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Redaktørens svada-hjørne
Tjena og hjärtligt välkomna til Bruks og sesongens første 
Fiskebeiner’n. Snøsamling er alltid et sikkert tegn på at 
både skisesongen og eksamensperioden nærmer seg, så 
det er bare å stå på på begge kanter.

Har du alltid lurt på hvordan det er å være på samling med 
Skinstad-brødrene? Er det enda ikke klart for deg hvem 
som er med i langrennsstyret? Eller hvorfor Petter Eliassen 
har innfiltrert det grønne toget på forsiden av denne 
utgaven? Svarene får du på de neste sidene. 

God lesning!

FB-redaktør
Sebastian
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Hu og hei!

Nok en gang gjør det grønne tog storinnrykk i Härjedalens Kommun! 50 
plasser revet unna på noen timer, og nesten 60 som tar turen gjør dette til et 
av våre mest populære arrangement i år også. Det gleder et NTNUI-hjerte! 
Ekstra velkommen til dere som kanskje er på deres første NTNUI-samling 
eller Brukssamling. Med aktiviteten i gruppa om dagen tror jeg vi har en lys 
vinter i møte!

Siden vi nå endelig kan ha fokus på 
ski og vinter (hvertfall for en liten 
helg), er det naturlig å se fremover 
på hva slags sesong vi har foran oss. 
For mange er det nok langløpene 
som har mest fokus, deriblant 
Kaiser Maximillianlauf, Marka Rundt, 
Vasaloppet og Birken. Men NTNUI 
Langrenn har selvfølgelig andre 
godbiter på programmet deriblant 
ukentlige Hyttekarusell-renn, Tour 
de Sweco, Studenterfemmila og 
naturligvis bankettsesongen i april.

Før denne tid må vi dessverre 
gjennom en eksamensperiode hvor 
mange av medlemmene trekker 
inn i lesehula, og oppmøtet på 
trening daler litt. Håper likevel vi 
klarer å opprettholde trøkket på 
tirsdagshufsen, og så må dere bruke 
«Løst og fast» aktivt til å invitere til 
treninger.

Da er det bare å utnytte helgen, kose seg på ski og skaffe seg noen nye 
venner! Vi ses i løypa!

- Leder’n

Leder’n har ordet
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Presentasjon av styret

Navn: Lars Bergendahl
Alder: 19
Sivilstatus: Nylig slettet tinder
Studie: Datateknologi, 4. klasse
Hva er oppgaven din i styret?
Drifte, vedlikehold og oppdatere hjemmesiden 
og databasesystemet. Ansvarlig for 
facebookgrupper/sider og instagram, samt også resultatservice. 
Sørge for at vi ikke henger for langt etter på IT-fronten.
Hva er det beste med å være i styret?
Veldig sosialt! Morsomt å ha en finger med i spillet og kunne påvirke 
hva som skjer i langrennsgruppa. Alltid oppdatert på det siste som 
skjer i gruppa og NTNUI generelt (dette gjelder også alt av gossip ;) )
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen:
Pølsas 5 slyngeøvelser! Sjekk ut Pølsa på IGTV!
Ellers trene biceps. Mye biceps! -”If you want respect in the field, 
you need great biceps” -John Kristian Dahl

Navn: Jørund F. Rhino Vala
Alder:  ln (e^(48/2))
Sivilstatus: Opptatt
Studie:  Bygg og miljøteknikk, 5. anleggsteknikk
Hva er oppgaven din i styret? Som leder har jeg 
som regel en finger med i det meste som skjer. Man 
er øverste ansvarlig som medfører en del ansvar. 
Da må man iverksette og ha oversikt på hva styret 
jobber med. NTNUI Langrenn har et sterkt merkenavn 
og er relativt frittstående som gjør at vi ofte får 
gjennomslag på de målene vi setter oss enten det er 
Ski Classics team, sponsoravtaler, arrangement eller 
andre ting. Da er det ekstra gøy å være leder!
Hva er det beste med å være i styret? Det beste er at 
det er et verv der man står fritt til å utvikle akkurat det man 
vil, med likesinnede kule mennesker, for fritidsaktiviteten 
man liker aller best. Som leder får man også ettertraktet 
ledererfaring, adgang til eget ledelsesfag på gløs og 
nærmest jobbgaranti etter studiene!
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: Råtne i 
eksamensperioden og trene som F#¤! i juleferien!!
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Navn: Marcus Braathen
Alder: 25 år
Sivilstatus: Samboer
Studie: Bygg- og miljøteknikk, 4. Klasse.
Hva er oppgaven din i styret? 
Jeg organiserer og arrangerer samlinger og 
reise/overnatting til Birken og Vasan. Jeg 
har også vært aktiv i gjennomføringen av 
Swecosprinten.
Hva er det beste med å være i styret?  
Det beste må være å tilbringe tid med så 
mange fine folk! For en gjeng!
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: 
Beveg deg litt og hvil mye! Da blir du god 

