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Er dere klare for ei litta tur over fjellet?	  
 

Blir god stemning! 
 Blir god stemning!  
 
 
 
 

 
 
 

Klarer Kronprinsen det, klarer du det! 
 

Bare tenk hvor digg Dahlsen  
                                        smaker i mål! 
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LEDER’N	  HAR	  ORDET	  
 
Hu og Hei! 
 
Velkommen om bord på Birkenbussen med 
NTNUI Langrenn! Birken er gøy, og ekstra stas 
er det med en rykende fersk utgave av 
Fiskebeiner’n i hånda.  
 
De fleste er blitt godt kjent med rundløypa på 
Fjellseter etter en litt ymse trøndelagsvinter. 
Med mye bra dugnadsjobbing har vi heldigvis 
sikra oss mange mil med planker på bena. Det 
lover godt for morgendagen!  
 
Å gå med grønne klær på birken må oppleves. Med hu’ing og hei’ing i 
54 km kan dere ikke annet enn å gå fort på ski.  Med syre til øra og 
blodsmak i munnen opp siste bakken til Midtfjellet er det naturlig å 
stille seg spørsmålet- ”hva faen driver jeg med”. Det blir garantert 
glemt halvveis ned i suppen i målområdet, om ikke før. Det er virkelig 
#denfølelsen å gå over målstreken!  
 
God tur over fjellet folkens! Pakk sekken med (seiers)pils og kjør på!  
 
PS: Håper å se mange av dere på Stakefesten 23. April J  
 
Klem fra leder’n Vilde  
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REDAKTØREN	  TAR	  SEG	  FRIHETER	  
 
Ja, da sitter vi her igjen. På birkenbussen. På vei til Rena. For å gå 
Birkebeinerrennet 2015. Blir bra? JA! Gira? JA! Skal gå fortere enn 
personen som sitter ved siden av deg? Lol, JA! Herlig :D 
 
Da regner jeg med at det er topp stemningen i bæssen, og at dere har 
tent alle plugger for i morgen! For det er noe med birken. Er det et 
renn i løpet av vinteren man har lyst til å toppe formen på, så er det 
nettopp dette skirennet. Dette forbaska skirennet på 54 km som er så 
møkka slitsomt. Det er uvesentlig om du gikk styggfort i 
Holmenkollmarsjen eller om staka forbi tusener av svensker under 
Vasan. Nei, ikke en gang KM kan måle seg. Det er faktisk bare et renn 
som virkelig gjelder, nemlig birken. Den grønnkledde som går fortest 
fra Rena til Lillehammer er enkelt og greit den gjeveste maskinen i 
klubben. Denne personen kan hvile på sine laurbær frem til 
startskuddet går av igjen i 2016. I 2013 var det Martin Hallberg som 
var den beste grønnkledde på tiden 03:02:23. Hvem blir det i år? 
 
Jeg håper alle har finpusset sine siste 
forberedelser, og at roen nå har senket 
seg. Jeg håper dere har skia klare, fått i 
dere nok för og flytende, samt at huet er 
på plass. Jeg har trua på oss alle (ja, også 
dere som har lagt forberedelsene til de 
sene nattestimer på DT)! Masse lykke til 
alle grønnkledde! Lov meg å ha det gøy 
utti der :D   

 
Hu og hei fra Elise (her i sitt ess)!  
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Studentlekene	  2015	  
Av Trine Breen og Marianne Byfuglien 
 
18. – 22. februar gikk Studentlekene 2015 av stabelen i Trondheim. 
Det er langrennsgruppa i NTNUI som står for arrangør av alle 
langrennsøvelsene, og i år var det 5/10 km friteknikk, sprint klassisk 
og 3/5 mil klassisk som sto på programmet. Og kanskje viktigst: 

bankett lørdag kveld felles med de 
andre idrettene.  
 
