
NORGES STØRSTE AVIS FOR SATIRE, IRONI, HETS OG HUMOR!
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Hu og hei!
Igjen er vi samlet på et av årets høydepunkt, nemlig Birkebeinerrennet. 
Gøy å se at så mange vil være med på Birken i år, både nye og gamle 
medlemmer. Kanskje er det ditt første Birkebeinerrenn, eller ditt første 
møte med NTNUI. Uansett håper jeg du finner deg til rette, og kanskje 
får noen tips av sidemannen. Det dummeste du kan gjøre er hvertfall å 
ikke lytte til gode tips! Samtidig er det aller dummeste du kan gjøre å 
lytte til dårlige tips! Så her gjelder det å være kritisk til alt du hører.

Jeg benytter også anledningen til å takke alle arrangører, tidtakere, 
medlemmer og ikke minst styret for innsatsen dere gjør for NTNUI 
gjennom vinteren og året. Det er frivilligheten som er bærebjelken 
i NTNUI og den som gjør at vi klarer å ha det fantastiske tilbudet vi 
har i gruppa. Vi har fått arrangert alt av arrangementer og skirenn i 
høst og vinter, og det nærmer seg snart en velfortjent pause (etter 
bankettsesongen naturligvis). 

Men aller først skal vi over fjellet, og ekstra gøy er det jo å gå Birken i 
grønt! Husk å «Hu og hei!» til alle grønne du ser, og ta også i mot alle 
hu og hei’s fra alle alumniene der ute. Vi møtes igjen i Lillehammer og 
på bussen hvor det naturligvis blir rulling hjem! God tur over fjellet!

- Leder’n

Redaktørens svada-hjørne Ledern har ordet

Heisann hopp! 

Boom! Der var det en ny utgave av Fiskebeinern ute. En 
stund siden forrige og mye som har skjedd siden sist. Vi 
har herjet i langløpssirkuset og nå er det bare finalen som 
gjenstår, birken. Før det smeller over i bankettsesongen og 
Stakefesten 4. april blir høydepunktet. Akkurat nå er det 
nok ikke fest og afterski som er snakkis på bussen, men 
heller om stavfestet er godt og om det kommer nysnø. 
Forholdene virker til å være gode og ikke så kaldt som i fjor.

Nyt denne utgaven av Fiskebeinern og lykke til i morgen!

- Sebastian, FB-redaktør
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1. Festesmørning
2. Glidprodukt
3. Tullepenger
4. 3,5 kg kolli
5. Teknikktype
6. Start Birken
7. Løypas høyeste punkt
8. Uhyre populær Mozzarella/
tomat-salat blant NTNUIere i 
Tsjekkia
9. Sportsdrikk-leverandør
10. Vasavinner
11. Marka Rundt uttrekkspremie
12. Drømmeforhold
13. Favoritt-nettside dagene før race
14. Antall gull i Seefeld

1. Hva er hovedstaden i Etiopia?
2. Hvem er justisminister i Norge?
3. Hvor mange NTNUIere er påmeldt Birken i år?
4. Når er stakefesten 2019?
5. Hvem vant birkebeinerrennet 2018 i herreklasssen?
6. Hvem vant birkebeinerrennet 2018 i kvinneklassen?
7. Hva er løyperekordene på Birken i henholdsvis dame og 

herreklassen?
8. Hva står «DNA» for?
9. Hva er grunnstoff har atomnummer 9?
10. Hvor mange meter er et maraton?
11. Hva er verdens 10. største land i areal?
12. Hvilken planet er den varmeste?
13. Hvem vant Farmen kjendis 2019?
14. Hvem ble nummer 1,2,3 i damesprinten i VM i skiskytting 

2019?
15. Hva er hovedstaden i Costa Rica?
16. Hva heter sønnen til Marit Bjørgen?
17. Hvem er sjef i Norges Bank?
18. Hva heter hunden til Therese Johaug og hvilken rase er 

den?
19. Hvem fikk bronse i utfor for menn i VM i alpint i 2019?

