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Gammel leder har ordet!
Hu og Hei og Hoppsasa!
Endelig er en ny utgave av Fiskebeiner’n her,
og det betyr at vi allerede er kommet til Marka
Rundt! Dessverre har vinteren i år vært preget
av at det fantasitske føret vi hadde i midten av
Januar regnet bort mens et 30-talls NTNUIere
badet i sola i Sveits. Heldigvis står
dugnadsånden som alltid meget sterkt i
langrennnsgruppa og det ligger an til å bli nok
et knallbra renn trass i litt mindre snø enn vi
hadde håpet.
Langrennsgruppa er godt i gang med sesongen og vi har i tillegg til å
vise oss i lokale renn og hyttekarusell satt grønne farger i både
Skiclassics(Vestøl i front!) og NM-stafetten der vi i år stilte med hele 7
lag! Tilbake til godt gammelt nivå med andre ord!
Etter å tilbrakt de siste årene som aktivt medlem av langrennsgruppa
både i skisporet og i styret er det med glede at jeg ser det store
generasjonsskiftet som er i ferd med å materialisere seg foran øynene
våre! Det har vært en enorm rekruttering de siste par sesongene, noe vi
har sett spesielt godt med antallet deltagere på treninger, samlinger,
hyttekarusellen og ikke minst banketter! Det hersker liten tvil om at det
nye styret med supermosjonistFrida i førersetet stiller meget sterkt når
de skal styre NTNUI-Langrenn-skuta trygt inn til både nye og gamle
havner! Det er derfor med stor glede og visshet om at langrennsgruppa
er i gode hender at jeg nå kan trekke meg litt tilbake og fokusere hardt
på å skrive masteroppgave fortsette å gå masse på ski!
Takk til alle dere som er med på å gjøre skoletimene uutholdelilge
fordi man heller vil ut på ski og trening med langrennsgruppa og
fortsett å være akkurat sånn dere er, så vil NTNUI-Langrenn for alltid
være Verdens Beste Skiklubb!
En siste lederhilsen fra gammærn sjøl
Diddzter
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Ny leder har ordet!
Etter to år i langrennsgruppa, eitt som festglad mosjonist
og eitt som ein noko meir seriøs kasserar, er det ei ære å bli
valgt til ny leiar i langrennsgruppa! Eg har for lengst skjønt
at det skal bli vanskeleg å følge opp min forgjengar sine
prestasjonar i skisporet, men eg lovar å gje alt for å
vidareføre den solide jobben som er gjort og ta vare på
gruppas stolte tradisjonar. NTNUI Langrenn er tross alt
Norges beste, trivelegaste, mest seriøse og mest useriøse
skiklubb. Det her kan ikkje bli anna enn veldig bra vurdert på ein veldig, veldig bra skala. Det gledast stort til
fortsettelsen! (Mellom anna med Marka Rundt og SL like
rundt hjørnet, kom og bli med!)
Skihelsing
frå Frida
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Redaktøren tar seg friheter
Skisesongen er godt i gang! To av
vinterens høydepunkt, La
Diagonela og NM på Lygna, er
gjennomført med stor suksess og
Hyttekarusellen har hatt svært god
deltagelse. Men heldigvis har vi
fortsatt mye moro i vente. Nå først
ut er det tradisjonsrike Marka
Rundt, før Studentlekene, Vasan og
Birken følger som perler på en stor.
Det er med andre ord bare å holde
trøkket oppe.
Men dersom du mot formodning skulle mangle litt trøkk i
staking, tar Nardo Elite oss med inn i styrkerommet i denne
utgaven av Fiskebeiner’n. Det er bare å suge til seg alle
tips!
En som derimot ikke var i posisjon til å gi tips, var Martin
Johnsrud Sundby til landslagsledelsen i forbindelse med
laguttaket til 3mila med skibytte i VM. En (foreløpig)
skuffet Niklas Dyrhaug og en utestengt Therese Johaug til
tross, VM i Lahti blir et meget spennende mesterskap. Det
er bare å glede seg.
Håper denne utgaven gleder DEG!
Amanda Borge Byrkjeland
Fiskebeiner’n-redaktør
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Samling i Bruksvallarna
Av Elise Langkaas og Therese Tærud
Etter måneder med barmarkstrening, hundrevis av mil på rulleski, et
titalls ganger opp til Estenstadhytta, og en haug med timer på
styrkerommet var vi endelig klare for å sette kursen mot årets
snøsamling. I gammel NTNUI-tradisjon var destinasjonen
Bruksvallarna i Sverige.
De ivrigste dro
avgårde allerede
torsdag morgen
(trolig for å
tjuvstarte samlingen
av kilometer på
strava). Resten av de
grønnkledde ankom
torsdag kveld.
Vi var forberedt på å
gå runde på runde i
en kunstsnøløype,
men jaggu slo ikke
kong vinter til med et skikkelig snøfall bare dager før vår ankomst.
Bruksvallarna badet i snø, og vi fikk gått langtur på fjellet i nydelig
vintervær.
Lørdag var det duket for testrenn i de svenske skoger. Fantastisk
innsats av samtlige som gikk. Årets julestjerne på jentesiden ble Åsne
som gikk i mål 13 sekunder før Ingeborg. Samlingens store snakkis var
selvfølgelig novemberformen til elgen fra meldeposten, Olav Vestøl.
Med en overlegen seier har han lagt lista høyt for sesongen.
Lørdagens middag ble lagt til “Funäsgrillen pizza og grill”. Femti
skrubbsultne skiløpere fylte restauranten/gatekjøkkenet og sørget for
en dagsomsetning langt over normalen! Med flere bordsetninger og
god innsats på kjøkkenet ble alle gode og mette.
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Som vanlig ble det avholdt en
(u)høytidelig kakekonkurranse. Det
var mange kreative bidrag, men
Åsne og Jørgens brownie med
bringebærmousse gikk av med
seieren. Vel fortjent! Andreplassen
gikk til brownien som egentlig
smakte mer skumgummi enn kake
(dette skyldes nok en noe
omdiskutert avstemningsprosess).

