Otterstad merket at formen
ikke ville komme til Birken og arrangerte et
tåbrekk. Årsaken skal være at han sparka butt
i dørstokken. Harald brakk halebeinet da
han ikke klarte å stå etter ”kjempehoppet” i
Oppdal. FB har grunn til å tro at han fortsatt
er mo i knærne etter at han falt for Siri-Anne
Hagman
Ingeborg og Gjermund (i bakgrunnen)
befinner seg for tiden i kugalskapens
hjemland og holder seg skjult for
veterinærene. Uvisst når de kan ta turen
tilbake til Norge.

MØØØØØ!!!!
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Det gjenstår mye arbeid
før vi er ferdige med dette
nummeret her. Alt vi har
kokt fra i fjor må vi
forandre årstall på.
Dessuten må vi finne på
noen bra vitser vi kan
putte inn der det passer.
Ellers synes jeg
redaksjonen gjør en bra
jobb.
Stå på videre!!!
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Pinglelista
1.

Kristin Degnes drar ut og løper kl 1755 en tirsdag med hyttekarusell og
det er supert ”blå-ekstra” føre

1.

Hagbart som ikke har gjort noe aktivt for å komme på pinglelista

1.

Tøffel-Harald og Tøffel-Jacob som prioriterer dansekurs framfor
jaktstarten i VM (både for damer og herrer)

1.

Judas-Teigen (av gammel vane) og Judas-Tor Halvor som enda ikke har
sett ulempene med Sauland IL

1.

Alle som skylder på dårlig treningsgrunnlag for å selge startnummer til
Birken. Dere kan gå uten trening. Dessuten har dere bare dere selv å
skylde på for at dere ikke har trent mer før. Fysj og skam!!

1.

Harald Thorstein som ikke vet forskjell på Telemark- og danskenedslag

1.

Eirik Garnæs, husker ikke hvorfor, men har sikkert fortjent det

1.

Italienske langrennsløpere som slutter med doping når de ikke lenger kan
drive på uten å bli tatt

Anti-pingler
1.

Finske langrennsløpere som fortsetter med doping selv om de kan bli
tatt.

2.
Øyvind
Antonsen som tar
sjansen på å
sende dristige
bilder av seg selv
og ”dagens
løype” til den
alltid like
sladderhungrige
FB-redaktøren
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RETURADRESSE:
FISKEBEINER’N
NTNUI SKI/NORDISK
Stud. post 222
7034 TRONDHEIM

Til:

http://www.stud.ntnu.no/studorg/langrenn/fb
FJELLSETERLØPET ER PÅ MOTEN
På 90 tallet hadde både 60- og 70- tallet sine rennesanser. Folk iført seg bokser
med sleng, høyhælte sko, sandaler og farge sprakende hippie klær. Det eneste som til tider
manglet var at hasj røyken sev rundt omkring. De tynne hengslete og de trill runde
bollene av noen mennesker som liksom skulle leve sammen i love and peace, var også
tilbake.
Men nå er det, etter det jeg har fått med meg, 80-tallet som skal være/bli det siste
nye.
Og hva er det vi tenker på da? Mange vil nok si pastell farger, Ball-genser, Limal og stort
hus og bil. Men det viktigste er glemt. Det som nesten alle gjorde var å mosjonere.
Mosjonsløp hadde sin store boom på 80-tallet. Så viss du vil være inn så er det helt klart
at Fjellseter-løpet nå vil bli en del av det som vil forme framtidens mote.
LØPET
Fjellseter løpet er et løp som fikk sitt navn i 1987 og har siden vært arrangert
hvert år. Løpet går fra Stavnebrua ved Lerkendal Stadion og ender ved Skistua. Da har
man tilbakelagt 8 km med en deilig total stigning på 420m. Foruten selve nytelsen av
løpet så er det også premier i vente. Såvel bestemanns premier i de aktive klassene som
gavepremier i mosjonsklassene. Løpet inngår også i Råkallen, en styrkeprøve som
innebære å fullføre Fjellseterløper, orienteringsløpet Hu & Hei og skiløpet Marka Rundt.
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
- onsdag 25. april kl 1800 vil dette løpet, som vil være med på å bringe oss inn i en ny
resirkulert mote tid, gå av stabelen.
- Det vil koste deg ca 70 kr til og med ca 23.april eller ca 100 kr ved etteranmelding*.
- Mer informasjon om påmelding finner du her:
http://www.stud.ntnu.no/studorg/friidrett
VI TREFFES PÅ MOTERIKTIGE FJELLSETERLØPET DEN 25.APRIL
NTNUI FRIIDRETT
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