BirkenKviss
av kvissmaster Langkaas

Fasit på side 22

BirkenPuzzle
av Amanda Byrkjeland
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Presentasjon av Styret 2019

Navn: Cecilie
Alder: 20
Sivilstatus: Singel
Form: Syk 24/7
Studie: Fysio

Sjekkereplikk: tror du på kjærlighet ved første blikk eller 
skal jeg gå forbi igjen?

Visdomsord: Det er bedre å la folk tro du er en idiot, enn 
å åpne munnen og fjerne enhver tvil

Navn: Sindre
Alder: 24
Sivilstatus: Har kjærring
Form: Aldri vært verre
Studie: Fysmat

Sjekkereplikk: Er du kvadratroten av -1, for du 
kan ikke være ekte.

Visdomsord: Ski -> fest -> sleep -> repeat 

Navn: Hans Petter
Alder: 20
Sivilstatus: Ekstremt singel
Form: God nok for tippeligaen hvertfall
Studie: Medisin

Sjekkereplikk: None needed

Visdomsord: Heller voks på skia enn voks i 
håret.

Navn: Hans Marius
Alder: 23
Sivilstatus: Singel
Form: Funnet kakeformen
Studie: Ergoterapi

Sjekkereplikk: Du er 9/10 og je er den eine 
du trener ;)

Visdomsord: Bedre å stå på ski enn å stå på 
eksamen.
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Navn: Lars
Alder: Treogtjue
Sivilstatus: Brannmann på tinder
Form: Kakeform
Studie: Datateknologi

Sjekkereplikk: How you doing´?;)

Visdomsord: Smårips er også bær ;)

Navn: Marcus
Alder: 24
Sivilstatus: Samboer
Form: 69%
Studie: Bygg- og miljøteknikk

Sjekkereplikk: Hmmm (ser deilig ut).

Visdomsord: Du blir ikke svett av å ligge 
på sofaen.

Navn: Gunnar
Alder: 21
Sivilstatus: Høyresviper
Form: Synkende
Studie: Medisin

Sjekkereplikk: Hvis du hadde vært en potet 
hadde du vært en søtpotet.

Visdomsord: Hvil deg i form.

Navn: Elise
Alder: 23
Sivilstatus: Veldig opptatt hehe
Form: Forhåpentligvis bra lørdag 16.mars!
Studie: indøk <3

Sjekkereplikk: Sørg for at du får madrassplass 
ved siden av din utkårede i klasserommet på 
Rena. God-stemning-garanti!
Visdomsord: Helt om natten helt om dagen.

Navn: Sissel Johanne
Alder: 27
Sivilstatus: Samboer
Form: På stedet hvil
Studie: Komtek

Sjekkereplikk: Trenger ikke, har samboer

Visdomsord: På befalsskolen lærte vi at når 
du tror du har nådd bunnen og er så sliten 
som du tror du kan bli, så er du nok bare på 
50%. Masse igjen å gå på!

Navn: Jørund
Alder: 23
Sivilstatus: Opptatt
Form: Sinnsyk
Studie: Bygg- og miljøteknikk

Sjekkereplikk: Skal du være med å rydde litt i 
smøreboden?

Visdomsord: Dropp så mye skole du klarer, 
dra på turer, bli med på ting og bruk penger 
nå som du trenger det. Kommer et liv etter 
studiehverdagen og tiden i NTNUI som er 
langt mørkere.
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Team NTNUI Swecos Alpetur
av Erlend Nydal

Team NTNUI Sweco startet det nye semesteret på best mulig måte. Tre uker 
I alpene med Kaiser Maximillian Lauf, La Diagonella og Marcialonga stod på 
planen. Selv om turen var planlagt godt, så gikk ikke ting på skinner den første 
dagen. Mattias hadde glemt passet sitt i Trondheim, og Meløy fikk i oppgave 
å ta det med til Gardemoen for Mattias. Meløy glemte naturligvis passet, og 
den klassiske starten på en ferie var et faktum, nemlig å skaffe nødpass på 
Gardemoen. Da vi landet i Muchen fortsatte ”suksessen” da vi skulle hente ut 
bilene. Frida og undertegnede hadde glemt kredittkort, noe som man må ha 
for å hente ut leiebilen. Da det ordnet seg for Frida med å låne kredittkortet 
til Ole, var det vanskeligere for min del. Etter at leiebilselskapet nektet meg 
å bruke noen andres kredittkort, og etter mye krangling med leiebilselskapet 
av Olav, Mestvedt og meg, endte vi opp med å bestille en ny bil isteden. Og 
det var heller ingen god start på Mestvedt sin businesskarriere med å leie 
kjettinger for 200 euro. Men til slutt kom vi frem til Seefeld, og turen kunne 
begynne skikkelig.