Fünasgrillen fredag kveld.

Søndag ble det langtur på hele gjengen. De ivrigste guttene var ute i 45 timer. Det trenes, med andre ord! Søndagen hadde vi forøvrig nydelig
vintervær, og blide og fornøyde satt vi kursen mot Trondheim og
eksamensperiode.
Og til slutt; Hvem fikk egentlig logget flest kilometer på strava? Juryen
har kåret Didrik til vinner med hele 21,7 loggførte mil. (Det er
selvfølgelig lov å legge inn protest, men det er ikke sikkert juryen tar
det opp til ny vurdering)
Tusen takk for en super samling, vi sees neste år Bruks!
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Utenlandsturen - La Diagonela
Av Andreas Døble og Sven-Erik Kaiser
Onsdag 18. Februar var det så langt, men forberedelsene hadde vart
over lengre tid. For noen fra kvelden før med smørekurs, for andre
dager og uker med diverse gjøremål for at turen og tilhørende renn
skulle gå best mulig. Noen forberedelser ryktes å spores så langt
tilbake som til Dolomitenlauf i 2016, andre til tidlig påmelding og
flybestilling. Dette med unntak av Anna som kjørte akklimatisering i
München, og Erlend “Bippe” som hadde vært for sein med
påmeldingen, men like så godt møtte opp. Det var nok som en enkel
svipptur å regne for australieren.
Turen startet tidlig, for noen nesten før forrige dag var omme. Og selv
med god tid til soving var det mange trøtte fjes å se i München. Likevel
manglet ingenting(eller ingen) fremme på flyplassen, og tiden kunne
trygt brukes til å hive i seg raske kalorier og de uunngåelige
komplikasjonene ved leiing av mer enn én bil av gangen. Etter en
demonstrasjon av stor pakkekunst i 9-seteren og litt att og frem var vi
klare til avreise. Turen startet i lett terreng og høy hastighet på
Autobahn, og det var ikke lenge før man fikk følelsen av å kunne jogge
ved siden av når bilen måtte ned i fattige 80. For de som ikke har kjørt
inn i alpene fra denne siden, kan det nevnes at det er et fantastisk syn
når fjellene plutselig stikker opp av det relativt flate landskapet. Og
finere skulle det bli.
Skyene klarnet, over Fernpass var det dyp snø og trolske trær.
Spennende utforbakker ble observert, og flere mente vi hadde tatt med
oss feil type ski. Da vi ankom vårt bosted var det sent på kvelden, i alle
fall ifølge sveitsisk tidsregning. Fire stykk kunne berette om å bli jaget
av en sint innfødt etter å ha gått inn på Coop etter klokka 19. Etter litt
misforståelser og venting i kulden hadde vi fått både mat og rom, og
var klare for vår første natt i Sveits.
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Den første skituren gikk nede i dalen ved Scuol, under skyfri himmel
og i et godt tosifret antall minusgrader. Det var mindre snø enn
tidligere på bilturen, men været og landskapet var upåklagelig, noe
som skulle holde seg helt til vi baklagelig vis måtte reise hjem igjen.
Da vi var tilbake i startområdet hadde solen kommet frem, og det var
varmt nok til å både stå stille, slå av en prat og nyte gratis glovarm
“punsj” servert av løypevakta.
Senere på dagen gikk turen til Livigno, et mekka for skiløpere
sommerstid. Også kjent for en av Norges mest omtalte nyhetssaker og
utradisjonelle, billige alkoholenheter. Her fantes det både alpinister,
96% og 3,5 liters vodka med håndpumpe på superen. Etter besøk hos
apoteket, noen av de utallige sportsbutikkene og en pizzeria vendte
kursen tilbake ut av taxfreesonen og til toppen av BigMac-indeksen.
