NORGES STØRSTE AVIS FOR SATIRE, IRONI, HETS OG HUMOR!

FISKEBEINER’N				

Redaktørens svada-hjørne

Heisann hopp!
Da var den her igjen, Fiskebeinern. Alt for lenge siden forrige utgave
og det er mye som har skjedd siden sist. Vinteren i Trondheim har vært
fantastisk og det er endelig mulig å få kjenne vreden i den orginale
Studenterfemmilstraseen. Ikke siden 2014 har vi kunnet arrangere
rennet opp den sagnomsuste Rustadrenna. Løypa er fra 1896 og er
ansett som den tøffeste bakken i Bymarka. Dette er langt hardere
femmil en kollenfemmila.
Denne utgaven kan du lese om årets utenlandstur som gikk til
Østerrike og Kaiser Maximilian Lauf, Vasaloppet, Birkebeinerrennet og
diverse annen snacks. Håper den faller i smak.
Sebastian Torgersen
Fiskebeinern-redaktør
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Ledern har ordet
Hu og Hei!
Jippi! Endelig en kanonvinter,
drømmepåske og ikke minst en
Studenterfemmil som ligger an til å bli
en av de beste på mange år! Snøgudene
har virkelig spilt på lag i år og vi har fått
arrangert alle hyttekarusellene og nå
Studenterfemmila, noe som er sjeldent
til en Trondheimsvinter å være.
Dette er første utgave av Fiskebeiner’n
med meg som leder, og må si det er en
stor ære å være leder for Norges beste
skiklubb! Flere har benyttet vinteren og
påska til å konkurrere for NTNUI (med
stor suksess!) i store og små renn rundt
i det ganske land. Å konkurrere i den grønne drakta er en helt spesiell
følelse og garantert noe du kommer til å se tilbake på med et smil når
du sitter i konsulentstolen om noen år. Benytt derfor muligheten til å bli
med på trening og arrangementer utover våren og høsten, vi har mye
morsomt på programmet!
Det ble ingen Fiskebeiner til årets Marka Rundt, men hvilket
arrangement det ble! Takk til Marka Rundt styret og sjef Erlend
Sverdrup for en rå dag! Nå står Studenterfemmila for tur, og
sistnevnte og undertegnede ønsker å sende en stor takk til Norges
Studentidrettsforbund, Red Bull og Sweco for støtte (og vinger) til å
gjennomføre dette tradisjonsrike arrangementet.
Som sikkert mange allerede har stusset over, er det ingen bankett etter
årets Studenterfemmil, men fortvil ikke! Dette er et helt bevisst valg for
å sikre at alle gruppas medlemmer er opplagte til torsdag og selveste
Stakefesten. Sees i løypa og på fest!
Hilsen
Jørund Vala
Leder NTNUI Langrenn
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Utenlandsturen – Kaiser Maximilian Lauf
av Amanda Borge Byrkjeland