I Seefeld skulle vi gå Kaiser Maximillian Lauf, et 50 km løp i tøffe løyper, 
og noe som virkelig skulle sette stakemusklene til NTNUI på prøve. Før 
løpet fikk vi noen gode dager med forberedelser i perfekte omgivelser, 
og snømengdene var heller ikke noe å si på. For det hadde vært ekstreme 
snømengder i nordlige deler av Alpene, og i Seefeld begynte det å nærme 
seg 2 meter. Så etter gode treningsdager, og minimalt med skolearbeid 
begynte vi å bli klare(trodde vi). Smøre Teamets innsats ble i stor grad reddet 
av solid gåing av jentene, og 22 og 30 plass av Anne og Camilla var sterkt. For 
guttas del var 63 plassen til Didrik best, og det var ingen tvil om at her måtte 
vi opp i ringa.
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Vulpera var et lite sted i den romansk-språklige delen av Sveits. Selv om vi 
har store problemer med å forstå Meløy til tider, er det nesten ingenting i 
forhold til å bo i et land med 4 forskjellige språk. Dagen før løpet reise vi 
opp til Engadindalen for å teste løypene i nydelige omgivelser. Med gode 
snøforhold, sol og en gjeng raske NTNUI’ere, lå alt til rette for å forbedre 
innsatsen fra Kaiser Maximillian Lauf. Og vi kan definitivt si at dette  ble en 
opptur for mange på laget. Anna klarte nesten å henge med teten inn til 
spurtprisen, og Didrik var oppe å nikke med sterke løpere til tider. Anna endte 
til slutt på en imponerende 12. Plass, og det ble nesten en fis-punkt rekord i 
samme slengen. Didrik gikk inn til en sterk 47 plass, og det var også et solid 
løp av Ole som ble nummer 51. Men det viktigste av alt var å få tv-tid, og 
hvem andre enn Olav skulle gå opp i tet, og være tv-stjerne i et drøyt minutt? 
Kommentatorene skrøt ikke av intelligensen til Olav med tanke på at han 
brukte mye ekstra krefter på å ta teten, men så er jo tross alt tv-tid verdt en 
liten smell på slutten.

Utenom skirennene måtte vi prøve å unngå å få fullstendig brakkesyken, vi 
hadde en turnering med ulike konkurranser hver dag. I Seefeld gikk det i 
Meløys grublekonkurranse, bowling i en hall som ikke har vært oppdatert 
siden 1920, gjettekonkurranse i skirenn og sjakk. Turneringen nådde sitt 
høydepunkt da vi skulle reise videre fra Seefeldt til Vulpera, som var stedet 
vi skulle bo i forbindelse med La Diagonela. På reisen fikk man blant annet 
poeng var å dra innom ulike land, lage sang, spise pizza på under 5 minutter, 
ta bilde/video med folk fra ulike nasjonaliteter, være på høyeste/laveste 
punkt og ta bilde fra severdigheter i Innsbruck. Innsatsen varierte fra veldig 
dårlig til ekstremt bra, og det var laget med Hanserud, Mestvedt og Anna 
som imponerte mest. De kjørte blant annet en liten omvei innom Italia, tok 
bilde fra hoppbakken i Innsbruck, bilde med Italiener og Østerriker, spiste 
pizza på under 5 minutter, lagde en rå sang, og ble med det dagens soleklare 
vinnere. Nedenfor kan du se litt diverse reisebilder fra denne konkurransen. 
Det kan nevnes at sangen var såpass bra at den potensielt kan være god 
underholdning på stakefesten. Tar dere utfordringen?