På Fredagen dro vi til Samedan for å teste løypa og gjøre de siste
forberedelsene. Her var det store mengder skiløpere, både elite og
bredde. Den store spenningen var knyttet til en bakke midt i løypa blanke ski eller feste? En stadig mer(eller mindre?) relevant diskusjon.
Men der hadde de bare kjørt ut snø og ikke preparert ferdig.
Spenningen skulle holde seg til morgendagen. Videre ble det kjørt
varierende oppladning med individuelle opplegg. St. Moritz, Livigno
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for andre gang og Hotellet i Vulpera ble alle benyttet. Variasjonen i
inntatt næring var nok enda større, skismøringen mer lik. Her skilte det
mest mellom dem med og uten feste. Føret var trygt, men i boden ble
det jobbet til rett før leggetid,
Da renndagen endelig kom satt en stor gjeng håpefulle NTNUI-ere
kursen mot Zuoz. Med 20 blå på termometeret, blå himmel og blått
under skia lå alt til rette for en nydelig skiopplevelse. Noen hadde vel å
merke ironisk nok valgt å stake La Diagonela. Vi stilte med 9 babes og
24 dudes på startstreken. Mange av oss hadde fått seedet seg inn i
elitepulja ved å sende en vennlig e-post til arrangøren. De grønne
fargene preget derfor TV-bildene idet startskuddet gikk. Særlig Olav
gjorde en god figur da han ledet hele løpet og fikk mange minutter i
TV-ruta. Dessverre holdt det ikke hele veien for Sørlandsekspressen.
Løypen holdt generelt en nokså flat profil innover Engadindalen, men
med en bakke ved Pontresina. Omgitt av høye og vakre fjell og
sjarmerende landsbyer var det fort gjort å glemme seg bort litt bort
underveis. Noen få ivrige sveitsere stod langs løypa og heiet oss frem
med sine heiarop og store kubjeller mellom beina. Etter å ha forsert de
siste harde bakkene opp til målbyen Zuoz kunne vi endelig passere
målseglet og slippe jubelen løs. Et flott løp var gjennomført.
Det er mange gode prestasjoner som kunne nevnes, men vi må trekke
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frem Olav og Britt Ingunn leverte begge et meget sterkt løp og ble
beste mannlige og kvinnelige NTNUI-er. En stor kudos også må rettes
til vår egen pressefotograf Gudmund foreviget mange flotte øyeblikk.
Etter et vel gjennomført renn var det på tide å feire oss selv slik vi kan
best: med en heidundranes bankett! Rehydrering er jo tross alt viktig
etter et langt skirenn. Med Alpen-pop på anlegget og med Jørund i det
spandable hjørnet ble stemning fort meget god. Etter et langt og godt
vors i leilighetene, fortsatte den gode stemningen utover natten i en
hotellbar like ved.
For de som ikke var sengeliggende dagen derpå ble søndagen brukt til
å få seg en siste skitur på sveitsisk snø. Noen tok gondolen i Scuol for
litt høydetrening på 3000m, mens andre tok seg en tur i Dario Cologna
Loipa i Ftan. Felles for de begge var en nydelig utsikt over de
sveitsiske fjell badende i sol. I slike forhold var ikke akkurat
hjemlengselen stor, spesielt når vi fikk meldinger om regn og
vannskiforhold i Trondheim. Men til slutt måtte vi innse at tiden var
omme og vi måtte vende snuten nordover mot München. Sveits viste
seg definitivt fra sin beste side.
Vi vil benytte anledningen og takke tur-komiteen og reisefølget for en
utrolig flott tur! Bedre enn dette kan det ikke bli.
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NM pa Lygna
Av Sebastian Torgersen