Navn: Camilla Lie
Alder: 21
Sivilstatus: Young, wild & free
Studie: Kybernetikk og robotikk, 2. klasse
Hva er oppgaven din i styret?
Alt det morsomme! Arrangere fest, pizza 
etter trening, fellesmiddag i Meråker, 
kakekonkurranse og sang i Bruks ol.
Hva er det beste med å være i styret? 
Det sosiale, helt klart! Også er det gøy å følge 
med på hva som skjer i langrennsgruppa, og 
få påvirke det. 
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: 
Bli med på alt! Dra på treninger, 
middagsbesøk, skolen, ta verv og viktigst: 
ikke la øktene i helgen komme i veien for en 
fest. Det går fint å gjøre begge deler :)))
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Navn: Elise F. Langkaas
Alder: 24 år
Sivilstatus: lederfrue.blogg.no
Studie: Indøk 5.klasse 
Hva er oppgaven din i styret? 
Som økonomi- og sponsoransvarlig er 
det jeg som har ansvaret for at vi har nok 
sponsoravtaler til å sikre driften av gruppa. 
Hva er det beste med å være i styret? 
Å få være med å bestemme hva som skal 
skje i langrennsgruppa, og selvfølgelig å 
henge med de hyggelige folka i styret ofte 
<3 Anbefales på det sterkeste!
Hot (trenings)tips frem mot 
utenlandsturen: 
Bytt ut din daglige tran med et glass 
aperol. Har ikke noe treningstips, fordi det 
viktigste er å levere på banketten!

Navn: Sissel-Johanne Aspdal
Alder: sensurert
Sivilstatus: Samboer  
Studie: 2-årig master i kom.tek
Hva er oppgaven din i styret? Materialansvarlig (Vil noen kjøpe klær??)
Hva er det beste  å være i styret? Det sosiale, at man alltid vet hva som skjer, 
styregenseren og forhåndspåmelding til arrangementer :)
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: Vinne juleøltesten 15. 
november!
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Navn: Hans Petter Berg Rolke
Alder: 21
Sivilstatus: Singel tror æ
Studie: Det viktigste - Medisin
Hva gjør du i styret? Nestleder aka medlemsansvarlig. Sørge for at nye medlemmer 
får meldt overgang og holde orden på FIS-lista. Også det beste: får lov til å bestemme 
hvor utenlandsturen går.
Hva er det beste med å være i styret? At man blir enda bedre kjent med masse bra 
folk i skigruppa!
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: Kombinasjonen av masse staking og 
squash tror jeg er utfyllende trening for hele kroppen, også er begge deler veldig gøy.

Navn: Hans-Marius Klevmoen
Alder: Treåtjuge
Sivilstatus: Veteransingel
Studie: Ergoterapi
Hva er oppgaven din i styret?
Jeg er kasserer. Passer på pengene til gruppa og teamet. Har 
kontroll på innbetalinger og gjør alt av utbetalinger fra konto. Eller 
førerer jeg regnskap, fakturerer og ser til at budsjettet holdes. 
Alltid like moro å høre unnskyldningene når folk ikke betaler i tide! 
Blir innvolvert i det meste langrennsgruppa holder på med, da det 
alltid er noe som skal betales.
Hva er det beste med å være i styret?
Eierskap til langrennsgruppa! Moro å være med på å påvirke 
det som skjer. I tillegg en fantastisk gjeng å være med. Trening, 
arrangementer, sosialt, fester - alt blir bra! Det her er et verv man 
ikke vil gå glipp av. På toppen av det hele er det høyt nivå på 
kakene på styremøtene!
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen:
Juleøltesten er en nøkkeløkt! Den opprettholder bankettformen 
og hvis man skal gå Kaiser med feste, må man trene på (å) feste.
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Navn: Gunnar WH
Alder: 22
Sivilstatus: sviper
Studie: Medisin
Hva er oppgaven din i styret? Sende fete 
trenermails, gjerne flere i uka 
Hva er det beste med å være i styret? At 
man møter sjukt mye bra folk, både i styret og 
i gruppa.
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: 
Følg soskom: dans deg i form

Navn: Ingvill Andrea Røed
Alder: 25 år
Sivilstatus: Forlovet med en helt på det jevne 
høyreback. 
Studie: Nanoteknologi
Hva er oppgaven din i styret? Marka Rundt-
leder: Sjef for alt som har med Marka Rundt å 
gjøre. 
Hva er det beste med å være med i styret? 
Være med å bidra i langrennsgruppa sammen 
med gode venner og treningspartnere, også er 
jo kake og sladder-posten på styremøtet enn 
favoritt.
Hot (trenings)tips frem mot utenlandsturen: 
Spise masse julemat, fett er fart.
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Er du en julestjerne?
Finn det ut med Dr. Valas unike NTNU-utviklede formel: Ultimate™ 
FormFormel© 3000® 2.0

Ja – i stor grad 
(5p)

I Ja, i noen grad 
(3p)

Nei – ikke i det 
hele tatt (1p)

Har du vært på treninger i høst?