Birken 2019        FISKEBEINER’N    

      14      13     

Etter La Diagonela måtte dessverre Anna, Camilla, Frida, Hanserud og 
Mestvedt reise tilbake til Trondheim, og det var med det duket for litt skikkelig 
guttastemning. Slæmdønks hit ”guttastemning” gikk for fullt i bilen, og vi tok 
turen mot Moena og Marcialonga. Marcialonga var for mange et av sesongens 
hovedmål, og det var på tide å gi skikkelig gass. Men før det fikk Ole lyst til å 
vinne skirenn, og vi reiste hele gjengen opp til Seiser Alm for å gå Moonlight 
classics. Her fikk vi dobbelt med Ole og Didrik, og i tillegg fikk Didrik med 
seg en seier i mellomspurten. Dermed kunne de to gutta få med seg litt bra 
med penger og vin hjem til damene sine, som ventet i Trondheim. Moonlight 
classics var forøvrig et renn utenom det vanlige, der rennet gikk i mørket 
og løypen ble lyst opp av fakler og måneskinn. I tillegg gikk løperne med 
hodelykter, med unntak av undertegnede som 
satset på å minimere vekt. Det kan også nevnes 
at det ikke var noen suksess uten lykt, da jeg 
ikke klarte å henge på han foran.  

Etter rennet var det kun rolige dager før 
Marcialonga, og vi tok det veldig rolig 
etter kraftanstrengelsen. Vi må berømme 
arrangøren, som hadde klart å legge ut 7 mil 
med kunstsnø. Så selv om snømengdene ikke 
var store, var forholdene likevel bra. Løpet 
gikk gjennom trange italienske landsbyer, og 
sammen med mye tilskuere ble Marcialonga 
en folkefest. For teamets del var det 
undertegnede som gjorde det best med en 69 
plass, og Didrik gjorde det også solid med å bli 83. Jeg synes det var kult å 
gå oppover siste bakken med masse folk langs løypen, og det ga en ekstra 
motivasjon for en sliten kropp. 

Etter Marcialonga kunne vi se tilbake på noen veldig morsomme uker, og vi 
begynte allerede å telle dager til neste tur. For det er lite som slår stemningen 
til Team NTNUI Sweco. 

Service-Mestvedt
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Singelklubben søker nye 
medlemmer!
Den tradisjonsrike singelklubben har for første 
gang på mange år opptak. Det er som kjent mange 
par i NTNUI Langrenn og singelklubben ble stiftet 
allerede i 1948 som en motreaksjon på denne stadig 
voksende trenden. Per dags dato består klubben av 
40 % opptatte medlemmer og vi trenger derfor deg 
for å holde medlemsmassen oppe. 

Vi har jevnlige samlinger og bare fra det siste året 
kan vi nevne steder som München, Rörbäcksnäs, 
Åmot ungdomsskole og Karlovsky Lazne (Øst-
Europas største utested). I tillegg til dette har vi 
ukentlige samlinger med Pandoras eske, mens vi 
nipper litt rød Bordeaux. 

Er du ikke singel, søker vi også noen med 
kompetanse til ekspertisegruppen. Vi trenger nemlig 
kompetansen du sitter på. Forstehåndserfaring er 
alltid det beste! 

Er du nettopp kommet ut av et forhold, er 
singelklubben den perfekte arena for å komme deg 
tilbake i gamet igjen. Eventuelt stiller vi som støtte i den 
tunge tiden. 

Nøl ikke med å sende inn søknad, men husk, nåløyet er 
trangt. 

Søknader rettes til 0047 48226227

Hilsen singelklubben, ved avtroppende leder.
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NTNUI viser seg alltid sterke når det dreier seg om NM 
stafett. Om vi ikke var helt i toppen så var det ingen i 
nærheten av å stille med to hinnsides sterke damelag 
og hele syv herrelag! 

I de tøffe konkurranseløypene og med mye syre leverte 
samtlige lag. Chicksa duellerte seg i mellom og andre 
laget ga første laget kamp helt til døra og det skilte 
bare 15 små sekunder. Førstelaget ble nummer 26 og 
andrelaget 29. 

Guttas førstelag leverte virkelig varene og ankermann 
Faanes krysset mållinjen som nummer 36. De andre 
lagene havnet litt bak i rekkene, men desto mer tid i tv-
ruta. 

NM i Meråker

Er det noe vi er gode på i NTNUI så er det 
chicks!