Hele fire herrelag og tre damelag reiste seks timer sydover for å
delta på årets norgesmesterskap på Lygna. Sent fredag kveld
ankom 15 av NTNUI-løperne Hadeland folkehøyskole på
Brandbu hvor vi skulle tilbringe to netter. Folkehøyskolen hadde
samme helg et treff for fjorårselever så vi var ikke akkurat alene.
Litt sliten og gammel skole, men en fantastisk god frokostbuffé
var verdsatt av den sultne gjengen.
Lørdag stilte
det ingen
NTNUIere på
startstrek,
men vi dro de
15 minuttene
opp til Lygna
for å teste
løypene før
det skulle gås
NM skiathlon.
Litt vriene
smøreforhold,
og det ble blant klassiskgjengen fort konkludert med at det var
viktig å ha sikkert feste i den tøffe klassisktraseen. Etter litt hvile
og en rask dusj på folkehøyskolen dro vi opp igjen for å heie på
gutta som slet seg gjennom 3-mil skiathlon. Resten av
ettermiddagen ble tilbragt i folkehøyskolens søppelbod hvor det
var felles enighet om at det var den kjente ”guru-puta” (en slags
klistervariant) som var morgendagens best feste tips selv om det
var meldt snøvær. ”Enten så riller du eller så har du elendige
ski!” kunne Olav selvsikkert uttale.
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Søndag våknet vi opp til masse nysnø, langt mer enn meldt og
klister var ikke helt optimalt. Etter litt fram og tilbake fikk de
fleste greit feste og selv om vi gutta ikke fikk sett så mye på
damestafetten leverte NTNUI-jentenes tre lag henholdsvis 16.,
58. og 77. plass. Sterkt levert! Gutta stilte med hele fire lag, men
dessverre ble det bare førstelaget som fikk fullføre til en 79.
plass. Andre-, tredje- og fjerdelaget ble tatt igjen med en runde
og tatt ut av stafetten. Kjedelig å ikke få gått helt til mål, men
det ble like vel en 99., 129. og 144. plass.
NTNUI-gjengen vendte så nesen nordover de seks timene i bil.
En felles middag på McDonald’s i Lillehammer var upåklagelig
godt. NM stafett er en skikkelig folkefest, et vanvittig trøkk og
mye publikum var det veldig gøy at vi stilte med så mange lag.
Vi blir enda sterkere neste år!
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Tour de Sweco og Hyttekarusellen sa langt
Av Terje Magnus Bakken Sørensen
Sesongen startet
med ett smell med
Hyttekarusell 10.
Januar, da med 5
og 10km klassisk.
Som vanlig (?) er
det lite snø i
Trondheim ved
semesterstart,
derfor var det
meget bra at
Granåsen kunne
stille med gode kunstsnøforhold. Hva distansen angår spekuleres det i
om rennleders dårlige form førte til at 10km-en ble smugkuttet ned til
8,5km. Redaksjonen har ikke klart å komme i kontakt med rennleder
for en uttalelse. Selv med kunstsnørenn og 12 blå kom hele 40stk til
start. Aller raskest var Britt Ingunn Nydal og Andreas Døble som vant
foran et kobbel av løpere.
Hyttekarusell 2 var løpet for de som liker skate, med start i standardkrysset ved Fjellseter måtte dette bli bra! Løypa gikk gjennom den
relativt lettkuperte 5km-en, hvor NTNUI har sin hjemmebane. Hvem
ville i dag være sterkest? Ryktene hadde det til at OL-uttatte Jonas
Riseth skulle stille til start. Dagen forhold var ganske tunge i forhold til
Granåsens isbelagte løyper, så dette er dagen for O2-snapperne. I
dameklassen stilte Tuva Staver opp og gikk inn til en overlegen seier
på 5km-en før hun fortsatte ut på en ny runde for å gi deng til gutta
også, til slutt plasserte hun seg på en sterk 7.plass i herreklassen som
ble vunnet av Sindre Selvig. Mens Jonas tydeligvis har samme
formkurve som en Petter Northug i mesterskapshumør og rusler inn
over 16min bak vinneren. Finner han OL formen i tide?
Etter to individuelle distanser var det på tide å teste spurtegenskapene
med en fellesstart, også dette rennet ble arrangert i Granåsen da
forholdene i resten av marka var ganske skrøpelige. For å skape en
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ekstra spiss på rennet, er det utarbeidet en ganske spesiell variant av et
oppløp som innebærer en skarp 90 grader sving inn i mål. Med 50stk
på start måtte dette bare bli bra! Hos tilskuerne i stadion bakken høres
man uttalelser som” har det noen gang vært så mange på en
hyttekarusell?” Svaret på dette er nok Ja, men kanskje ikke på en
fellesstart. På toppen av første bakke strakk allerede feltet seg over ett
min bakover. For damene ble det en konkurranse i å gå sikksakk
mellom gutter som fikk hammeren, dette viste Berit Gjelten seg best
på. For gutta derimot så mann tidlig at det kom til å bli spurtoppgjør.
Tilslutt var det tre stk det sto mellom, Hans Christian Tungesvik, Ola
Jordheim og Asbjørn Madsstuen, der viste Hans Christian at han kan
mer enn triatlon, han kastet seg gjennom siste sving og inn til seier.