Første distanse var torsdag kveld, og 
bestod av 5 og 10 kilometer friteknikk 
i lysløypa på Fjellseter. Tross mye 
mildvær og nedbør tidligere i uka 
hadde løypene holdt seg godt takket 
være en god dugnadsinnsats. Alt lå til 

rette for et bra skirenn. Det var bra oppmøte i både jente- og 
gutteklassen, og det ble kjempet hardt om medaljene. Selv om det for 
noen er uvandt kort å gå 5/10 km, fikk nok de fleste kjenne på syra for 
det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter et voldsomt regnvær på torsdag kveld etter skøyterennet, viste 
Trondheim seg fra sin beste side på fredagen. Med omtrent 
skyfrihimmel og varmegrader var det påskestemning i skiløypene. 
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Denne dagen skulle det sprintes, og det var nok en del avdanka 
skiløpere som hadde glemt hvor hardt sprint faktisk er.. Som så ofte i 
verdenscup, var det også her en diskusjon om man skulle gå på 
festesmøring eller om man skulle stake rundt den korte løypa. Blanke 
ski eller ei, det ble en bra dag i skiløypene med mange harde dueller 
og heiing i solskinnet.  
 
Lørdagens distanse i Bymarka 
bestod av 3-og 5mil klassisk. 
Dagen startet med knall sol, fine 
løyper og det lå an til å bli noen 
fine timer med klister under skia, 
for de over 100 sportye deltakere 
som stilte til start. På grunn av 
snømangel valgte arrangørene å 
kjøre rennet i en 7,5 km sløyfe som 
ble gjentatt 4 ganger for jentene og 6 for guttene. 
 

Blant alle skientusiastene var det Marit 
Valla og Erlend Nydal som drog i land 
seieren kvinne- og herreklassen. Marit endte 
sin 3mil på tiden 1:23:18, like bak fulgte 
Ingeranne Strøm Nakstad og Kristin 
Antonsen. Dagens pall i herreklassen besto 
av Erlend Nydal som kom inn til tiden den 
sterke tiden 1:47:06 etterfulgt av Espen 
Aronsveen og Vegard Antonsen.  

 
Med et vell gjennomført renn av alle deltakere og arrangører, var det 
på sin plass å avslutte studentlekene 2015 med en bankett. Kvelden for 
de fleste langrennsløperne startet hos NTNUI-løperen Erlend Nydal 
som disket opp med punch til alle. Etter noen timer gikk turen videre 
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til Scandic Lerkendal hvor alle idrettene (unntatt håndball) møttes for 
middag og konsert. Konserten ble holdt av Robin og Bugge, og festen 
fortsatte utover kvelden og nattens 
timer.  
 
Alt i alt et supert arrangement! 
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Hvordan	  gikk	  det	  egentlig	  med	  Marka	  Rundt?	  
Her får vi rennsjefens egne ord om opplevelsen av arrangementet. 

 
Et av sesongens absolutte 
høydepunkter for oss i NTNUI er 
Marka Rundt, spesielt for de av oss 
som legger ekstra mye innsats i 
dette flotte og tradisjonsrike rennet. 
Helgen før helgen blåste Ole seg 
innover Trondheimsfjorden. 
Undertegnede var likevel veldig 
optimistisk da søndagens langtur 
ble utført i et skikkelig trøndersnøvær. Optimismen forsvant derimot 
raskt da mandagen opprant, og den gode halvmeteren med nysnø var 
forsvunnet og erstattet med is, stein og bekker. Heldigvis for oss i 
rennkomiteen er ntnui’ere et folkeslag som aldri gir opp. Om det så 
har regnet og blåst til den store gullmedaljen, møter vi opp med spade, 
virkelyst og godt humør! Med forente krefter, mye spaing og 
scooterkjøring, ble en litt uortodoks trase omvandlet fra den rene 
skøytebane til den fineste langrennsløype.  
 

Jeg hadde ikke forventet at jeg 
skulle være veldig nervøs, men jeg 
kan skrive under på at Marka 
Rundt toppet NM med god 
margin! Det ble ikke mye søvn 
natten før rennet, og det var en litt 
trøtt, men veldig spent rennleder 
som møtte opp på Vestbyhuset før 
soloppgang. Trøttheten forsvant i 
midlertidig raskt da sola sto opp på 
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skyfri himmel, og de første deltagerne begynte å renne inn på 
startsletta. Med så mange gode medhjelpere, var det heller ingen 
grunn til å være nervøs! Min oppgave ble derfor etter hvert å skinne 
om kapp med sola, og å ikke gå i veien for de som prøvde å gjøre noe 
nyttig. Riktig nok var speakeren litt mer glad, og startpistolen noe mer 
lunefull, enn vi hadde forventet, men det kunne ikke falme smilet på 
en så flott dag! 

