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Leder’n har ordet!  

Så var vi her igjen i Trondheim, den store bartebyen og en 

sommer fylt til randen med trening av ypperste klasse/ øl 

og pottis akkompagnert av glaning på fotball-EM, Tour de 

France og OL/ endeløs solslikking på sydens strender/ 

jobb, jobb og atter jobb (stryk det som ikke passer) er ved 

veis ende. Og nå står du her med Fiskebeiner’n i hånda og 

lurer på: NTNUI Langrenn, er det noe for meg? 

 

For et spørsmål sier jeg da! Selvsagt er det noe for deg! 

Det faktum at du står med Fiskebeiner'n i hånda kan jo 

bare bety at du i det minste er littegrann glad i å bevege på 

skrotten med eller uten planker under føttene, møte nye 

knakande kjekke folk og å ha det moro. Så hva sier du til å 

bli med på noen treninger, samlinger, eller kanskje du bare 

være festmedlem i langrennsgruppa? Jeg kan love deg at 

du kommer til å stortrives! Og neida, å være skiløper er 

ikke et krav for å bli med og ha det ålreit på trening vi vil 

ha med alle og enhver!  

 

Så da er det bare å bla om i blekka 

så finner du enda litt mer in-depth 

info om Langrennsgruppa. Gleder 

meg til en alle tiders treningshøst 

og -vinter med alle nye og gamle 

NTNUIere! 

 

Hilsen Didrik Graham Henriksen,  

Leder i NTNUI Langrenn 

  



INTROBLEKKE  2016 

 

 
 

4 

Prøver NTNUI-

jakka for første 

gang under Bli-

kjent-treningen 

høsten 2015.  

Redaktøren tar seg friheter  

Det er slutten av august og de mange lagene og 

foreningene i Trondheim kjemper nok en gang om å 

rekruttere nye medlemmer. Som en av de største og 

mest populære gruppene, er NTNUI-langrenn intet 

unntak. 

 

Det hele kan kanskje virke overveldende når man 

spaserer ned Stripa, litt sen til forelesning, og man 

blir bombardert med tilbud og formaninger om å søke 

dit og datt, og møte opp på det eller det. Da tenker 

jeg tilbake til i fjor – da jeg var ny i byen og lurte på 

hva jeg skulle bli med på og ikke bli med på. Mye 

virker spennende! Noe virker skummelt. Hva har 

man tid til? Og ikke tid til. Det er mange valg å ta. 

 

Selv angrer jeg ikke ett sekund på at jeg joinet langrennsgruppa. 

Her følte jeg meg velkommen fra første øyeblikk. Det var lite 

som slo de blide ansiktene jeg møtte på Moholt før elghufs, eller 

engasjementet under kakekonkurransen på Meråker-samlingen. 

 

Langrennsgruppa er et sted med mange muligheter, og stor 

fleksibilitet og frihet. Noen satser aktivt, mens de fleste ser på 

langrenn i NTNU som en sosial måte og holde seg litt i form på. 

Du bestemmer selv hva du vil være med på, hvilket passer det 

hektiske studentlivet godt. Noen ganger er vi 100 stykker på den 

tradisjonelle tirsdagsintervallen i Estenstadmarka, mens andre 

ganger kan det være kun de ivrigste, for eksempel på Vasaloppet. 

Uansett det er aldri et krav å være med på alt. 

 

I denne blekka har vi samlet litt info til deg som er glad i 

langrenn og har lyst til å trene sammen med andre - vi sees! 

 

Hilsen Amanda Borge Byrkjeland, Fiskebeinern-redaktør 
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Hvorfor bli med i NTNUI-langrenn?  

Vi i langrennsgruppa ønsker nye medlemmer hjertelig 

velkommen. Det er tre gode grunner for å bli med: 

1. Du er glad i å gå på ski. 
Langrennsgruppa sørger for at du bevarer denne gleden. 

Her treffer du likesinnede og et ypperlig treningsmiljø. 

Med Trondheims klima har du ofte muligheten til å gå på 

ski fra oktober til langt ut i april! 

Er du glad i å konkurrere, er NTNUI klubben. Hver tirsdag 

gjennom vinteren arrangeres karusellrenn kalt 

Hyttekarusellen. Her pleier det å være mange med, så 

uansett nivå vil du finne noen som er jevngode med deg. 

 

 

 

 

 

Startfelt fra karusellrenn, bra trøkk! 