Årets første klubbmesterskap var det neste på agendaen, med Hank
Sprinten som vanlig på Saupstad skistadion. Rennet gikk i skait og
prologene ble vunnet av Anton Heldal og Åsne Håland. Spørsmålet var
det hvor lenge sprinteren holdt, holder de helt gjennom finalen? Svaret
på dette spørsmålet fikk vi i semifinalen for damer, hvor prologvinner
Åsne røk ut, for herrenes prologvinner gikk det litt bedre, men i finalen
sa det stopp med en 5.plass. Vinnere ble Britt Ingunn Nydal og Sindre
Selvig.
Før start av Tour de Sweco leder Britt Ingunn Nydal foran Audhild
Bakken Rognstad og Ingeborg Treu Røe. Hos gutta er Sindre Selvig i
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tet foran Olav Vestøl og Didrik Graham Henriksen. Så disse seks må
antas som favorittene til TdS også!
Etappe 1 en 5km prolog i Fjellseterløypene, på raske og isete forhold,
med ekstremt mye folk i løypa. Dette skulle bli en konkurranse om å
ha best balanse og god slalåm teknikk. Hos damene gikk
forhåndsfavoritten Britt Ingunn Nydal av med seieren 45sek foran
Berit Gjelten. Hos gutta ble det ett mye tettere oppgjør hvor de fire
første kom innen 4sek. Best av disse var Marcus Braathen. Totalt var
50stk igjen løypa.
Etappe 2, ble gått på Saupstad, da Granåsen hadde snøproduksjon.
Forholdene var utfordrende med tanke på smurning, med ekstrem
slitasje var det store spørsmålet om dette skulle bli staking eller ikke.
Med to proffer på start skulle dette bli ett hardt løp. Hos damene vant
Ida Lindqvist foran Britt Ingunn Nydal. Sterkest i herreklassen var
Sindre Hammerlund foran Jakob Mestvedthagen.

Jaktstarten ble flyttet til en alternativ løype grunnet snømangel, og
fulgte løypa fra Fjellseter rundt 5km-en og opp til Skistua. Vinneren
hos gutta ble Jakob Mestvedthagen og hos damene Britt Ingunn Nydal.
Raskest på etappen ble Ola Jordheim og Elise Langkaas.
Fiskebeiner’n takker trener TM for utfyllende HK-artikkel ;)
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Reisebrev fra Almaty
Av Jonas Riseth

Med politieskorte
overalt og fullt av
kasakhstanere som
vil ha en liten del av
oss, i et land der det
virker som at
halvparten av
befolkningen er
politi, og den andre
halvparten er
snømåkere, har
Jonas og Ole i to
uker fått levd ut
drømmen om å
være idrettsstjerner.
Når man skal reise helt til Almaty i Kasakhstan er det først og fremst
viktig at man får med seg det man trenger og rekker flyene. Med en
time margin på Gardemoen og et fly fra Værnes som var en time
forsinket hadde Ole allerede kommet i bakleksa der. Å diskutere med
russere på gaten var det lite vits i. Han kom seg til slutt på plass med
ingen verre konsekvenser enn å gå glipp av en liten dag og allerede
blitt kåret til lagets løk av lagkaptein Jørgen Grav. En tittel det ble sagt
at Vegard Antonsen fikk forrige gang.
Kasakhstanerne hadde virkelig slått på stortromma i forkant av
arrangementet. De hadde bygget en splitter ny utøverlandsby med god
plass for de 2000 utøverne fra 55 land. Med et helt nytt arenakompleks
Almaty Arena ved siden av landsbyen og flere andre moderne
stadioner var rammene for arrangementet oppimot et vanlig OL.
Sikkerheten skulle det heller ikke stå på. Ser man «Athlete Village» fra
utsiden så den mer ut som et distrikt fra Hunger Games, der området er
gjerdet inn med en soldat hver tjuende meter og hundepatruljer hver
hundrede.
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Åpningsseremoni