Lars demonstrerer glimrende diagonal

“Noe av det beste med NM er gulostskiven 
du kan spise i målområdet” - Jakob Meløy
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Finn ditt nye PB

Foto: Amanda
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Jizerská – årets utenlandstur
av Olav Vestøl

I februar satte NTNUI Langrenn nok en gang kursen 
for det store utland, denne gangen Tsjekkia og rennet 
Jizerska. 50 kilometer i de tsjekkiske skoger skulle 
forseres og vi hadde selvfølgelig mål om å vise fram de 
gule, grønne og sorte skidressene våre. 

Men før vi kom så langt rakk vi en hel del. Teamets 
største stjerne, Didrik FE senket alle konkurrentene på 
Jizerskas sprintrenn fredag kveld og fikk med det vist 
fram Swecologoen til alle Tsjekkerne. Jakob Meløy fikk 
kjøpt seg noen liter med vin og samtlige turdeltakere 
fikk svidd av litt lekepenger på tsjekkiske kvalitetsvarer. 
I tillegg fikk vi høre det vår tsjekkiske favorittrestaurant 
hadde å by på av norsk russemusikk og alle var enige i 
at restauranten holdt høy kvalitet (kanskje med unntak 
av selveste ledern som etter egent utsagn ble smitta av 
den farlige tsjekkiabakterien og var ute med magesjau i 
ukesvis).

Søndag var det duket for renn og selvfølgelig var det 
ikke uten dramatikk! Foyn valgte en merkelig taktikk 
ved å knekke staven tidlig i løpet. Heldigvis fikk han 
en bambusstav av høy kvalitet på første drikkestasjon! 
Videre bør det nevnes at Hanserud valgte å unngå 
elitepulja på vasan med ett (!) sekunds margin.
 
Heldigvis var det andre NTNUIere med bedre evner og 
både Ingvild Bratlie og Erlend Nydal imponerte med å 
bli våre beste løpere, begge på blanke ski. 
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Enhver utenlandstur trenger en bankett og i god 
NTNUI-ånd inntok vi søndag kveld Praha for en 
hyggelig kveld på byen med noe godt i glasset. Det 
hadde i lang tid gått gjetord om Sentral-Europas 
største utested og dette ble selvfølgelig prøvd ut, med 
gode tilbakemeldinger fra gjengen. Spesielt er det 
verdt å trekke frem team-manager, og for anledningen 
bursdagsbarn, Ole Hulbak sin sterke prestasjon ut i de 
sene nattetimer. 

Alt i alt var det en vellykket tur både sportslig og 
usportslig sett!

Fasit BirkenPuzzle
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Marka Rundt
av Sindre Grøstad

«Blir det vinter og fine forhold under årets Marka 
Rundt?» Dette spørsmålet er en gjenganger for 
enhver som er med og arrangerer det tradisjonsrike 
rennet. Da vi kom tilbake til den gamle stad, etter 
juleferie hos mor og far, var Bymarka mer klar for Hu 
og Hei enn hva den var for skirenn. Men en januar 
med masse hvitt gull og jevne kuldegrader ga nytt 
håp. Februar kom og alt så veldig lovende ut. «Dette 
må vel gå bra?!»

Men i kjent stil, og i tradisjonen 
tro, dro Trondheim fram de 
røde tallene og masse våt 
nedbør den siste uken i forkant 
av rennet, og neglebitingen 
var i gang. Men løypesjef 
Vegard Antonsen hadde fått 
betryggende meldinger fra 
løypekjørerne på torsdag 
ettermiddag om at løypene 
holdt seg godt og at alt så 
lovende ut for søndagens renn. 
Lite visste han, der han sov 
så godt, at regnet pøste ned og at morgendagens 
befaring skulle vise at Klefstadmyra stod under vann! 
Klefstadmyra, den mest kritiske myra – den som gjør 
at vi kan gå den nordlige runden over Geitfjellet!