2. Du vil bli glad i å gå på ski. 
Mange av våre medlemmer hadde gått lite på ski da de 

startet i klubben. Med god treningsvilje og nysgjerrighet 

har disse oppnådd stor fremgang, både kondisjons- og 

teknikkmessig. Dette kan skje med deg også - det er aldri 

for sent å starte! 
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Det er et stort nivåsprik i gruppa, noe tidene i 

Birkebeinerrennet er et eksempel på. I år brukte NTNUI-

ere alt fra under 3 til 6 timer på de 54 kilometerne over 

fjellet. Det vil si at det finnes et nivå for alle. Treningene er 

lagt opp slik at oppvarming og langturer foregår i et rolig 

tempo alle kan henge med på. Så er det opp til hver enkelt 

å styre sitt eget tempo på hovedaktiviteten som 

eksempelvis kan være intervalltrening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beryktede grønne toget. 

 

3. Du er glad i fest og moro 
Å skeie ut med en fest av og til, er viktig hos oss. Det hele 

handler om å trøkke til. Trøkke til med beinharde treninger 

såvel som beinharde fester. Gode skiløpere er som regel 

god på begge deler. Vi legger stor vekt på det sosiale i 
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gruppa og treffes ofte utenfor renn og trening. Det kan 

enten være på fest på SkyåsCrib, pizzakveld på Viva Italia 

eller pannekakekveld på Studenterhytta. Bli-kjent-festen 2. 

september blir sannsynligvis den beste festen du så langt 

har vært på.  

 

Hvem kan være med? 
De fleste medlemmene er studenter, men dette er ikke et 

krav. I utgangspunktet er alt av opplegg i regi av gruppa 

åpent for alle, det vil si medlemmer såvel som ikke-

medlemmer. 

 

Det er flere som konkurrerer for andre klubber (og dermed 

ikke er medlem), men som likevel er med på de fleste 

treninger og samlinger. Hovedforskjellen er derimot at 

prisen er lavere for medlemmer. Mye lavere! Kan også 

nevnes at alle startkontigenter til skirenn refunderes 85- 

100%. 

 

En annen viktig medlemsfordel er at man kan ikle seg 

NTNUI sin tighte, sylfrekke grønne skidress! Denne er lett 

synlig og gjør det lett for NTNUI-ere å finne hverandre på 

skirenn. Dette fører til det beryktede grønne toget i løypa. 

Og erfaringsmessig vet vi at den grønne dressen fungerer 

som en dame- (og herre-) magnet, både i skisporet og på 

byen. Så egentlig burde det ikke være noen tvil! 

 

        Hvordan bli medlem?  
Man blir medlem ved å registrere seg som medlem på 

hjemmesiden (gratis) og betale årsavgift på et av 

idrettsbyggene til NTNUI (nesten gratis). Det vil si at 

dersom du likevel betaler for adgang på styrkerommene, er 
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det ingen ekstra kostnad for å bli med i langrennsgruppa. 

 

God kondis = overskudd 
Nå nærmer høsten seg med stormskritt, og her i Trondheim 

kan dette være en mørk og dyster tid. Da er det viktig med 

noe sosialt, slik at en ikke blir aleine. Da er vi en god 

gruppe, sikkert sammen med mange andre alternativer. 

Men det som kan favorisere oss, er at hos oss kommer du i 

svært god form! Dette gir deg overskudd i en hverdag full 

av lesing og forelesninger. Ingen andre idrettsgrupper i 

NTNUI gir bedre kondisjon enn langrennsgruppa! 

 

Har vi en deal? 
Da har vi gitt deg i alle fall 3 grunner til å starte, og det du 

da kan gi tilbake er å komme på trening. Har vi en deal? 

JA, DET HAR VI! 

Fra Trysil-samlingen november 2015. 
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Treningene 

Treningene varierer fra uke til uke og endelig ukeprogram 

vil bli annonsert hver uke på www.ntnui.no/langrenn. 

Likevel er noen økter faste. Dette gjelder spesielt tirsdag 

og onsdag. 

Tirsdag: Intervall 

Dette er den mest populære økten (rekorden var 100 

deltagere i fjor). Oppmøte er klokken 19 på Store-P 

(Moholt). Vi starter med rolig jogg inn til Bekken. Deretter 

5 drag i den såkalte «kjettingrunden». 