 
Smilet ble ikke akkurat mindre da en etter en fornøyd deltager staket 
seg over mållinjen. Da siste løyper hadde krysset mållinjen, og fått sin 
lefse og vørterøl i ekte Marka Rundt-stil, kunne vi pakke sammen vår 
improviserte stadion i trygg forvisning om at arrangementet hadde 
vært en suksess takket være all innsats fra alle funksjonærer både før 
og under rennet!  
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Vasaloppet	  2015	  
Av Gudmund T. Høglund 
 
Vasaloppet 2015 er over, riktignok for en god uke siden. Årets lopp 
ble en såpass hard batalje at den krever litt ekstra tid for å forlate 
kroppen. 
 
I år var det litt lettere/mindre usikkert smøremessig enn fjoråret. Ikke 
noe fram og tilbake; rubb eller ikke-rubb. Reint klisterføre, - for de 
som ikke var dristige/sterke nok til å gå på blanke ski. I år som i fjor, 
snøfattig vinter og en smule varmere enn vi skiløpere liker det. Dette 
resulterte i år igjen med innsnevring av startsletta etter noen hundre 
meter for å unngå de verste tjernene. Men vær du sikker, våte på beina 
ble man uansett, med nok av vannhindre i startfeltene. Både svensk og 
norsk kringkasting fleipet godt med at arrangørene hadde stått og delt 
ut redningsvester. 

Vannhindrene ble uansett ikke det største samtaleemnet etter årets 
utgave, det ble nemlig startnettet som holdt igjen nærmest halve eliten. 
Det var tidlig litt uklart hva som var årsaken til problemene. 
Arrangørene var tidlig ute med å gi skylden på en litt for ivrig mann i 
første rekke med startnummer 142, som dro med seg massene og 
dermed lagde kluss som med startnettet. Noe som høres litt rart ut, for 
de har vel ikke investert i tidsinnstilte nett. Uansett - nevnte mann står 
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i hvert fall oppført som i DSQ i resultatlista. Da står man fritt til å 
tolke.. 
 
Et nærmest like stort samtaleemne etter 
endt lopp, det var føret. Sjeldent tungt 
føre. Og sjeldent stor spredning blant 
eliten òg. Den som fikk godt stavfeste 
over de svenske myrene, fortjener 
Skiraffens fortjenestemedalje. Ingen tvil.  
Det grønne toget var stort, og flere av de grønne 
stod for store prestasjoner i løypa. 
Verdt og trekkes frem er Trysilekspressen Espen 
A. Sørlie, første gang topp 100. Sterkt! Selv om 
hovedpersonen kanskje ikke jubler rekordhøyt 
for 92. plassen, så er det fortsatt imponerende. 
Oppdølingen Ånung Viken stod også for en 
meget sterk prestasjon, og dunka inn på en 142. 
plass, og rett inni personlig startnummer til neste 
år. Rått! 
 
 
Vi ses definitivt igjen til neste år! Og da lover Skiraffens representant 
at HalvVasan blir til HelVasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UTGAVE	  2	  -‐	  2015	  
	  
 

	   	  12	  

To	  spreke	  Ingaer	  
Av Elise Rivenes Hagen 
 
Lørdag 14. mars ble jentenes eget skirenn, Ingalåmi arrangert på 
Lillehammer. Over 2000 spreke damer stilte til start på denne 
fantastiske vinterdagen, deriblant to jentutter fra NTNUI. Med rosa 
doer, rosa funksjonærer og goodiebags bestående av Nutrilett-barer og 
KK, var det tydelig at det var feminiteten som stod i sentrum. Og den 
15minutter lange aerobic-sessionen på startstreken før rennet, var 
prikken over i’en. Vi var selvfølgelig helt med. 

Med start i pulje 1 og med et noe beskjedent deltakernivå, fikk vi gå 
først i helt uberørte trikkeskinner. Det har aldri vært så digg å gå på ski 
før!! Og med knall blå himmel og et x-antall heiende ektemenn rundt 
om i løypa, var stemninga på topp! 
Marit klinka til med en flott 3. plass, 
kun sekunder fra andremann(kvinne). 
Undertegnende gikk inn til en ålreit 
10.plass. Var selvfølgelig mest fornøyd 
med at Marit ikke hadde rukket å skifte 
før jeg kom i mål (det betyr nemlig at 
jeg ikke var aaltfor langt bak). 
 
Med andre ord; en perfekt dag! 
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5	  KJAPPE	  
 
Navn: Astrid Høst Sølna 
Alder: 22 år 
Sivilstatus: Singel  
Studie: Energi og miljø  
Form: Det fins forebedringspotensiale! 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Jeg synes det er så mye som er bra, så jeg sier tre ting: det er 
imponerende bra organisert, det får meg opp av sofaen og ut i 
marka, og så er det veldig hyggelige mennesker! 