Årets utenlandstur gikk til Seefeld i Tirol i Østerrike med hensikt om å
gå Kaiser Maximilian Lauf. 30 NTNUIere, mange rett fra juleferie, satte
i midten av januar kurs mot neste års VM-løyper med Schlumbergermagnum-flasker i blikket.
Vel fremme på flyplassen i München, og etter den
vanlige “hvordan-få-plass-til-alle-skiposene”-seansen,
fordelte vi oss i biler og kjørte mot Fulpmes (en liten
plass ca 15 minutter unna Innsbruck). Her installerte
vi oss i leiligheter, og sjekket ut hva den østerrikske
landsbyen hadde å by på av restauranter.
Dagene i forkant av rennene ble brukt til å teste løypene i Seefeld,
kose oss på ski, klargjøre rennskiene, spise godt og slappe av (for
de som klarte det). Av mest hørte ord i gangene på leilighetshotellet
i Fulpmes, kommer “gurupute” på en soleklar førsteplass. Og
mange valgte å legge en variant av nettopp dette for å få feste i den
grovkornede Seefeld-snøen.
Så kom lørdagen da den tredje utgaven av Kaiser Maximilian Lauf
skulle gå av stabelen. Sol og minusgrader skapte en perfekt ramme,
og NTNUIerne var tente. Alle i reisefølget valgte å gå 60km klassisk,
som også inngikk i årets Visma Ski Classics, med unntak av Åsne som
på imponerende vis gikk inn til 2. plass i 30kmkonkurransen og fortjent kunne motta sin
Schlumberger-flaske. Best av guttene var Ole
Hulbak, som staket seg gjennom den 6mils
lange løypa på 2:47:10, noe som holdt til en
55. plass totalt. Jakob Meløy og Christian Foyn
fulgte bak på 56. og 58. plass. Blant jentene
imponerte Ingvild Bratlie stort med tiden
3:25:09 som holdt til en 14. plass totalt. Tett
bak fulgte Elise Langkaas. Og det var mange
flere gode resultater, alle hadde tatt seg ut
og var fornøyde med innsatsen - og kunne
fortjent motta deltakermedaljer i målområdet
av selveste VM-dronninga fra Seefeld 1985,
Anette Bøe.
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Hovedmålet med turen var for mange nå gjennomført, og det måtte
selvsagt feires til tross for at deler av reisefølget skulle opp å gå
renn også søndagen. Lørdagskvelden startet med fellesmiddag på
den lokale pizzerian i Fulpmes, hvor vi også fikk besøk av “NTNUI
Alpene og omegn”s egne Nikolai Ryvoll for anledningen. Etter en
heidundranes middag måtte de mest seriøse returnere til leilighetene
og vende blikket mot søndagens renn, mens de festglade fortsatte
videre til Leo’s bar. Her fikk vi vårt eget rom og selveste Leo til å
servere oss. Hele shots-menyen skulle testes, og Leo lystret han.
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Søndag dro rennløperne tidlig
avgårde til stadion, mens gårsdagens
partyløver/dagens heiagjeng kom
noe senere. Erlend og Ole skulle
begi seg ut på samme løype som
dagen i forveien, mens Vilde, Marcus,
Marius, Andreas, Jakob, Sven-Erik og
Espen nøyde seg med halvdistanse.
Det var skøyting på programmet,
og det er tydelig at NTNUIerne kan
mer enn å stake og gå diagonal.
Erlend gikk inn til 10. plass i 60km
skøyting, og Ole fulgte like bak
på en 12. plass. 60 klassisk + 60
skøyting er imponerende i seg selv! I
30km skøyting gikk Marcus inn til en
imponerende 3. plass etter tett duell
med Marius, og også Vilde kunne
klatre opp på det tredje trinnet på pallen. To nye Schlumbergerflasker kunne hentes, og også søndagsbanketten var sikret til stor
begeistring blant NTNUIfansen!
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Marka Rundt
av Erlend Sverdrup

Det evige spørsmålet for Marka Rundt-komiteen er hvorvidt det blir vinter eller
ei når rennet skal gås. Ukene før rennet ble værprognosene på yr.no sjekket på
timesbasis, om ikke oftere, og det var en lettet rennleder som etterhvert innså
at snøen kom til å holde frem til renndag, søndag 18.februar.
I halv-sju-draget svingte de første fra rennkomiteen inn foran skikretskontoret
i Granåsen. Fornøyde, dog en smule trøtte, kunne de se opp mot en skyfri
nattehimmel og trekke kald og tørr luft ned i lungene. Det skulle bli en
strålende dag!
Startpistolen ble testet, og med det gikk også startskuddet for å rigge
start- og målområdet. Flere dugnadskåte NTNUIere ankom Granåsen og
hev seg med i leken. OL-stafetten for herrer runget over høytaleranlegget,
og de som ikke stod og så på sendingen fra Korea fikk raskt rigget stadion.
Nattehimmelen forsvant til fordel for en klar blå en, og snart dukket de mest
ivrige løperne også opp. Det var riktignok ikke før Klæbo hadde sikret gullet i
Sør-Korea at folkemengden kom.