 

Senere ut på høsten, når vinteren nærmer seg, tar vi med 

staver på trening og bytter ut løpedragene med 

elgehufsdrag. 5-6 drag à 3-4 min. Dragene er knallharde, 

men til gjengjeld kommer man i kjempeform til vinteren. 

Dette er tradisjonell norsk langrennstrening på sitt beste! 

Første tirsdag i hver måned en det pizzakveld på Viva 

Italia på Moholt. Vi møtes etter treningen etter at alle har 

vært hjemme for å dusje og skifte. 

Onsdag: Spenst/hurtighet + styrke 

Oppmøte er kl 18.30 på Dragvoll. Vi løper så i 

Estenstadmarka og har innlagte spenst- og 

hurtighetsøvelser. Varighet er ca en time. Da det blir for 

glatt til å løpe ute, erstattes denne timen med trappespenst 

og fotball. Fra kl 19.30 er det styrketrening med fokus på 

stabilisering og overkropp. Her er det bare å stille opp, 

enten målet er å kunne gå raskest mulig på ski, eller få en 

best mulig beach-body til sommeren. 
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Torsdag: Rulleski 

Oppmøte er vanligvis klokken 18. Her er det både 

muligheter for intervall og langkjøring. Opplegget vil 

variere fra uke til uke, så her er det bare å følge med! 

 

Lørdag: Langintervall 

En typisk lørdag er langintervall opp bakkene til Vassfjell. 

Med et par av disse 

intervallene vil formen 

stige drastisk. Bildet 

viser høydeprofil opp 

Vassfjellet. 

 

Søndag: Langtur 
Det fins ikke noe bedre enn å en rolig langtur i marka en 

søndag morgen. Vi kjører vanligvis to alternativer, langtur 

på rulleski eller langtur løping alternerende i 

Estenstadmarka eller Bymarka. En perfekt avslutning på 

uka. 

Bildet er tatt etter intervall opp Vassfjellet, lørdag 

31.10.2015. 
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Hva skjer i høst? 

Kalenderen utover høsten er smekkfull av begivenheter du 

ikke vil gå glipp av. Hvis formen etter fadderukene er litt 

laber har du likevel ikke noen unnskyldning, det er bare å 

hive seg med på noen av treningene eller samlingene 

høsten byr på. 

 

Swecosprinten, 25. august 

Bredden og eliten møtes til en spektakulær rulleskisprint på 

Gløshaugen. Meld deg på (www.swecosprinten.no) eller 

møt opp for å heie! 

 

Bli-kjent-kveld på Studenterhytta, 1.september 

Vi starter med 

myrfotball i 

Bymarka, før 

det blir middag 

på Studenter-

hytta. Dette er 

en gyllen 

mulighet til å 

bli kjent med 

gruppa. 

Påmelding på 

hjemmesiden.  

 

 

Bli-kjent-fest, 2. september 

Hvem sier nei takk til å feste med spreke langrennsløpere? 

Vi garanterer god stemning og hæla i taket! Sted: 

SkyåsCrib (Skyåsveien 48).  

 

Fra Bli-kjent-kveld september 2015. 
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Barmarkssamling Meråker 16.-18. september 

Første samling går av 

stabelen i Meråker. Er du 

ny i langrenns-gruppa er 

denne samlinga nesten et 

must, her blir du ekstra 

godt kjent med folk i vårt 

rette element. Påmelding 

vil komme på 

hjemmesiden. 

 

 

Bruksvallarna, snøsamling 3.-6. november 
Snøsamling i november er ikke feil. Første skitur er et av 

årets høydepunkt! 

 

I tillegg kan vi skryte av godt opplegg rundt store renn som 

Birken og Vasan, samt en tur ut i Europa for å delta i 

langløp i løpet av vinteren. Til vinteren er planen å 

konkurrere i La Diagonela.  

Fra Meråker-samlingen september 2015. 

Her fra Dolomitenlauf i Østerrike, Obertilliach, januar 2016.  
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Nyttig info 

Epostlister 

Klikk deg inn på «Epostlister» i venstre marg på 

org.ntnu.no/langrenn og meld deg på epostlistene. Disse 

listene fungerer slik at når man sender mail til f. eks. 

langrenn@list.stud.ntnu.no vil alle som står oppført på 

denne lista få mailen din. Så for eksempel om man ønsker 

å arrangere en fest eller trenger skyss til et skirenn, kan 

man enkelt spørre alle i gruppa. 