2. Beskriv din favorittøkt. 
Jeg er veldig glad i rolige langturer, helst med innlagt bollepause. 

3. Noen kloke visdomsord. 
”Slutt og syt, begynn å yt!” 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Turen til Tsjekkia var kjempebra! Jeg synes det var spesielt gøy når 
noen skulle teste om de fikk hånden sin gjennom håndtaket på 
ølglasset, og den ene testpersonen hadde litt problemer med å få 
hånden ut igjen. 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det 
Da vil jeg gi et kompliment til Marit Vala. Ikke bare er hun 
supergod på ski, men hun er full av idrettsglede. Skikkelig 
inspirerende dame! 
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5	  kjappe	  
 
Navn: Øyvind Lavoll 
Alder: 24 
Sivilstatus: Nyetablert 
Studie: Bygg (& miljø) 
Form: Skiformen skranter, men båtflyttingen går 
stadig bedre! 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
De spreke folka og den gode stemningen på tur! 

2. Beskriv din favorittøkt. 
Mange ganger 10min, I3. 

3. Noen kloke visdomsord. 
De gamle lærer de unge. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Da rogruppa tok sølv i EUSA-games, og dro rett på festival i 
Amsterdam etterpå. 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Jeg har i det siste innsett hvor stor ”usynlig” jobb kassererne gjør; takk 
for at dere gidder! 
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5	  Kjappe	  
 
Navn: Ben Smeltzer 
Alder: 27 
Sivilstatus: Singel 
Studie: Fysikk 
Form: Håper det er bra til Birken. 
 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Mengden og bredden på ivrige NTNUI’ere som møter opp på 
trening. Det er veldig kult å se så mange folk som rett og slett er glad 
i langrenn. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Lange I3 intervaller på ski eller løping. 

3. Noen kloke visdomsord. 
”Cross-country skiers are like fine wine, w eget better with age” – 
Kikkan Randall. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Mange gode minner, men den hele uken på Bruks i november med 
en kjekk gjeng var ganske gøy. Det var kanskje den lengste jeg har 
gått uten å snakke engelsk! 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Gudmund: jeg synes han er en stor del av ”the heart and soul” til 
NTNUI langrenn, og gjør en god innsats for klubben. 
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5	  kjappe	  
	  
Navn: Kristian Wollen Steen 
Alder: 27 
Sivilstatus: Definisjonsspørsmål 
Studie: Ph-D-student molekylærmedisin 
Form: Stigende 

 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI 
langrenn? 
Det inkluderende miljøet og at man er velkommen uansett om man 
er på nivå med Hallbergmartin eller er fra et hjem uten smørejern.  

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Elghufs i Vassfjellet er slett ikke verst når solen skinner. 

3. Noen kloke visdomsord. 
”Ska man skryta så är det bäst att göra det före loppet.” 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Tiomila med o-gruppa, når førstelaget er i tet. Ingenting som slår 
den stemningen! 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Arrangementskomiteen som stod på og jaggu klarte å få organisert 
et fantastisk Marka Rundt! 
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5	  kjappe	  
 
Navn: Marianne Byfuglien 
Alder: 21 
Sivilstatus: I et forhold  
Studie: Regnskap og revisjon 
Form: Passe god 

 
 
 

1. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Liker det gode samholdet, mye sosialt og god kvalitet på trening og renn. 

2. Hva liker du best med NTNUI langrenn? 
Min beste treningsøkt er en lang skitur i strålende sol på fjellet og noen få 
minusgrader. 

3. Noen kloke visdomsord. 
Det er deg det kommer an på. 

4. Ditt beste NTNUI-minne. 
Mitt beste NTNUI-minne er turen til Tsjekkia og Jizerska 2015. Fint 
reisefølge og supre renn. 

5. Gi et kompliment til en i NTNUI du synes fortjener det. 
Jeg vil gi et kompliment til Gudmund Toverud Høglund som alltid har 
godt humør og er svært hjelpsom. 
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#NTNUISKI	  
Siste fra Instagram, hashtag bildene dine  
med #NTNUISKI, så kanskje de  
dukker opp i neste utgave 
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NTNUIs	  korrespondenter	  
Det skjer stadig at spreke NTNUI’ere 
utvider horisonten sin, og pakker kofferten 
(og skiposen) for å dra på utveksling. Og 
dette semesteret er intet unntak. 
Fiskebeiner’n har vært i kontakt med noen 
av disse for å sørge for at NTNUI blir godt 
representert der de er. Denne utgavens 
korrespondenter er Anette som befinner 
seg på Svalbard sammen med Kristin, og 
Sondre som er i USA.  
 