Har du planlagt å kjøre I3, men endt 
opp med I4?

Har du følt deg bra på 1 eller fler 
treninger i høst?

Har du spist i gjennomsnitt mer enn 1 
grønnsak om dagen den siste peri-
oden?

SUM

TOTAL SUM = X =

Din score Diagnose
120-130 poeng JULESTJERNE – Du er virkelig i form og 

er definitivt en julestjerne! Du må tråkke på 
bremsen skal du holde helt til april! Du bør 
også passe på kostholdet. En øl til maten og 
kutte ut grønnsaker er et minimum skal du 
lykkes i februar!

110-120 poeng Du er definitivt innenfor faresonen til å bli 
julestjerne, og bør umiddelbart trappe ned 
på treningen for å ha noe krutt i januar. An-
befaler at du går over til fettbasert kosthold 
umiddelbart for å bremse formen!

100 – 110 poeng Du viser antydning til form, men er utenfor 
faresonen til å utvikle diagnosen Julestjerne. 
Du må begynne å trene, fokusere på sunt 
kosthold og gjøre de nødvendige prioriter-
ingene!
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Noen av dere observerte sikkert vår kjære leder Jørund Vala med et 
startnummer under sin marineblå skjorte under årets Bli Kjent fest. Men hvor 
kommer dette nummeret fra? Og hvorfor i all verden hadde han på seg dette? 
La oss skru tiden tilbake til 28.mars 2019.

Det hele startet 21.januar 2019, som en løs ide i en messenger chat mellom 
Jakob F. Hanserud og Jørund F. Vala: 

Nordenskiöldsloppet 2019
Formidlet av legenden MF Noren
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Nordenskiöldsloppet er et langrennsløp i Sverige som første 
gang ble etablert i 1884, og som ble reetablert i 2016 som et årlig 
skiløp.
Løpet er verdens lengste, og er 220 km langt. Løypen går tur retur 
Jokkmokk - Kvikkjokk.

Guttatur til Jokkmokk ble en realitet. Sammen med Olav F. Vestøl og Matias 
F. Noren satte de seg inn i sin Ford S Max (leid for anledningen) i retning 
Jokkmokk. En biltur på ikke mindre enn 10 timer, avbrutt av en overnatting 
i Svenske Lit. Som forøvrig er et rått sted. På plass i «det gule tegelhuset» i 
sentrum av Jokkmokk ble det siste måltidet inntatt. 4 nervøse gutter krøp inn 
under dyna. Lite visste vi om hva vi skulle begi oss ut på neste dag. 

Etter altfor få timer 
med søvn hadde dagen 
kommet. Alarmen gikk 
og vi satt oss på bussen 
på vei til start i Purkijauri. 
Startskuddet gikk kl. 06.00. 
Gutta kom godt i gang, 
og koste seg i tetgruppen. 
Jakob benyttet muligheten 
til å slå av en prat med 
legenden Andreas 
Nygaard. Sammen ble 
de raskt enige om at 
dette kom til å bli en litt 
lenger tur for førstnevnte. 
Nygaard kom derfor med 
eksperttips og sa at «hvis 
du blir sliten er det bare å 
trekke pannebåndet langt 
opp i panna og ta tiden til 
hjelp».
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På vei ut fra drikkestasjonen i Granudden etter 60 km, eksploderte feltet. 
Gutta ble spredd og var sjokkert over tempoet som ble satt i gang. Det var 
jo 160 km igjen!? Tempoet gikk etterhvert noe ned og man fant sin gruppe. I 
et jevnt tempo, nærmet vi oss vending i Kvikkjokk (også kjent som Klikkjokk). 
Vi hadde gått 110 km, og hadde intet mindre enn 110 km til mål. Gutta telte 
løpere som kom motsatt vei og kom frem til at vi lå bra an. I Klikkjokk stoppet 
vi opp for å fylle drikkebeltene våres. Til vår store frustrasjon var vi de eneste 
rundt oss som gjorde dette, da nesten alle andre hadde eget serviceapparat 
på snøscooter. 

Resten av turen er et kapittel for seg selv, det var ikke lengre små grupper. 
Det var mann mot mann liggende alene i snøføyken. Time for time, kilometer 
for kilometer, stavtak for stavtak. Vi passerte utallige matstasjoner. For hver 
matstasjon drømte vi om kanelboller og brownies. Skuffelsen ble like stor 
hver gang servicefolkene strakk ut en arm og tilbydde oss sylteagurk. Hvem i 
helvette vil ha syltagurk når de har gått på ski i 10 timer? Ikke vi iallefall, så vi 
tok oss noen kjeks, Umara-gel og litt sportsdrikk før vi staket videre.