 

Facebookside og -gruppe 

Lik «NTNUI Langrenn» på Facebook – her legges det ut 

info, resultater og bilder. I tillegg bør du melde deg inn i 

«NTNUI Langrenn – Om løst og fast». Her kan man avtale 

treninger utenom de oppsatte, og spørre om alt man lurer 

på. 

 

Instagram 

Følg 

@ntnuilangrenn 

på Instagram. Her 

legges det ut mye 

kult! I tillegg er 

#ntnuiski en 

populær hashtag, 

som det bare er å 

benytte! 

 

  

Nylig lagt ut med #ntnuiski 
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Smørebu på Dragvoll 

NTNUI-langrenn har tilgang på en smørebod på Dragvoll. 

Her finner du profiler, smørejern, rillejern, sikler og alt 

man trenger for å få god glid på skia. 

 

Store-P 

Store-P er en parkeringsplass på Moholt hvor vi svært ofte 

møtes før skirenn, treninger, samlinger og andre 

arrangementer. Derfor kan det være verdt å merke seg hvor 

denne parkeringsplassen befinner seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon om bla. bekledning, refusjon og 

klubbytte se hjemmesiden eller send oss en mail.  
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Bli kjent med styret i  NTNUI-langrenn  

For at NTNUI-langrenn skal fungere er vi avhengig av et 

velfungerende styre. Bli kjent med den fine gjengen som 

står bak all moroa du får oppleve i langrennsgruppa.  

 
Navn: Didrik Graham Henriksen (24) 

Stilling: Leder 

Studie: Kybernetikk og robotikk, 5. året 

Fra: Nittedal 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? Måtte 

gjøre noe med den hinsides elendige formen i 

Birken 2012, og langrennsgruppa var den 

perfekte arenaen for å kombinere det med et 

helt supert sosialt opplegg. 

 

Navn: Olav Vestøl (22) 

Stilling: Nestleder 

Studie: Bygg- og miljøteknikk, 3. året 

Fra: Vegårshei 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? Fordi 

det er veldig gøy og sosialt å drive med 

langrenn sammen med en så bra gjeng! 

 

Navn: Eivind Klokkehaug (25) 

Stilling: Økonomi- og sponsoransvarlig 

Studie: Energi og miljø, 5. året 

Fra: Sjøholt 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? Fordi 

langrenn er best <3 

 

Navn: Nikolai Ryvoll (21) 

Stilling: Arrkom-sjef 

Studie: Bygg- og miljøteknikk, 3. året 

Fra: Harstad 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? For å 

holde de verste bilringene unna.  
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Navn: Jørund Vala (20) 

Stilling: Soskom-sjef 

Studie: Bygg- og miljøteknikk, 2. året 

Fra: Oslo 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? 

Familiepress 

 

Navn: Eirik Storås Thorbjørnsen (24) 

Stilling: Materialansvarlig 

Studie: Kybernetikk og robotikk, 5. året 

Fra: Harstad 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? Det gode 

treningsmiljøet!  (Noe volleyball ikke hadde …) 

 

Navn: Frida Øygard (22) 

Stilling: Kasserer 

Studie: Medisin, 3. året  

Fra: Jølster 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? 

Hovedsakelig på grunn av gutta i tights – 

flaks det var bra treningsmiljø og  

 

Navn: Gudmund Toverud Høglund (24)  
Stilling: Webansvarlig 

Studie: Barnehagelærer, 1. året  

Fra: Oslo 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? Alltid hatt en 

genuin interesse for idrett. Langrenn er det som ligger 

hjertet nærmest. Både på dugnadsfronten og egen 

aktivitet.  

 

Navn: Terje Magnus Bakken Sørensen (22) 

Stilling: Hovedtrener 

Studie: Project Management, 4. året 

Fra: Trondheim 

Hvorfor ble du med i NTNUI-langrenn? 

Det sosiale i forbindelse med reising på 

samlinger og konkurranser. 
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Noen ord fra trener’n 

Hu og hei! 

 
Velkommen til Trondheim 

både til gamle og nye 

studenter! Om du er ny og 

ukjent i området har du nå 

ankommet skihovedstaden i 

Norge. Enten du liker løping, 

sykling eller ski er Trondheim 

et eldorado for trening med 

Bymarka som flaggskip! 

Trondheim har en fordel som 

trenings by ved at det er så 

enkelt å komme seg ut av sentrumsområdet. På øst siden av byen 

er Estenstadmarka og vest siden har Bymarka. Begge disse 

plassene blir mye brukt på fellestreningene. 