Med over 3000 frivillige studenter i grønne jakker er det alltid noen
som dukker opp og vil hjelpe deg med noe. Den lille norske troppen
hadde to biler med sjåfører som var disponibel 24 timer i døgnet. De
var det bare å bruke hvis man hadde forsovet seg til bussen til stadion,
ønsket å spise nattmat i byen eller ønsket å sjekke hva resten av Almaty
kunne tilby. Sjåføren ventet gjerne 4-5 timer for å kjøre oss tilbake
igjen. Ved litt kø og litt dårlig tid sørget sjåførene ofte for at det ble
opprettet et nytt felt eller to på motorveien.

Utøverlandsbyen

Langrennstadion Alatau ligger en og en halv times kjøring med buss og
politieskorte fra utøverlandsbyen. Det er i fjellene på 1500 meters
høyde, der luften som blir pustet inn ikke er like forurenset som i byen.
Med et smøreteam som besto av utøverne selv og lite utvalg av
smurning(der til og med to spesiallagede pulverblandinger for
anledningen ble glemt igjen hjemme),
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er det lurest å skaffe seg noen
gode venner. Andre nasjoner
synes det var kjempegøy at
Norge hadde det dårligste
serviceteamet, og noen ville
gjerne hjelpe til. Etter å ha slitt
med smurning de første dagene
fikk vi heldigvis hjelp av
Australia etter hvert. Ting er
altså ikke akkurat som i andre
internasjonale konkurranser her
i Kazakhstan. På Norges beste
dag der vi fikk Kjetil Andre
Bjerkrheim i semifinalen, var det en gjeng med ukrainske smørere som
røykte med den ene handa og la pulver med den andre for han. Det
viste seg at å røyke inn pulver ga mirakuløs effekt der vår mann hadde
best ski i feltet, vant sin kvartfinale, men ble disket for skøyting i
semifinalen. Tyskland, Canada og Slovakia sørget også for at vi ikke
rotet oss helt bort på smørefronten i løpet av mesterskapet.
Konkurransene som ble gått var 10km klassisk, 10km fristil jaktstart
fra klassiskrennet, sprint klassisk, stafett og 30km klassisk. Med et
skyhøyt nivå med flere verdenscupløpere og maskiner fra Russland og
Kasakhstan har det vært vanskelig å hevde seg. Oles beste plassering i
mesterskapet ble 41. plassen på sprinten. Det ble mye småsykdom
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utover i lekene, og det var vel ingen helt friske norske løpere som gikk
den siste distansen. Der var det kun Jonas og Ole fra Norge som kom
seg i mål, der Jonas fikk sin beste plassering med 35. plass. I stafetten
gikk Norge selvfølgelig for gull slik som Norge alltid gjør i
internasjonale stafetter. Med en respektløs førsteetappeløper ble det
luke ned til resten av feltet på den første 2,5km runden. Men Norge
kom raskt ned på jorda igjen og etter 11 runder til ble det notert en 10.
plass.
Med noen fridager må man jo også se litt andre ting enn kun skistadion
og utøverlandsbyen. Så da var det bare å få privatsjåføren til å kjøre
rundt. Når man reiser rundt i landslagstøy og ser på arrangement og
severdigheter blant sivile, må man stille opp på et stort antall selfier.
Til den legendariske rekordskøytebanen Medeo er det obligatorisk å ta
en tur for å heie på de norske skøyteløperne. Ole ble veldig fasinert av
kunstløp, mens Curling og Greigkonsert var bortimot det kjedeligste
han noen gang har brukt tid på. Når man tar gondolbanen opp til
byfjellet i Almaty får man se at hele byen egentlig bare er en sky av
støv og eksos.

Almaty dekket av smog

Når alle konkurranser er unnagjort er det duket for stort byttemarked.
Selv om vi ikke var øverst på resultatlista, var de norske skiklærne
øverst på alle utøvernes ønskeliste. Vår lagleder Bendik Bang Pedersen
var spesielt god til å lure utøvere fra andre nasjoner, og fikk byttet bort
grønne militærskjorter og annet ræl mot mye annet kult.
Universiaden er over for denne gang og vi vil anbefale alle som får
denne sjansen til å ta den. Større arrangement skal det godt gjøres å bli
en del av!
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Skarp snos hjørne