7

Studenterfemmila 17/18

337 tur- og studentløpere fullførte årets utgave av Marka Rundt, samt
41 i TRIM-klassen uten tidtaking. De fleste var strålende fornøyd med
arrangementet og løypene. Solide kuldegrader dagene før rennet sørget for
panserføre, og det var grei skuring å treffe på feste-valget. I mål stod PwC og
delte ut lapskaus, vafler og vørterøl, noe som såg ut til å falle i god smak hos
sultne skiløpere. Rennleder kan skrive under på at
vaflene var gode!
Etter at siste løper passerte under målseglet ble
stadion ryddet, klar for Skandinavisk cup helga etter.
Marka Rundt 2018 ble en suksess i strålende
vintervær, og vi ser allerede frem til 17.februar 2019
for neste års utgave. Sett av datoen!
Erlend Sverdrup
Rennleder Marka Rundt 2018
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Beretninger fra Vasaloppet
av Anna Jensen

Det var en lørdag tidlig i mars, at 25 optimistiske skiløpere satt seg i en
buss, med kurs mot Sverige. I ettertid er det av mange bussturen de
trekker frem som et høydepunkt på turen, og det er virkelig ikke rart.
8 timer fulle av taktikkprat, pasta og pauser på de mest øde steder.
Guttene brukte mest tid på å psyke hverandre ut, det ble drukket salt
i store mengder og diskusjonen om
det var feste eller blanke, fortsatte.
Slik holdt vi det gående, til vi endelig
kunne hente startnummer. Det var
overraskende nok flere enn oss som
hadde tatt turen til Sälen denne dagen. Men startnummere fikk vi, noen
til og med elite og vi kunne dermed
sette kursen mot overnattingen.
I Rörbäcksnäs finnes det kun én
restaurant og den har fått slakt av NTNUIere i år etter år. Det var i hovedsak
ventetid som skulle være problemet,
her med et sitat fra Meløy i 2016;
«Ikke rart det tar tid, når kokken spiser
annenhver burger hun lager». Nevnte
Meløy var likevel optimist og tok med
seg en spent gjeng. Resten av gruppa
satt igjen på det koselige overnattingsstedet og trøkka i seg pasta. Riktignok var det litt ventetid, men for en
burger det ble servert. Alle var enige
om at 2’ern det ble reklamert med i infoskrivet, måtte justeres til en klar
4. Ventetid var ikke noe problem syntes Meløy for «Heir slappa du av
på en heilt anna måte, dei andre stressa så fælt deir borte».
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Tilbake hos de andre, pågikk fortsatt valget om det var feste eller ei
som gjaldt før morgendagen. Mestvedthagen hadde ikke spist stort annet enn salt til middag, så på saltlagerfronten var han dekket, men skia
var altså et større problem. Det endte til slutt med feste og rill lagt av
selvutnevnt rillemester i NTNUI.
Kl. 04.00 var det opp og trøkke i seg mer pasta eller andre ting man
hadde troa på. Stemningen var upåklagelig i bussen, inntil vi ankom
stadion og så at her tok de ikke like godt imot oss som på Kaiser
Maximilian Lauf. Noen la om alle planer, droppet å legge ut ski, i fordel
for flere goder timer med trøkk i bussen. Andre valgte helt motsatt.
Timene før start gikk fort og plutselig sto vi der på startstreken.
Herfra kan ikke undertegnede
gi en utfyllende rapport fra alles
løp, men vi kan konkludere med
at det var langt. Flere synes rett
og slett det var gøy, mens andre
var ikke enige i denne oppfatningen. Alt i alt kom de fleste
seg til mål og her må det trekkes
frem at han som var mest stressa
før start (Mestvedthagen) ender
opp med å bli 3. beste totalt
med feste. Vi vet jo aldri om han
hadde blitt 3. beste totalt uten
feste, men uansett en bragd.
Bussturen hjem var ikke like
minneverdig, da mange valgte
å sove den bort. Alt i alt kan det
konkluderes med at turen, rennet
og gjengen var bra, vi håper på
enda flere grønnkledde til neste år.
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Pulver-Vilde gjør en siste analyse av sporet
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Rutinerte NTNUI-babes vet å holde
hodet kaldt ved uthenting av startnummere

Et Vasalopp tar på noe ledern
fikk kjenne på den “lille” bussturen på vei hjem
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Birkebeinerrennet
av Elise Bryn