Mens de første ivrige NTNUIerne begynte å samle 
dugnadsenheter ved å pakke startnummer i Rema 
1000-poser og legge dem nydelig i system i flotte 
banankasser, satt deler av rennkomitéen ved siden 
av og tenkte så hardt at den nybygde grunnmuren 
til Vestbyhuset fikk bryne seg på voldsomme 
tankebølger. «Hvor skal årets Marka Rundt gå?!» Flere 
forslag ble vurdert. Kunne vi bruke alternativløypa 
fra 2017 som var to runder i den sørlige runden? 
Vegard påpekte at også i Langdalen var det myrer 
som lå under vann, så dette gikk ikke an. Etter mye 
om og men, falt beslutningen på en helt ny trasé 
som gikk i motsatt klokkeretning av vanlig løype. 
Et drastisk valg, men nødvendig for at det skulle bli 
renn. Komitéen sa seg fornøyd og dro hjem for å 
få seg noen timer på puta før den siste dagen med 
forberedelser.

Lørdagen kom, og enda flere dugnadskåte NTNUIere 
var med for at forberedelsene til søndag gikk som 
smurt. Nervøse løpere som hadde tittet ut av vinduet 
de siste dagene fikk informasjon om løypeendringen, 
og kunne hente startnumrene sine hos Hank Sport. 
Da solen gikk ned bak Gråkallen og litt til, var alt klart 
og søndagen kunne bare komme.

Rennleder og rask gul seigmann
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Lørdagen kom, og enda flere dugnadskåte NTNUIere 
var med for at forberedelsene til søndag gikk som 
smurt. Nervøse løpere som hadde tittet ut av vinduet 
de siste dagene fikk informasjon om løypeendringen, 
og kunne hente startnumrene sine hos Hank Sport. 
Da solen gikk ned bak Gråkallen og litt til, var alt klart 
og søndagen kunne bare komme.

Søndagen kom, og Trondheimsværet, som hadde 
vært en liten drittunge den siste uka, bestemte seg 
av en eller annen grunn for å være litt snill og gi oss 
noen minusgrader på tampen. Vi og løypekjørerne 
takket og bukket, og løypene var ferdig preparert 
07:00 – bare tre timer til rennstart!

Sammen med sola sto løperne opp og kom seg til 
Granåsen skisenter. 319 tur- og studentløpere, samt 
53 trimmere, var påmeldt og klare til start. Mange 
kom med glade tilbakemeldinger om at de var veldig 
positivt overrasket over hvor fine forholdene var, og 
det virket som om alle var godt fornøyd da de kom 
i mål. Verdt å nevne for årets løp er at Roar Forbord 
fullførte for 50. gang! En kjempeprestasjon som både 
han og vi er veldig stolte av, og som viser de stolte 
tradisjonene dette rennet har.

Selv om Trondheimsværet strittet litt i mot, ble Marka 
Rundt 2019 en suksess med flotte forhold. Vi ser frem 
til neste års renn som avholdes søndag 9. februar (Én 
helg tidligere enn vanlig grunnet WC i Granåsen). 

Sett av datoen!

Sindre Grøstad
Rennleder Marka Rundt 2019

Chris Jespersen vant rennet. Even og Hans Petter nyter suppe og 
vørterøl i målområdet.



Birken 2019        FISKEBEINER’N    

      30      29     

Studenterfemmila – Kunsten 
bak en stjernesmell
av Edvard Vasdal og Vegard Antonsen

Om du vurderer å gå studenterfemmila i framtiden 
ikke les videre. 

Det er mye gøy man kan gjøre som student i 
Trondheim. Femmila er ikke en av dem. Det er 
mange som kan spørre seg hvorfor en utrent student 
velger å gå fem mil med nummer på brystet på en 
lørdags morgen. Det greier vi ikke svare på. 

Her kommer en oppskrift på hvordan få din verste 
dag i Marka.

• Meld deg på femmila.
• Tren lite, da blir opplevelsen enda bedre. 
• Si til alle som ikke stiller at de er sveklinger.
• Tror du at du er for syk til å gå tar du feil.
• Drikk saltet vann dagen før - sørg for å ha nok salt, kom-

biner dette med saltet taco og saltet potetgull. Husk du 
er ikke skikkelig hydrert før hendene kjennes hovene ut 
og magen full. Har du et godt overskudd av salter vil du 
befinne deg i en feberlignende tilstand de første mila.