 
Reise	  brev	  fra	  Santa	  Barbara	  
Av Sondre Halden 
 
Da har spørsmål nummer 26 fra quizen i Bruks blitt virkelighet og jeg, 
(for de som ikke har merket det), har dratt fra bartebyen og til varmere 
strøk. Her i land-of-the-free har jeg rukket å få benhinnebetennelse, to 
parkeringsbøter (parkerte bilen feil vei... wtf), ny temposykkel og 
nesten $200 i bot for å sykle på fortauet. For de av dere som tror jeg 
nå har en mørk gyllen brunfarge over hele kroppen, må jeg dessverre 
skuffe. Midjemålet er stabilt grunnet veldig bra triatlon miljø! Utover 
det kan jeg melde at glutefritt og vegg-til-vegg-teppe er super trendy, 
bensin og øl er gratis, politiet er så-som-så, kalloriinholdet i matvarene 
nedjusteres enkelt ved å bare justere anbefalt posjonsstørrelse (oppgis 
ikke i per 100g nei....), longboard er anskaffet, alle nordmenn her blir 
eid på generell basis av tidenes dollarkurs (håper på litt i det stille en 
liten krig mellom Saudi Arabia og Russland for å få litt fart på 
oljeprisen) og det finnes ingen regel om vikeplikt fra høyre. Så her er 
det bare god stemning, sol og over 20 varmegrader!   
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Longyearbyen,	  780	  nord	  
Av Anette Kleppestø 

 
Da har jeg for andre gang fått 
det ærefulle oppdraget å være 
langrenns-korrespondent og 
skrive innlegg til Fiskebeinern. 
Fra i høst har jeg flyttet meg fra 
Vancouver i Canada til 
Svalbard.  Oppholdet her oppe er mer midlertidig og varer kun en 
måned, så ikke vær redd, jeg kommer tilbake tidsnok til stakefesten!  
Svalbard ligger et godt stykke lenger nord enn Trondheim og det 
merkes, i hvert fall de dagene hvor kulda virkelig biter fra seg og 
vinden uler utenfor huset. Men det er nok av fine dager også og det 
har blitt mange fine dager ute. Solen kom tilbake forrige uke og det 
blir lysere og lysere for hver dag.   
Langrennsløyper er det 
vel heller dårlig med, men 
det ryktes at det skal være 
en 4 km lysløype i dalen 
her et sted, noe jeg 
foreløpig ikke kan 
bekrefte da dagene har 
gått med til alternative 
aktiviteter som yoga, fest, 
gruveturer, toppturer, quiz 
og isgrotte-klatring. 
Svalbardlivet. 
 
Lykke til i Birken!  
Gå fort.  
 
Anette 
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Løypeprofil	  Birken	  
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Bæssequiz	  
 

1. I hvilket år kom ekstra lett melk på markedet?  
 

2. Hva er de 3 høyeste fjellene i Europa? 
 

3. Når og hvor ble det for første gang organisert VM på ski?  
  

4. Hvem var den siste som ble verdensmester på treski og når? 
(2p totalt: hvem og når)?  

 
5. Birkebeinerrennet ble innstiftet i 1932 til minne om turen som 
birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka hadde 
med en Norsk prins og fremtidig konge. Hvem var dette? 

 
6. Hvilket land har flest naboland? (poeng for lang og poeng for 
antall) 

 
7. Har det vært påbudt å brygge øl i Norge, og har det vært 

ulovlig å brygge øl i Norge?  
 

8. Hvor lenge må en bie jobbe for å produsere en teskje med 
honning? 

 
9. Hva er spesielt med hjerter-kongen i en kortstokk?  

 
10. Cola er noe av det beste etter et hardt renn som Birken, men 

hvilke farge ville den hatt uten noen fargestoffer? 
 

11. Hvilke to NTNUI’ere deltok under Norseman 2014? 
 

12. Hvor fort må du gå for å slå Hallbergs tid under Birken 2013? 
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13. Hvilken ørn er størst av kongeørn og havørn? 