Klokken 19.25.46 krysset Olav målstreken, og knappe 1,5 time senere lå 
fire utslitte menn i grønn kondomdress sammen på en tjukkas i en gymsal i 
Jokkmokk. Gleden over at alle klarte det var stor. Olav på 22.plass på tiden 
13.25.46, Matias på en 28.plass på tiden 13.47.07, Jørund på en 34.plass 
på tiden 13.59.31 og Jakob på en 59.plass på tiden 15.01.37 (med høy 
pannebåndføring vel og merke). 

Dagen etter satte vi kursen tilbake til Trondheim. En syk opplevelse og 
et startnummer rikere. Guttatur til Jokkmokk var kanskje ikke som andre 
guttaturer, men et startnummer fra verdens lengste skirenn gjør seg bedre 
som veggpynt enn en neonrosa singlet fra guttatur på Kos.

Dette var altså historien bak startnummeret til Jørund F. Vala. Det er liten tvil 
om hvilket startnummer du ser Jakob F. Hanserud, Olav F. Vestøl og Matias F. 
Noren med under bålvorset før stakefesten i April. Hvis noen andre tullinger 
nå ble fristet til å frivillig gå 14 timer på ski – kanskje noen stiller på bålvors 
med startnummer fra NSL 2020?
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Synes du er skummelt å be personen du liker på date? Lurer du på hva dere 
skal gjøre? Eller kanskje du lurer på hva han eller hun ser etter hos deg?
Fiskebeinerredaksjonen har spurt både nye og gamle, erfarne og uerfarne 
om sjekketriks. Her er det altså bare å dykke enda dypere ned i lesestoffet du 
holder i hendene, og ta til seg mest mulig kunnskap.
Spørsmålene vi har stilt er

1. Hva er din beste sjekkereplikk?
2. Beskriv din drømmedate.
3. Tre egenskaper du ser etter hos en gutt/jente.

Sjekkespalte

Aleksander Skarpeid
1. Sveip høyre 
2. Topptur 
3. Sprek, god smører og god kokk

Kristian Jakobsen
1. Har du alltid vært like pen, eller 

har du øvd?
2. Måneskinnstur på ski i januar!
3. Omtenksom, treningsglad og 

målrettet

Thomas Meinicke
1. Ser henne dypt inn i øynene, 

og sier; et ansikt uten fregner er 
som en himmel uten stjerner. har 
hun ikke fregner må jeg tenke 
alternativt.

2. Vi går på ski en strålende 
vinterdag med silkeføre og 
innlagt bollestopp. hun har 
bakglatte ski, så jeg må smøre 
om skiene hennes. hun kan jo 
selvfølgelig ikke bomme på 
smøringen når det er så enkelt 
som silkeføre, så hun må bli med 
hjem i smøreboden min.

3. Søtt smil, morsom, god i elghufs.

Sigrid Solum
1. Vet om bare et som ikke funker: 

«Hei, jeg går indøk»
2. Sol, snø, ski, 5 blå, trikkeskinner, 

og daten henger med på tempo
3. Trent, trivelig, trønder

Sven-Erik Kaiser
1. Alltid ha ødelagt utstyr liggende, 

du vet aldri når du får bruk for 
det

2. Drømmedaten byr på kontraster. 
Man burde føle at man har 
opplevd noe. En skitur en kald 
og fin vinterkveld, avsluttet et 
varmt sted med god mat tror jeg 
nærmer seg.

3. Egenhet, Utstråling, Pågangsmot
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Ine Skjellum
1. Hei, jeg har glemt 

telefonnummeret mitt, kan jeg få 
ditt? 

2. Skitur i måneskinn hadde vært 
perfekt.

3. Sjarmerende, litt handy og 
ganske sporty

Ingvild Bratlie
1. Vise bicepsen.
2. Ingenting slår en skitur etterfulgt 

av peiskos.
3. Egenskaper jeg ser etter hos 

en gutt er at han lager gode 
skoleboller, spiller gitar og takler 
hormonelle svingninge

Vær så god! Nå er det ingen grunn til å vente med å trykke “send”. Husk: det 
er bedre å angre på noe du har gjort enn ikke gjort. Lykke til!

Fasit midtsiden:
1 - C
2 - F
3 -E
4 -B
5 - A
6 - D
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Singelklubben!
Singelklubben har vært en høyt respektert gruppe i NTNUI langrenn i 
generasjoner. Her har single gutter og jenter utvekslet sine erfaringer 
om sjekking, livet som singel, tidligere kjærester eller andre ting i livet. 
Gjennom medlemskap i singelklubben, har mange fått fart på «datingen», 
og vi kan ta æren for en rekke kjærestepar i skigruppa.
 
Med jevne mellomrom holder singelklubben møter, der man spiser 
middag, stiller spørsmål til pandoras eske, for deretter å drive med 
kompetansehevende arbeid. For å øke kompetansen til medlemmene, 
stiller singelklubben med dyktige foredragsholdere med lang fartstid fra 
singellivet.
 