Fiskebein-fakta
Visste du at gjesping før en
konkurranse kan gi deg en
konkurransefordel? Gjesping
stimulerer nemlig en del av
hjernen som er viktig for
bevisstheten. Man blir nemlig
mer opplagt før konkurransen, og
det er ikke nødvendigvis et tegn
på at du er trøtt! Ikke rart Anders
Magnus Liberg herjet i
kvartfinalen under KM-sprint!
Visste du at?
Et nylig publisert studie i et anerkjent
tidsskrift undersøkte effekten av en type
sportsdrikk som selges i Russland, som
visstnok skal inneholde kvinnelige
hormoner. Teorien til forskerne var derfor
at denne sportsdrikken ville gjøre menn
mer lik kvinner. Forskerne ga dermed 978
russiske menn 10 liter sportsdrikk hver.
Studiet gikk over styr, og ble nesten
stoppet av Putin da det ble observert at
alle mennene snakket ustoppelig uten mening, ble
følelsesmessig ustabile, ikke kunne kjøre bil, ikke klarte å tenke
rasjonelt, kranglet over ingenting, og nektet å unnskylde seg når
de tok feil. Sportsdrikken ble senere trukket fra markedet.
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Fiskebein-dikt
- fra anonym NTNUI-løper
Skistaven min er lang og stiv, er du
med meg på skitur kan det bli
skikkelig liv.
Den kan være god og varm, ser du
meg i skøyteform er den lengre enn
min arm.
Jeg bruker den både ute og inne, går
jeg forbi damene begynner de å
spinne.
Hvis skyvene er gode får den lett en bøy, er føret glatt og vått
blir det virkelig gøy.
Hvis du har høye utstyrskrav, må du gjerne spørre om å låne min
stav.
For jeg er fra NTNUI, jeg bryr meg kun om å gå fort på ski!
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Styrketrening med Nardo Elite
Av Marcus Braathen

Nardo Elite er best kjent for deres sine fabelaktige prestasjoner i
skisporet, men i denne artikkelen røper de eksklusivt
hemmeligheten bak deres store suksess. De to guttene garanterer
gode resultater om dere lar disse øvelsene bli en del av deres
faste styrkerutine. Om ønsket er å gå fort på ski, eller om du helt
enkelt ønsker å se bra ut naken, så lover de at dette vil være god
lesing.
Nardo Elite prioriterer de små muskelgruppene i mageregionen,
noe veldig mange skiløpere glemmer. Dette gir dem et stort
fortrinn i styrketreningen. Noen av disse øvelsene vil være svært
vanskelige å gjennomføre om du aldri har gjort de før, men det
garanteres stor progresjon etter bare noen få økter.
Øvelse nr. 1 – Bekkenhev
Denne øvelsen er en undervurdert
øvelse. Øvelsen ser ikke veldig tung
ut, men om du får til denne øvelsen
riktig vil du merke at den tar skikkelig
godt i nedre del av magen. Bekkenhev
kommer fra nå av til å bli en
nøkkeløvelse i styrkeprogrammet ditt!
Rull ett håndkle eller en treningsmatte
og plasser denne under korsryggen.
Bekkenet skal så kunne vippes opp
ved hjelp av nedre del av mage. Viktig at knærne løftes
horisontalt opp mot taket, og ikke skrått bakover. Når du
begynner å mestre denne øvelsen kan du benytte strikker for å
øke belastningen. Som vist på bildet, kan du eksempelvis bruke
en til beina og en til armene. Bevegelsen i bekkenet gjøres på
samme måte, men her får du aktivert flere muskelgrupper ved at
du gjennomfører stakedrag med armene.
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Øvelse nr. 2 – Flyvende benbrems
Denne øvelsen er
Hulbaks favoritt!
Her starter du ved å
henge i en stang med
strake bein opp mot
taket. Du fører så
beina sakte nedover
til de peker vannrett
mot veggen, holder
stillingen et snaut
sekund før du
trekker beina opp til startposisjon igjen. I denne øvelsen er det
viktig med strake bein og kontrollerte bevegelser.
Øvelse 3 – Tør du utfordre tyngdekraften?
En utfordrende øvelse hvor du bør gå til anskaffelse av en solid
strikk! Her gjelder det å stramme alle muskler i mage og rygg,
for så å falle framover og la strikken gjøre resten av jobben. Du
skal ha 5-10 cm klaring mellom albuene og gulvet når strikken
er i full strekk.
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Fra novemberstjerne til La Diagonela-helt
Av Amanda Borge Byrkjeland
Da Olav Vestøl tidlig i november viste fryktinngytende form under
testrennet i Bruksvallarna og slo nestemann med to minutter, stod det
ikke på kommentarene fra konkurrentene; «din novemberstjerne», «har
du cera under skia eller?», «han hadde j****g god glid!», «haha han er
altfor tidlig i form». Men dette så ikke ut til å påvirke karen fra
Vegårshei i nevneverdig grad, og i januar viste han hele
langrennsgruppa at november-resultatet var langt i fra tilfeldig.