 

For langrennsgruppa sin del er det viktig å tenke at det skal være 

plass til alle enten du har en drøm om å vinne norgescup eller 

møter opp i ny og ne for å trene sammen med en trivelig gjeng. 

Det er ikke alltid treningen er det viktigste, noen ganger det det 

sosiale like viktig. Det er derfor både lagt vekt på det sportslige 

og det sosiale. Det blir bant annet arrangert pizzakveld etter 

første tirsdagstrening i måneden. 

 

Jeg har tidligere «satset» langrenn, og det største savnet når man 

«sluttet» var det sosiale rundt; resingen på samlinger, 

konkurranser og ikke minst felles treningene. Derfor håper jeg å 

se flest mulig nye og gamle på treningene. 

 

Har du spørsmål angående trening så send gjerne en mail  

langrenn-trener@org.ntnu.no 

mailto:langrenn-trener@org.ntnu.no
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Skarpnos hjørne 
Nytt av året er at jeg har fått æren av 

å være journalist og spaltist i 

selveste Fiskebeineren! I den 

forbindelse har jeg tatt meg noen 

friheter. I de fire utgavene av 

Fiskebeineren 2016/2017 skal jeg ta 

for meg alt fra myter om trening, 

«viktig» forskning, og tørre vitser. 

Har du noen gode ideer? Har du 

noen gode vitser på lur? Eller er det noen 

myter du vil ha avkreftet? Send meg gjerne snap av kule bilder, 

eller skriv  

om ideene dine til meg på facebook!  

 

Først og fremst, endelig er høsten her! Det er først når man må 

ta frem langtightsen at man føler seg som et vaskeekte medlem 

av NTNUI-langrenn. Mange lurer nok på hvem som har trent 

mest i sommer, eller om det kommer noen nye sprekinger som 

kan sette de gamle ringrevene på plass. Jeg tar det hele med 

knusende ro. Jeg gir katta i hvem som har trent mest. Det 

handler om å gjøre de smarte tingene i treningsarbeidet, og det 

er ikke nødvendigvis den som trener mest som vinner mest. 

Navn:  

Eivind  

Schjelerup 

Skarpsno 

 

Mental alder: 14 

skarpido 
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Derfor, som supermosjonist er jeg ekstremt opptatt av detaljer. 

Så i år har jeg forberedt meg optimalt. Jeg overtalte nemlig 

fastlegen min til å få astmamedisin (les: Ventolin). Tidobbel 

dose! Hyttekarusell, her kommer jeg! Uansett, nok plapring 

herfra, det får damene ta seg av (les: jentetrening).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg følte meg trøtt og liten, 

beina var seige og sliten, 

men nå er formen topp, 

jeg kan løpe uten stopp, 

jeg føler råsterk og fin, 

fikk nemlig ny resept på Ventoline! 
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En skiløper fra NTNUI plukker opp en 

søt, ung blondine på en bar i Val de Fiemme, 

og tar henne med seg tilbake på hotellet. Som den 

storsjarmøren som alle fra NTNUI langrenn er, havner de 

selvfølgelig i sengen. Etter at han høylytt har gjort sitt, rullet seg 

av og fått en velfortjent kald øl i hånda spør han:  

- "Are you finish?"  

Etter en kort pause, og med et smil om munnen, svarer hun: 

 - "No." 

 

Litt overraskende legger han bort ølglasset, ruller seg opp på 

henne igjen, og denne gangen varer det mye lenger. Det er ikke 

bare bare å gjøre jobben etter 7 mil i provinsen Torinto. På nytt 

ruller han av og spør stolt og fornøyd: - "Sure you’re not 

finish?" Etter nok en kort pause, svarer hun igjen med et glimt i 

øyet: - "No".  

 

Sjokkert hopper han på henne igjen. Krampa tar han, men han 

gjør alt han kan for å fullføre det han har begynt på. En ekte 

skiløper fra NTNUI gir aldri opp! Etter krampe i både leggen, 

lysken og tricepsen, spør han ristende mens han prøver å tøye ut 

krampene. 

- "Now, you…you..m..mu.. must be finish!" 