Siden flere medlemmer har blitt ferdig med studiene, har det åpnet seg 
nye plasser i singelklubben. Dette er en unik mulighet hvis du er singel 
og ønsker fart på kjærlighetslivet, eller føler du har mye å bidra med til 
klubben. I tillegg til å være singel, er godt humør og mye positivitet et 
krav. Det er nemlig veldig god stemning på møtene, men vi håper å få inn 
medlemmer som tar stemningen til et nytt nivå.

Hvis singelklubben er noe for deg, kan du sende en søknad til 
labbehans1@gmail.com. For å bli vurdert må følgende punkter være 
besvart:
1.     Fortell om din beste opplevelse fra Tinder
2.     Hva ønsker du å få ut av medlemskapet i singelklubben?
3.     Hva er ditt beste sjekketriks?
4.     Fortell om hva du kan bidra med i gruppa.
 
Dette er en mulighet alle single i NTNUI langrenn bør gripe. Vi i singelkom 
gleder oss til å lese mange gode søknader. Og hvis du kommer gjennom 
nåløyet, så starter et helt nytt liv som singel. Grip muligheten!
 
Hilsen Singelklubben 
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Stakefesten!
Fredag 25. april 2020! 

Hold av dagen!



Finn frem en penn! FB-redaksjonen har 
fått tilsendt bilder av et knippe flotte, 
vakre, spreke NTNUI-mødre, men 
dessverre har vi mistet oversikten over 
hvilken NTNUIer de er morra til! Kan du 
hjelpe oss?!?!

Sett strek mellom mor og datter/sønn du 
tror hører sammen

“Morra til”

1.

2.

3.

4.

5.

6.



“Morra til”

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Fasit s. .....
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Hu & Hei – hvor er jeg?
av Frida Øygard. Alle foto: Gudmund T. Høglund

Det var i dei dagar at o-gruppa lét lyse ut at det skulle springast 
orienteringsløp i Bymarka. Dette var ikkje den første, men faktisk den 60. 
utgåva av løpet. Alle som ein, langrennsløpar og o-løpar og triatlet, fór 
dermed opp til Studenterhytta den fyste laurdags morgonen i oktober, kvar 
med håp om å skulle skriva seg inn høgt oppe på resultatlista.

Det kjedelege med å ha delteke på Snuskeløpet dagen før, er 
at du faktisk må orientere deg fram til første post, heilt åleine. 
Her ser vi Sebastian Torgersen vise fram ein eksemplarisk o-
teknisk tegneteknikk. Sjå og lær! 

Litt av langrennsgjengen frå NTNUI samla før start. Nervøse 
smil, trass (nesten) idiotsikker taktikk: «Følg rygg, ver trygg»

Til (gledeleg) forandring frå fjoråret, var Bymarka denne laurdags morgonen 
bada i sol. For dei som ikkje var med førre gong Hu & Hei vart arrangert, kan 
underteikna opplyse om at det då var 85 % regn, 14 % snø og 1 % livsglede 
ute i dei trønderske myrane. Ein skulle dermed tru at det i år ville vere 
stor optimisme hjå samtlege på startstreken. Så feil kan ein ta. Å stille som 
langrennsløpar på o-løp kan på mange måtar samanliknast med ein Kristen 
Gislefoss som prøvar å danse ballett. I kjole. Med promille. Og Trine Skei 
Grande som partnar. Ein situasjon dei fleste sikkert vil ønskje seg langt vekk i 
frå. Og akkurat denne halvtrasige situasjonen (langrennsløpar på o-løp, altså, 
ikkje dansinga) var tilfelle for fleire av deltakarane i år. Med skrekkblanda fryd 
sto vi der altså, langrennsløparar utan kompass og retningssans, klare for å 
gyve laus på eit 30 km langt o-løp.
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Plasseringa til førsteposten vart opplyst, og løpet var i gang. Som vanleg litt 
trengsel, litt kaos og full peis ut av startområdet. Få vil nok påstå at eit o-løp 
vert avgjort i denne fasen av løpet. I alle fall ikkje eitt som er 30 km langt. 
Som langrennsløpar er dette dessverre heilt riktig. Utan den rette personen å 
ligge i rygg på, kan ein risikere at det går for sakte eller at ein ikkje finn fram 
til posten. I verste fall begge deler. Heldigvis hadde underteikna på førehand 
avtalt å vere første vogn på «Ole-toget», så det taktiske var på plass. Det var 
berre å putte kartet i sekken og legge seg på slep.