Under La Diagonela i kulden på sletta mellom Zuoz og Samedan tok
Olav like godt teten, og selv om dette ikke holdt inn, ble han nummer
53 totalt og bestemann fra NTNUI. Slik beskriver han selv følelsen av
å ha slått tilbake etter novemberstjerne-stempelet:
Etter testløpet i Bruksvallarna og det påfølgende stempelet som
novemberstjerne har jeg måttet jobbe knallhardt med meg selv. For det
første måtte det jobbes knallhardt fysisk, gjennom ekstreme treningsturer for å beholde den gode formen gjennom hele sesongen. For det
andre har jeg også vært nødt til å jobbe steinhardt mentalt for å klare å
holde meg oppegående. Mange har hatt meninger om min formutvikling og lurt på om jeg var i form alt for tidlig i sesongen. Mange
har også vært kritisk til mine treningsmetoder og taktikken med å trene
i smug og totalt sett har dette vært en enorm påkjenning for meg!
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Etter en god treningsperiode på rulleski i juleferien var jeg likevel
optimistisk med tanke på sesongens første langløp, La Diagonela. Jeg
var forsiktig med å uttale ambisjoner før start, i ren frykt for at dette
skulle bli brukt mot meg i den mentale kampen som foregikk… Jeg
valgte derfor å holde mine tanker og forventninger for meg selv, og lot
andre ta seg av spekulasjonene og uttalelsene før start!

Da det så var klart for langløp og dommen over formen endelig skulle
komme, klarte jeg å bruke det enorme presset til min fordel. Ønske om
å bevise at barmarkstrening og lange skoledager ikke skulle være noe
hinder for god form var stort og det var mange interne NTNUI-dueller
som helst skulle vinnes. Motivasjonen ble ikke akkurat mindre etter en
spydig kommentar signert Øyvind WHB like før mål! Uansett, det
viktigste var å slå Nardo Elites representant, olympieren Ole Hulbak!
Følelsen av å slå tilbake etter den tunge tiden var fantastisk! Gleder
meg til resten av sesongen!
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Nytt styre i NTNUI Langrenn
På NTNUI Langrenns årsmøte onsdag 1. februar, ble det blant
mange saker valgt nytt styre. Med det takker vi avtroppende
styremedlemmer for god innsats, og sier HEI til de nye:

(Deler av) Styret

2017/2018

Leder: Frida Øygard
Nestleder: Jørund Vala
Kasserer: Andreas Faanes
Sponsor- og økonomiansvarlig: Ole Hulbak
Arr.kom leder: Ingvild Bratlie
Sos.kom leder: Anna Jensen
Websjef: Gudmund Toverud Høglund
Marka Rundt: Sindre Grøstad
Hovedtrener: Jonas Riseth
Materialansvarlig: Vilde Rieker
Fiskebeiner’n gratulerer de nyvalgte, og ønsker dem lykke til!
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Annonse
Er du jente og er du singel? Da bør du lese videre, for her
kommer en annonse som kan passe deg perfekt.
Hei på du,
Jeg er en høy mørk mann på 23 år fra Myra i Vegårsjeij
kommune. Etter en fuktig russetid med Myrarussen 2013 og
flere år med tråling på bodegaen har jeg enda ikke funnet min
utlovede fru. Så kansje det er akkurat DU jeg leter etter.
Jeg har nylig vært gjennom et tøft verv i NTNUI Langrenn, men
ønsker nå å trekke meg tilbake for å slå meg til ro. Problemet er
bare at jeg ikke har noen å slå meg til ro med. Jeg ønsker ei jente
jeg kan gråte og le sammen med, en sjelefrende, en hustru for
livet.
Jeg har vokst opp i et møblert hjem, men har dessverre ikke klart
å holde dette vedlike. Så om du liker å rydde, vaske, tørke støv,
brette klær, bake gjærbakst og shoppe herreklær er dette et stort
pluss. Jeg har ikke store krav til utseende, men en spretten stjert
hadde jeg satt stor pris på.
Er du den jeg leter etter? Ikje nøl med å adde meg på
snæppsjætt:
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