Det 80. Birkebeinerrennet gikk av stabelen lørdag 17. Mars. For
ett busslass med gira ntnui-ere skulle fredagen tilbringes med vår
mann Stig som skulle frakte oss til Rena. På Rena gikk som vanlig alt
som smurt; Det er snakk om nerver med altfor mye spenn, ski som
skal smøres eller ikke smøres med 5 eller 7 lag og kalorier som skal
inntas for å unngå den beryktede næringssmellen. Om du trenger
råd før neste år, ville jeg personlig spurt noen andre enn selvutnevnt
mester i #næringssmellen, Terje Magnus Sørensen. En fullverdig oppladning til Birken får man altså ved å ligge i sovepose, uten laken
med skiskoene og kondomdressen som hodepute, på en madrass
fra 1900-tidlig, helst uten ørepropper så du kan høre alle som
snorker.
Med ca. 25 kalde på start, strålende sol og snøkledde trær, lå alt til
rette for 54 seige, men nydelige kilometer over fjellet. 70 NTNUIere i trange grønne drakter dro seg over fjellet med 3,5 kg på ryggen og altfor mange poser lakserende gels festet til øvrige lemmer.
Når alt kom til alt, var alle enige om at det hadde vært en fin tur, og
at neste års renn sikkert blir enda bedre.
Christian Foyn gikk fortest over fjellet blant gutta på 2 timer 57
minutter og karret seg under 3-timersgrena. Anna Ulvensøen gikk
fortest blant jente og klokket inn på 3 timer og 40 minutter.
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SuperFoyn ydmyker selveste Northug på oppløpet
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Frostskader i underlivet
av Eivind Skarpsno

Mange fikk med seg de
flotte prestasjonene av våre
grønnkledde menn i Birkebeinerrennet 2018. Men, de fleste
fikk nok ikke med seg dramatikken som utspant seg bak kulissene. Gradestokken på start
viste hele 20 minusgrader, og
dette fikk store konsekvenser
for mange av våre grønnkledde
menn. Hele 14 stykker kunne
rapportere om blåballer og
minitiss i flere timer etter rennet. Vi har derfor spurt om tips og råd fra en som ikke fikk frostskader
under årets renn. I ettertid har det også blitt satt i gang en dugnad
blant damene i NTNUI-langrenn. Vi har derfor tatt en prat med initiativtaker Anna Jensen. Vi håper dette kan hjelpe leserne våre mot et
grønnere (og «større») Birkebeinerrenn i 2019!

Supermannen som unngikk blåballer
Erlend Sverdrup er kjent for å være mer detaljorientert enn de fleste (Les: «Det går ikke fort
nok uten fluor. Man må ha fluor!») Erlend gikk
derfor dramatisk til verks for å være optimalt
forberedt til Birkebeinerrennet 2018. Vi har
spurt hvorfor Erlend taklet kulden bedre enn de
andre.

Erlend Sverdrup på sin faste økt. Dette
bildet er fra januar. I bokseren har han isbiter.
Foto: Privat
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«Det handler om forberedelser! Jeg er godt
kjent i Lillehammer-området og visste at
gradestokken kunne synke ned til 20 blå. Jeg
har derfor gjennomført 4-5 lettkledde økter
i Trondheimsområdet denne vinteren. Det
fungerte helt knall! Det er også helt nødvendig å bruke vindbokser. Gjerne av typen
Devold eller Swix.»
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Initiativtakeren
Anna Jensen er kjent som en av de blideste
damene i NTNUI-langrenn. Hun syntes så synd på
våre frosne grønnkledde menn at hun satte i gang
en strikkedugnad. I løpet av de siste ukene har
damene i NTNUI-langrenn strikket mange flotte
underlivsvarmere til gruppas mannlige deltakere.
Disse kan dere få ved å henvende dere til Anna.
Hun tar også imot flere bestillinger for de som
måtte ønske det.
Reporter: «Anna, hvorfor satte du i gang dette?»
A: «Jeg ønsker ikke at våre grønnkledde menn skal fryse sånn når de
går på ski. Det hele startet egentlig som et prøveprosjekt. I begynnelsen strikket vi derfor noen enkle «varmere», men dette ble så populært at vi måtte speede opp! Responsen har vært enorm og vi har ikke
rukket å strikke til alle enda. Vi bruker kun godkjent ull som ikke klør.
Utvalget er også veldig variert. Det er jo gøy, da!»