Orienteringa til første og andre post gjekk fint. Tredjeposten noko meir 
kritisk. Her måtte ein gjennom eit vegval; enten springe nord eller sør for 
Gråkallen. Ole-toget heldt stø kurs på nordsida, og vi gjekk «rett i» posten 
(merk deg dette kule, o-tekniske uttrykket). Ut frå tredjepost møtte vi ein 
Thomas Foyn som hadde falt for fristelsen med grussti på sørsida. Fasit: 1,5 
km lenger og ca. 10 x høgare stressnivå. Dessverre hadde han også ca. 2 x 
vår steglengde og -frekvens, så vi vart raskt fråsprunge. Orienterte oss vidare 
til neste post, og neste post, og før vi visste ordet av det var det bålpost og 
runding. Var no i såpass godt driv at ei ny runde verka fornuftig. Spoiler alert: 
det var det ikkje.
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Allereie 400 meter ut på andrerunda mista vi stien. På tide å stifte kjennskap 
med eit nytt, ikkje så kult, o-teknisk begrep: bom. Fekk deretter erfare at etter 
ein bom kjem ofte ein ny, og andrerunda vart ein passe seig affære. Kom 
oss heldigvis til mål med verdigheita sånn delvis i behold. Der vart vi minna 
på at «etter regn kommer sol»; som oversett til NTNUI-språk vert: «etter 
konkurranse kommer bankett». Heldigvis eit område der underteikna har stor 
kompetanse. Oppsummert ein flott dag med fint vér, bra føre og sånn passe 
skapleg orientering. Om vi sjåast igjen til neste år er eg usikker på. Men eg 
fryktar vel det. 

Hu og Hei!
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I høst fikk jeg muligheten til å være 
med på treningssamling med Norges 
to sterkeste skiløpere på Instagram, 
nemlig @skiskinstad og den litt yngre 
utgaven @miniskinstad. Tilbudet om 
å få en gratis ferietur til Espania i 
mørkeste oktober var naturligvis ikke å 
forakte så her var bare å hive seg på, 
etter en rask sjekk på om det kræsja 
med oktoberfest i UKA naturligvis. 

Mårten, Mårty, Mini eller Oboy-
Mårten(kjært barn har som kjent 
mange navn…) ble jeg kjent med da 
vi sto i spissen for en utenomsportslig 
sterk delegasjon til det dypeste Sibir 
og Universiaden i vinter sammen med 
blant annet Sven Erik, Frida, Jonas 
og Mari, alle fra langrennsgruppa. 
Det ble naturligvis mye mimring om 
Russlandturen. For eksempel om den 
gangen da jentene stjal startnummeret 
mitt 5 min før åpningsdistansen 
og jeg og Jonas måtte opp i TD 
rommet å motta gult kort for å ha gått 
uten startnummer. Eller da Mårten 
«Nigeriasvindla» hele kvartfinalen sin 
på inner’n i siste sving og halta seg inn 
til 7. plass. Eller da Jonas gikk 15km 
i fylla og 15km i bakrus på skitest før 
3 mila, og gikk raskere enn hva jeg 
gjorde på rennet! Men men, nok om 
det…

På tur med Skinstad-gutta!
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En typisk dag nede i varmen besto av å stå opp i halv åtte tida, få i seg noe 
frokost og sette seg i bilen. Vi måtte kjøre ca 1.15 til nærmeste fjell som var 
høyt nok for disse motbakkeklyverne og det var Petter som tok seg av den 
kjøringa. Jeg var nemlig ikke registrert som sjåfør av leiebilen og vi tenkte 
at det var greit å ikke ta unødige sjanser. Når vi var kommet så langt bort fra 
sivilisasjonen og opp i fjellet at «Gardia Civil»(et slags korrupt politi tror jeg) 
ikke var å se, kunne gutta spenne på seg rulleskia og jeg sette meg inn i bilen. 
Dersom det var langtur på programmet, kunne jeg ta livet forholdsvis med ro 
så lenge jeg fikk møtt dem et par ganger underveis for å fylle på med drikke. 
Dersom det derimot var intervall på planen, var pulsen betraktelig høyere. Her 
måtte alt times og tilrettelegges, i beste Egon Olsen-stil, for å møte gutta mel-
lom hvert drag, ta laktatprøver og få fylt på drikke. Underveis i dragene skulle 
det tas bilder til Instagram og filmes teknikk. Alt dette uten å hindre at dette 
uvanlige opptoget skulle tiltrekke seg Gardia Civil. 

Etter at økta til gutta var gjen-
nomført og jobben som følgebil 
var ferdig, satt jeg meg tilbake 
i baksetet og vi satt kursen mot 
nærmeste restaurant. Vi klarte 
som regel å finne en gjemt 
perle oppi fjellheimen, hvor de 
serverte en form for tapas, pizza 
eller burger. De spanske klassik-
erne i form av blekksprut, sverd-
fisk og annen tvilsom fiskemat 
holdt vi oss pent unna. 
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Da vi var tilbake i leiligheten i fem tida, var det bare å komme seg i seng å 
hvile for gutta. For meg derimot var det å psyke seg opp etter en søvntung 
biltur, og komme seg ut på økt! Testrennet i Bruks lå hele tiden i bakhodet så 
her kunne man ikke ligge på latsiden. Jeg kjørte som regel på med en tretim-
ers stak eller skate, noe som medførte at jeg avslutta med en time i bekmørket 
fra syv til åtte. Til eventuelle framtidige Spania-farere vil jeg fraråde dette, da 
de ikke har troa på gatelys der nede og Sweco-refleksvesten som regel blir 
igjen i Norge.
     