• Er ikke dette en mulighet er det alltid en mulighet å kline 
til med kanonfylla dagen før.  Har du noen gang hørt en 
god historie starte med: jeg spiste salat!? 

• Husk at testløpet opp Bøckmanns vei timer før start 
avgjør hvem som starter først. 

• Smør tynt, festet forsvinner uansett.
• Er det nullføre, spis Zero Yoghurt til frokost.
• Undervurder løypa og vurder alltid staking som et alter-

nativ. Om du ikke vurderer det, si til alle andre at du gjør 
det. 

• Fyll vann i camelback’en
• Åpningsfarten burde helst være som i en sprint prolog. 

Sørg derfor for at du får en god oppvarming med hur-
tighetsdrag. Slik at du er sikkert på at du sprekker før 
Lindboløypa. 

• Uttrykk gjerne din frustrasjon over hvor forferdelig 5-mila 
er under og etter rennet.

• Ikke få i deg næring; det har du ikke tid til.
• Det er viktigere å se rask ut enn faktisk å være det. Legg 

derfor inn en tempoøkning der rogruppa har bålpost.
• Vær helt på grensa og helst litt over etter halvgått løp
• De beste historiene kommer hvis du smeller skikkelig.
• Derfor er det viktig å legge alle ting til rette for at det går 

skikkelig dårlig. 

Hva er forskjellen på femmila og en pose med dritt?

“God” fornøyelse.

posen



Birken 2019        FISKEBEINER’N    

      32      31     

Etter en lang høst og vinter med utallige stakeøkter var det 
endelig tid for det, som for mange skulle være skisesongens 
høydepunkt, nemlig Vasaloppet. Med sekkene fulle av 
pasta, pizzaboller, Farris og gels møtte 25 håpefulle 
skiløpere opp på Gløshaugen og satte kursen mot de 
svenske skoger. Som vasadebutant var undertegnede i 
utgangspunktet litt skeptisk til å skulle gå ni mil på ski. 
Heldigvis kunne de rutinerte vasafarerne fortelle meg at 
jeg skulle få både navn på startnummeret, blåbærsoppa, 
hveteboller og ikke minst, mye bedre føre enn i fjor.

Åtte timer og noen instastories 
senere var vi fremme i Rörbäcksnäs. 
Der møtte vi de mest håpefulle som 
hadde dratt en dag tidligere for å 
teste ski. I ettertid er det usikkerhet 
rundt hvorvidt de brukte mest tid på 
å få gode ski eller feste flest mulig 
gels på skidressen.  Mens resten 
spiste brød og pastamatpakke, kunne 
noen ikke dy seg fra å prøve den 
lokale burgerrestauranten. Der var det 
verken kjip burger eller lang ventetid. 
Heldigvis hadde undertegnede, etter 
å ha printet ut infoskrivet, lært at ikke 
alt som sto der var like sant.

Vasaloppet
av Camilla Lie

Klokken 05:00 søndag morgen var skiene klare, 
karbolagrene fulle og alle på plass i bussen. Med 
optimismen i behold kjørte vi til start. De som ikke hadde 
klart å kapre ordentlige startnumre løp ut for å finne 
startposisjon, mens resten kunne oppklare de eventuelle 
usikkerhetene rundt de ni milene. Litt før 08:00 var alle på 
plass på startstreken, noen mer fornøyde med startsporene 
enn andre. 
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Som jeg hadde blitt lovet fikk jeg både navn på 
startnummeret, hveteboller og blåbærsuppe. Eneste 
bekymringen var at klokken tikket raskere enn kilometerne. 
Optimistisk som jeg var skulle jeg i hvert fall klare å gå cirka 
like fort som jentene gjorde på fjorårets trege føre. Da det 
var 8 km igjen passerte jeg den estimerte tiden og heldigvis 
tok det ikke mange minuttene før jeg møtte Sindre Grøstad 
som kunne fortelle meg at det umulige hadde skjedd. Føret 
var enda dårligere enn i fjor. Lettet og fornøyd gikk jeg i mål 
og begynte med en gang å glede meg til det raske føret 
som neste års Vasa må bringe. 