Eksempel på underlivsvarmere
Cold Snake: Elise Bryn strikket den første underlivsvarmeren allerede dagen etter Birkebeinerrennet.
Fargen er en kald grønnfarge, type Mouline No.
117 09. Denne kommer nok til å varme godt neste
vinter!
Cold Elephant: Denne ble strikket i påsken og er favoritten til
Anna. Hun anslår strikketiden til omtrent 5 timer. Det
er brukt en kombinasjon av Polaris- og Merinoull.
Fargene er Crisp-Sunlight og Saturated Ochre. Anna
tar imot bestillinger på denne. Den kan også fås i
fargene Cobalt Blue AB-E032 og Red Violet. Denne
fungerer best på de kaldeste dagene.
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NTNUI Alpene og omegn har opptak
av Jonas Riseth

Vil du bytte ut Trollheimen med Dolomittene? Monsterbakkeløpet
opp Vassfjellet med sisteetappen i Tour de Ski? Gråkallen med
Nordkette? Oppdal med St. Anton ? Sykling rundt Byneset med
Toscana? Myrlangturer med langrennslangturer i Ramsau am Dachstein
på høsten? Norsk med Tysk eller Italiensk? Norske (øl)priser med
Østerriske?
Hvis flere av disse forandringene høres fristene ut kan NTNUI Alpene
og Omegn være noe for deg. Vi har mange steder å velge mellom
med hver sine fantastiske fordeler. Med samlinger på de råeste stedene
i Mellom-Europa blir også den utrolig gode NTNUI følelsen tatt vare
på.
Utenlandsturen til et langløp i Mellom-Europa er høydepunktet
for mange NTNUI-ere. Hvorfor ikke utvide utenlandsturen til et år?
Marcialonga, Dolomitenlauf, Kaiser Maximilliamlauf, Toblach-Cortina,
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Fram til nå har teamet bestått av folk bosatt i Østerrike og Italia, men
det er fullt mulig og egentlig ønskelig å utvide til å også for eksempel
inneholde Tyskland, Slovenia og Sveits. Til og med deler av Frankrike
for å inkludere Alpene vest er aktuelt. Uansett hvilket sted du velger vil
du ha nesten ubegrenset med muligheter for å utføre aktivitetene vi i
NTNUI-langrenn setter høyt. Da tenker vi spesielt på langrenn, løping,
fjellturer, randonee og sykling.
Anbefalte utvekslingssteder er:
Østerrike: Innsbruck, Graz, Leoben, Salzburg
Italia: Trento, Bolzano, Aosta
Har man først og fremst havnet på sykkelkjøret er Milano, Bologna og
Firenze supert, men fortsatt nært nok alpene til å kunne være en del av
oss.
Spørsmål rettes til våre nåværende medlemmer:
Jonas Riseth(Graz), Nikolai Ryvoll(Innsbruck), Edvard Vasdal(Trento) og
Vegard Antonsen(Milano)
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Reisebrev fra New Mexico
av Erlend Nydal og Sindre Tungesvik