Etter en snau uke var det på tide å tenke 
på hjemturen. Den bød på en hyggelig 
overraskelse da det viste seg at en av lan-
grenngruppas store profiler, nemlig Anna, lå 
på en langvarig treningsleir like i nærheten. 
Etter en kjapp togtur møtte jeg en solbrun 
og topptrent Jensen på perrongen i Valen-
cia. Anna kunne by på restøkt med innlagt 
sightseeing på bysykkel, og vi fikk huket 
av alle de tradisjonelle turistattraksjonene i 
byen. Vi så blant annet gamlebyen, et op-
erahus som lignet mistenkelig på et annet 
operahus i Sydney, strandpromenaden og 
Valencias svar på Ila-parken før vi avsluttet 
det hele med en restitusjons-øl rett ved 
ærverdige Mestalla.  
Morgenen etter bar det hjemover. Etter en 
kjapp biltur med Diego til Alicante, en kjapp flytur til Oslo, en enda kjappere 
flytur til Trondheim og en veldig treig busstur hjem da E6 var stengt, var jeg 
tilbake i T-town og klar for nye treningsøkter i langtights og super-trøye. 

Da gjenstår det bare å takke Mårten og Petter så mye for turen! Og hilse så 
mye fra Anna!

Adios amigos, X-Kasserer’n out!
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Livet etter NTNUI (finnes det?)
Jakob Meløy om livet i storbyen

Etter mange flotte år i Trondheim var det 
på tide å starte med jobblivet, og å teste 
ut ein ny by. Siden mange ntuniere flytter 
til Oslo etter endt studietid, var dette eit 
trygt valg. Det kan jo ikkje være så stor 
forskjell på Oslo og Trondheim? Men 
Oslo var større enn eg trudde. Så ein liten 
overgang blei det for ein bygdegutt fra 
Vestlandet. Det å plutselig skulle jobbe 
fra 8-16 mandag til fredag, var og ein ny 
kvardag. I studietiden var det alltid gode 
muligheter til å ta seg ein treningstur på 
formiddagen, men den tida er over… 
Dagen må brukes til jobb, og dersom eg 
skal trene må det skje på kvelden.

Helga har og fått ein heilt ny meining! 
Den må alltid brukes godt. Enten til 
trening, men og litt for ofte til ein fest. 
Utvalget av uteplasser i Oslo kan ikkje 
klages på. Favoritten så langt er Justisen, 
som alltid leverer. Det er likevel lite som 
slår cavasøndagene i Trondheim på 
Barmuda og Heidis. Oslo har og fleire bra 
hufsebakker og eit par nydelig marker 
å trene i. Dei når sjølvsagt ikkje opp til 
Bymarka og Vassfjellet, men dei er likevel 
ei godkjent erstatning. Livet i Oslo er med 
andre ord veldig bra, sjølv om eg sjølvsagt 
savner Trondheim og det fantastiske 
miljøet i langrennsgruppa!
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Olav F. Vestøl om overgangen 
til den mørke siden
Først må jeg takke for den store æren det er å få bidra til Fiskebeiner’n. Det 
er ingen tvil om at hverdagen i NTNUI er et savn og det er ikke sjeldent jeg 
lengter tilbake til Vassfjellintervall eller en god staketur rundt Byneset. Faktum 
at man må møte på jobb hver morgen og ikke kan velge å trene i stedet er en 
hard overgang. Men det finnes jo nok av godt voksne menn i full jobb som går 
fort på Vasan så det bør være håp!

Voksenlivet som lenge bare var en fjern tanke har nå for alvor latt seg 
gjelde, med de konsekvensene det medfører. For de som er bekymret for 
formutviklingen til undertegnede er det vel bare å bekrefte alle mistanker og 
bekymringer: formen er ikke der den bør være… Etter en høst preget av for 
mye jobbing og andre utenomsportslige aktiviteter har alarmklokkene for alvor 
begynt å ringe. Det er heldigvis lenge til Vasaloppet og jeg har (i motsetning 
til o store leder Jørund F Vala) ikke gitt opp årets sesong enda.
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Men for å snakke om elefanten i rommet. Det er ikke til å stikke under 
en stol at jeg har meldt overgang til fienden (ref. bildene). Hverdagen 
i Team Driv Trening Milsluker’n er noe ganske annet enn team NTNUI 
Sweco. Den største forskjellen er kanskje en betydelig nedgang i antall 
fester og alkoholinntak. Det kan kanskje ha en sammenheng med at 
rundt 70% av laget har små barn og heller prioriterer tid med familien 
enn en tur på byen… Om det er positivt eller ikke får være opp til hver 
enkelt å vurdere (alkoholinntaket altså).