Uansett transportmiddel kom alle seg helskinnet fra Sälen 
til Mora. Mer eller mindre fornøyde. Bussturen hjem 
ble en rolig affære og 03:00 mandag morgen ruslet 25 
slitne skiløpere hjem fra Hovedbygget for å begynne 
oppladningen til Birken. 
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Det kan være lett å glemme 
at studietiden i Trondheim 
kun er midlertidig og at det 
er et liv som venter etter 
levert master. Man blir fanget 
i en boble bestående av 
Vassfjelletintervall, kudos på 
Strava og usikkerhet rundt 
hvem som egentlig hooket 
på bli-kjent-festen i 2014. 
Fiskebeinerens utstendte 
reporter har vært så heldige 
å få en prat med to stk som 
har kommet seg over på 
den andre siden. Tidligere 
coach Elise Bryn og Marka 
Rundt leder anno 2018 Erlend 
Sverdrup har satt av tid i sitt 
hektiske program for en prat 
med oss.

Erlend: «Ehh. Jobber 
som prosjektleder i 
Sagstuen AS. Rett og 
slett downtown Grorud. 
Ekte industri kan man 
si. Glassfasader og 
greier. Blir lite trening 
om dagen. Ellers har 
man nettopp leid seg 
leilighet sammen med 
baben her.»

Elise: «Jobber i AF-
gruppen. Norges 
største entreprenør og 
industrikonsern! Trener 
litt på si.» 

Forts. på neste side --->

Fiskebeinerns utesendte 
reporter trives godt i bobla!

Tiden etter
av Anna Jensen
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Elise runder av med noe hun hørte under en tale på 
stakefesten 2018 og som hun til stadighet tenker tilbake 
på; «hvis guttene i langrennsgruppa liker deg når du 
løper elghufs opp til Estenstadhytta, ja da liker de deg 
uansett hva. Det er bra.»

Og med det runder vi av og håper NTNUIstudenten 
ser lyst på fremtiden og har fått noen tips for å utnytte 
studietiden til det fulle. 

Utegående reporter lurer fælt på hvordan man takler 
overgangen til det virkelige liv. Begge anbefaler det 
å få seg en jobb, og at det er en stor fordel å trives 
i den jobben. Kanskje ikke de mest overraskende 
svarene her. 

Til alle fiskebeinerenlesere der ute, kommer Elise og 
Erlend med en rekke tips og spesielt innenfor dating. 
Elise legger ut om «friheten, den får du aldri igjen. 
Gå på ski akkurat når du vil.» Erlend er mest opptatt 
av å benytte seg av alle muligheter som finnes; «dra 
på utveksling eller få deg et verv. Anbefaler spesielt 
Marka Rundt styret. Kørr døkk på utenlandstur, Bruks 
og hele pakka!» 

Videre trekker de frem muligheten for å finne 
kjærligheten. Elise: «ganske god odds for å finne 
seg kjæreste og sånt. Og sånt, som alt fra venner til 
det før man blir kjærester. Erlend legger ut om at i 
langrennsgruppa, ja der kan man «få seg et forhold 
som varer fra en natt til livet ut.» 

Erlends absolutt beste tips til den single NTNUIer der 
ute, skaff deg en bil. For når du da har fått babes i 
baksetet på vei til Vassfjellet, får du nummeret når de 
vippser deg 40 kr for transport. Helt genialt. 

De to turtelduene går selvsagt 
fremdeles for NTNUI og var å finne 
rullende på Vasabussen.



54 km i klassisk stil

Arrangeres for 81. 
gang 16. mars 2019

Erling Jevne har med 
sine 7 seire vunnet flest 
ganger

Ble innført egen 
kvinneklasse fra 1976

8201 fullførte Birken 
i 2018

Det er 5 drikke-
stasjoner underveis

Merketiden beregnes 
separat for hver 
alders-klasse ved 
å legge til 25% på 
gjennomsnittstiden 
for de fem beste som 
starter i de respektive 
aldersklassen

Alle må bære en sekk 
på 3.5 kg, som symbol-
iserer kongs-sønnen 
Haakons vekt

På vei fra Rena til 
Lillehammer, passerer 
du tre fjell

Løyperekorder
Petter Eliassen 
2.19:28 (2015)
Therese Johaug 
2:41:46 (2015)