Dette semesteret er jeg(Erlend) og Sindre i Albuquerque for å gå
på ski og ikke stryke i alle fag. Vi har gått for University of New
Mexico ski team, der vi har reist rundt i vestlige deler av USA
for å konkurrere mot de andre universitetene. Albuquerque har
samme breddegrad som nord i Afrika, så det var stor skuffelse at
det ikke har vært noe snø der i det hele tatt denne vinteren. Men
det er ganske deilig med over 20 grader og sol hver eneste dag,
og Sindres hud har fått kjørt seg skikkelig ved flere anledninger.
Noe som var helt nytt for oss var høyden. Vi bor på 1600 meters
høyde i Albuquerque, men konkurransene kan gå mye høyere.
En av de første helgene konkurrerte vi på 2700 meters høyde i
Crested Butte i Colorado. Det var ekstremt hardt å konkurrere på
slik høyde, og jeg har ikke planer om å gå skirenn på den høyden
igjen. I bakkene må du bare gå i det tempoet du går på langtur i
Trondheim, mens du kan kjøre på litt mer på flatene. Sindre taklet
høyden bra, og fikk en imponerende tredje plass på 20 km skøyting. Selv gjorde jeg mitt beste løp her borte med en 5. Plass på 5
km klassisk i Crested Butte.
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Livet som student og skiløper på Collage er ganske behagelig.
En typisk uke består av skole fra mandag til onsdag, mens vi drar
på skirenn eller samling fra torsdag til søndag. Albuquerque ligger bare noen timer fra Mexico, så det blir ofte lange kjøreturer
for å komme til steder med snø. Da passer det bra å sitte i en
buss med store skinnseter du kan legge ned horisontalt. Da gjør
det ingenting om kjøreturen er opp mot 10 timer.
Man skulle tro vi ble kjent med mange amerikanere her, men
på laget er kun 2 av 8 fra USA. Laget består av folk fra Finland,
Tsjekkia, Tyskland, Norge, USA og Canada. Og med trenere fra
Slovenia og Sverige, er vi totalt 10 personer fra 8 ulike nasjonaliteter! Hanna Varjus som var i Trondheim i høst, har også vært her
i Albuquerque dette semesteret. Jeg visste ingenting om at hun
skulle hit før vi var i en Facebookchat om når vi skulle bli hentet
på flyplassen. Og Hanna har fortsatt å gjøre seg bemerket med
mye energi, mye og høylytt snakking og imponerende ferdigheter på Karaoke i bussen på vei til skirenn.
Høydepunktet for sesongen var NCAA, som er det løpet der kun
er kvalifiserte løpere fra de ulike skolene fra hele USA stiller. På
programmet stod 10 km klassisk og 20 km skøyting i Steamboat
nord i Colorado. Sindre klinket til med 8. Plass på 10 km klassisk, mens jeg ble syk til feil tid denne sesongen. Etter rennene
var selve høydepunktet, nemlig festen. Her skulle vi vise at NTNU
studenter er ganske mye bedre på fest enn amerikanerne. Jeg
stilte opp som drikkeansvarlig og wingman for Sindre. Dessverre
fikk Sindre litt for mye å drikke, og måtte til sengs til midnatt. Så
her må jeg ta selvkritikk, og passe på at han holder hele kvelden
fremover.
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Etter NCAA var det springbreak, og turen gikk videre til San
Diego. Her skulle vi bare slappe av på stranda en uke sammen
med folk fra både langrenns og alpinlaget . Sindre møtte opp i
toppform etter NCAA, og måtte få ut energien med lange løpeturer. Og jeg hang stort sett på slep. Vi fant på mye gøy som
blant annet kjørte vi gokart og dro mye på karaokebarer. Sindre
vant gokarten overlegent, mens vi fikk noen romantiske duetter
under karaoke. Det var viktig å feire at sesongen var over, men
alt gikk ikke etter planen den ene kvelden. De fleste gikk på
smellen tidlig(ikke oss såklart), doen ble tettet, spy på gulvet, og
vi konkluderte med at det snart er på tide å komme seg tilbake til
Trondheim.
Vi har opplevd mye og hatt det veldig gøy her, men vi skal innrømme at vi savner Trondheim og alle de rå folkene i NTNUI
langrenn. Vi kommer sterkt tilbake til høsten!
Erlend og Sindre
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Sos.Kom gir kudos
av Gunnar Wang-Haugseth

Denne spalten gir en liten ekstra
oppmerksomhet til en som har
utmerket seg litt ekstra innenfor
det sportslige og det sosiale den
siste tiden. Det er en kjent sak
at mange av langrennsgruppas
medlemmer er bedre på fest enn
de er i skisporet. Her gir vi kudos
til de som klarer å kombinere
begge deler. Denne gangen skal
vi trekke frem NTNUIs nye finne.
Starten på det nye året har
vært preget av mye skirenn
og dermed også mange
banketter. Partyfinnen Isac
Holmstrøm kom som et skudd
inn i langrennsgruppa etter
jul. Etter det har han stilt opp
og prestert stort på både renn og bankett. Isac leverte til kudos
under både birken og vasan. Det ryktes til og med at kun Sami
Jahojervi var bedre av finnene under birken. Ryktes det en liten finsk
prestisjekamp her under neste års birkebeinerrenn?
I tillegg til disse sterke prestasjonene har Isac levd opp til sin status
som partyfinne. Isac har stilt opp når det har vært noe, og kommet
og spredd god stemning på både birkenbankett, vasabankett og
nytt-styrefest. Som finne har han selvfølgelig også kommet på
badstu og middag på hytta de gangene det har vært, selv om han
nok er vant til enda mer trøkk i badstua :P
Har vært hyggelig å ha deg med i vinter Isac! Lykke til videre i
skisporet, og viktigere; på bankett.
Til alle andre: fortsett å stille opp så er kanskje du den neste til å få
kudos ;)
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