 
14. Fra hvilken nydelig forstad kommer FB-redaktøren og lederen 

av NTNUI langrenn fra? 
 

15. Hvor gammel er Kongen vår? 
 

16. Hvor mange innbyggere er det i Norge per 1. januar 2015? 
 

17. I hvilket land er rosabloggeren Voe i, i disse dager? 
 

18. Hva er risk (ikke spillet)? 
 

19. Hvor mange innbyggere er det på tettstedet Rena per 1. januar 
2013? 

 
20. Hvor mange puljer er det totalt sett i årets Birkebeinerrenn? 
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BOLIGKJØPSRÅDGIVNING	  TIL	  STUDENTER	  
  
Privatmegleren’s avdeling ved Høyskoleparken driver profesjonell 
boligkjøpsrådgiving til studenter. Tirsdag 24. mars kl. 1615 avholdes 
kostnadsfri boligkjøperskole på Handelshøyskolen i Klæbuveien, like 
ved vårt nyåpnede kontor. I korte trekk gjennomgås: 

• Forberedelser før boligkjøp 
• Hvilke behovskriterier bør settes øverst ved kjøp av bolig? 
• Meglers rolle, selgers mann? 
• Potensiale for fremtidig vekst 
• Hva bør du se etter på visning? 
• Håndtering av budrunden 

  

 

Undertegnede med 13 års erfaring som eiendomsmegler og 
programleder på Boligjakten er foredragsholder og kursleder. 
  
 
 
Mvh Hans Christian Espenes 
hcespenes@privatmegleren.no 
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Gode	  forberedelser	  er	  nøkkelen	  til	  et	  godt	  boligsalg!	  
  
Skal du selge boligen din? Da kan det være smart å legge litt tid i å 
forberede salget på en god måte. Forhastede beslutninger kan ofte føre 
til at man ikke får gjort et like godt salg som man kunne om man 
hadde planlagt bedre. 
 
Det er ofte slik med boligsalg at man ønsker å selge boligen sin 
relativt fort, fordi man har kjøpt seg en ny bolig. I den grad det er 
mulig bør man ikke forhaste seg med å legge ut boligen for salg. 
Diskuter med megler når det kan være lurt å legge ut boligen for salg 
og legg en god fremdriftsplan som trygger en bra prosess. 
Trenger boligen din en oppgradering? Skal du male stuen, eller bytte 
benkeplate på kjøkkenet? Skal man fjerne en vegg for å skape en 
bedre romfølelse? Det essensielle her, er om det koster mer enn det 
smaker. 
 
Forutsetningen må være at verdiøkningen er høyere enn det man 
legger ned i oppussingen. Oppgradering og oppussing tar tid, dette er 
noe man må ta med i betraktningen når man skal vurdere om man skal 
gi seg i kast med et nytt gulv eller bytte av vinduer. 
Sørg derfor for at det er tid til dette før fotografen kommer. Det kan 
absolutt være verdt å ta seg tid til en finpuss da det kan ha stor 
innvirkning på prisen du får ved salg. Kanskje skal man møblere 
boligen på en annen måte? I mange tilfeller kan det være smart å sette 
inn helt andre møbler, enn man selv har vært fornøyd med mens man 
har bodd der 
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SAMARBEIDSAVTALE	  

MELLOM	  NTNUI-‐LANGRENN	  OG	  SPORTSBUA	  2014-‐2017	  

 

 

 

 

 

 

 

Generelle rabatter for NTNUI-langrenn medlemmer: 

• 25% rabatt på alt skirelatert utstyr (klær, smurning, ski, 
bindinger osv) 

• 30% rabatt på alt skirelatert utstyr ved forhåndsbestilling  
• 10% rabatt på alt kjøp under 1 000,- ordinært sortiment 
• 15% rabatt på alt kjøp fra 1 000,- og 6 000,- ordinært sortiment 
• 20% rabatt på alt kjøp over 6 000,- ordinært sortiment 

 
For å oppnå disse rabattene må du stå oppført på langrennsgruppas 
medlemssider og kunne vise gyldig medlemskort i NTNUI. 
 
Sportsbua kan besøkes i Fjordgata 56-58. 
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NTNUI-‐LANGRENN	  SIN	  HOVEDSPONSOR	  ER:	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savnet du noe, eller sitter du inne med en god sak til neste utgave? 
Send oss en mail: langrenn-fb@org.ntnu.no 