- "No", svarer hun, "I’m French!" 
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Rapport fra Odd Bjørn Hjelmeseths sommerskiskole  

 -  med 4 NTNUIere som trenere  

Skrevet av Erlend Nydal 

I August var NTNUI langrenn godt representert på Odd Bjørn 

Hjelmeseths sommerskiskole. Sommerskiskolen ble arrangert på 

Beitostølen fordelt på to uker, og det var henholdsvis 210 og 240 

deltakere. Elise, Håkon, Erlend og Sindre var alle trenere, og 

fikk muligheten til å lære bort noen triks til de talentfulle 

skiløperne fra 11 til 17 år.  

 

De to første dagene var 

det 6 timers trening 

fordelt på 4 økter begge 

dagene! Dette er veldig 

mye trening selv for 

timesankerne fra 

NTNUI. Øktene bestod 

av intervaller, styrke, 

ballspill, spenst og 

hurtighet og langtur, mens bevegelsesformene var løping, 

rulleski klassisk og rulleski løping. Under øktene var det ofte 

innlagte konkurranser, og de som utmerket seg fikk premie på 

møtet senere på kvelden. Det er ikke mer som skal til for at 

utøverne gjorde absolutt alt for å vinne. Vi var veldig imponert 

over treningsinnsatsen til mange av utøverne på tross av både 

mye og hard trening. Samtidig er det alltid noen barn som har 

blitt sendt på sommerskiskole på grunn av manglende barnevakt 

hjemme. Så det var stor spredning på nivået, og en utfordring å 

legge treningsbelastningen slik at den er passelig for flest mulig.  

 

Etter en lang treningsdag var det et møte med trenere og utøvere 

hvor man gikk gjennom dagen. Her skulle de som hadde 

utmerket seg spesielt i løpet av dagen få en utmerkelse, samtidig 

som utøverne fikk beskjed om hva som måtte bli bedre. Mye 
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godteri og for lite søvn var en gjenganger over hva som var for 

dårlig.  

 

Senere på kvelden var selve høydepunktet for mange, nemlig 

discoen. Her hadde vi ulike temaer som pokemon, afterski og 

rask. Det var ikke bare utøverne som skulle kle seg ut. Vi trenere 

kunne ikke være noe dårligere, og vi måtte kle oss ut som alt fra 

pokemonen Charizard(Håkon), afterskikonge i 

badekåpe(Sindre), pokemontrener(Erlend) og afterskidronning 

med lederstartnummeret(Elise). Kan melde om ekstremt god 

stemning på disco, og det virket ikke som barna var slitne i det 

hele tatt.   

 

Dagene var både morsomme, lange og slitsomme. Etter discoen 

gikk vi ofte nattevakt, og barna var overaskende tidlig i seng. 

”Det hadde blitt mye mer å gjøre hvis det hadde vært noen barn 

som løp like mye rundt på natta som Erlend og Håkon på den 

alderen”, meldte Håkon.  
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På onsdagen var vi på fjelltur. Her var det noen grupper som løp, 

mens de fleste gikk tur. Sindre, Erlend og Håkon løp sammen 

med guttene født i 2002 til 2005, og det var det veldig høyt 

tempo. Vi løp til Bitihorn, som er en fjelltopp på 1600 meter like 

ved Beitostølen. Turen tok i overkant av 3 timer, og mesteparten 

av tiden lå vi i sone 2. Barna var helt utkjørt etter turen, og vi var 

imponert over formen deres. På fjellet arrangerte vi fjellquiz og 

en iskonkurranse. Vi hadde 3 bokser med is, og det var til 

sammen 100 is i 

boksene. Det var 200 

deltakere, og det var 

førstemann til mølla 

fikk is. Det var bare is 

i to av boksene, og det 

ble en hard kamp og 

mye kriging for å få is, 

og vi trenerne syntes 

det var veldig gøy å se 

på. 

 

I tillegg til mye trening var det 

også en del leker. Vi arrangerte 

ulike konkurranser der gruppene 

konkurrerte mot hverandre i alt 

fra biltrekking, hopping, løping, 

rulleski, planken, push-ups og 

hinderløype. Etter mye trening, 

arrangementer, nattvakter og lite 

søvn, var mange av trenerne 

slitne. Erlend sovna på sofaen, 

mens Elise sloknet helt i bilen på 

vei hjem. Likevel må vi si at vi 

har hatt to fantastiske uker med 

mye moro, og man kan ikke ha 

noe bedre sommerjobb enn å være trener på sommerskiskolen.   



INTROBLEKKE  2016 

 

 
 

24 

NTNUI-LANGRENN SIN HOVEDSPONSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