Man skal kanskje være forsiktig med å 
offentliggjøre sesongens mål, men det er 
vel liten tvil om at det kommer til å bli noen 
reale dueller mot team NTNUI Sweco! Og 
som sørlending vokst opp i en relativt tjukk 
del av bibelbeltet kan jeg kanskje håpe på 
et lite under? Tenkte i så fall det var lurt å 
minne om hvordan min nye skidress ser ut 
bakfra slik at team manager Hulbak vet hva 
han kommer til å se når jeg staker fra han 
etter 70km på Vasaloppet!

Shots fired!

Uansett, det ser ut som NTNUI Langrenn suser fremover og det er noe 
som gleder en gammel gubbe. Ikke tren for masse! Så sees vi plutselig 
på skirenn! 
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Gjøn Thomas er tilbake! Denne 
gangen har han tatt en titt på 
høstens mote i langrennsgruppa, 
og Gjøn er fornøyd med det han 
ser!

Gjøn Thomas
Moteekspert 
og driver egen 
skjønnhetssalong på 
Øya. 24 år i bransjen.

Dette er deilig, Hans-
Marius! Fars swix-tights 
fra 2009 funker like bra 
i 2019, og du klarer å 
kombinere det med en 
sprudlende og livsglad 
super fra Bjørn Dæhlie 
med en nydelig farge. 
Her har du tenkt på alle 
detaljer og skjermene 
som matcher superen 
er neppe tilfeldig! 
Terningkast 6!
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Wow, hvem er denne 
kjekke mannen? Jørund, 
du har sjarme, utstråling 
og et antrekk som 
virkelig er gjennomført. 
Rustad-dressen fra 
2001 er virkelig i vinden 
om dagen og jeg har 
sett lignende dresser 
gå for millioner på 
svartebørsen. Brilllene 
kan diskuteres, men alt i 
alt ikke mye å utsette på 
her. Terningkast 6!

Lars du Lars du Lars. Her 
har du virkelig bommet. 
Er du på rulleskitur 
eller surfetur på Bali? 
Shortsen sømmer seg 
helt andre steder enn 
på en idrettsarena. Og 
en ting. Jeg er ingen 
langrennsekspert, 
men jeg vet såpass at 
man ikke spiser gel 
på INDRE Byneset!? 
Nei, Lars. Hjem å lese 
motebladene fra Gjøn 
Thomas. Terningkast 3!
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Christiano Foynaldo, 
hva er dette!?? Her ser 
jeg bare bakstussen på 
deg Christian, og det er 
kanskje like greit. Hva 
er det du har på deg!? 
Tights og super, høye 
grå ulvangsokker og 
adidas fotballlshorts!? 
Christian,  dette er et 
rulleskirenn, ikke et bad 
taste party. Terningkast 
1.

Å hellan dussan for 
en outstanding drakt! 
Nydelig utforming, 
stripe og fantastiske 
fargekombinasjoner. 
Grønn, gul og svart er 
uslåelig. Denne må jeg 
kjøpte selv! Med denne 
drakta får du garantert 
lange blikk fra damene i 
løypa, Marcus!
Terningkast 6!
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Stakefesten!
Fredag 25. april 2020! 
Vi vet du er tørst!
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DEN RØD GULLJAKTEN
av sportsligleder for Kinas ungelovende; Gudmund T. Høglund

Kineserane jakter gull på hjemmebane, og det nordmenn skal tråkke opp 
løypa. Bordtennis-racketten legges til side for en liten periode.

Kineserane er displinerte og gjør det de blir bedt om tenker du. Joda. Det er 
det ingen tvil om de både er og gjør. Men det er vel kanskje problemet inni 
mellom? Lykke til med å få Klæbo til å bruke hviledagen på en høydesamling, 
til 4 timers visning av propagandavideo på nasjonaldagen, med påfølgende 
parade og flaggheising med nasjonalsang. Prestasjonsfremmende. 

Syklister, løpere, roere, kanopadlere, basketballspillere og kickboksere. Det 
er noe av det som skal omgjøres til skiløpere på 4 år. Penger skal det ikke stå 
på, og det er ingen tvil om at kraftpluggene kan allerede har fått godt fart 
rulleskia. #kandetgå?
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Visste du at...

...flere av treningsøktene til 
kineserne (med kinesiske ledere), 
bestod av timesvis med staking 
på friidrettsbane i 40 pluss, med 
tilhørende luftfuktighet.

...de brukte konkurranser som 
hoppetau og dekkvelting for å 
rangere utøverne.

...løpetrening foregikk først og 
fremst på kryss og tvers i en park 
med diverse pensjonistgrupper 
surrende rundt.

...utøvere ble også sendt inn 
velodrome bak scootere, for å bedre 
rulleski-skillsa. 

...lagledermøter for kineserane er 
særdeles høytidlige greier. Og tar 
tid.

..enkelte kinesiske doktorer 
behandler lårstrekk, med å kna.

Ting tar tid...

Mil etter mil, på kryss og tvers

Det slurves aldri med åpningssermoni
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