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Redaktørens dype refleksjoner
Hej allihopa, hej hej hallå!

Endelig er den her! Høstens utgave av Fiskebeinern er ute i hyllene, denne gangen 
med ny redaktør bak tastaturet.  Den eminente forhenværende Fiskebeiner’n-
redaktøren Sebastian Torgersen flyttet ut av byen i sommer, og da valgte jeg å ta 
sats og hoppe etter Wirkola. Det har grunnet en ikke totalt ukjent pandemi skjedd 
mindre i langrennsgruppa enn normalt i høst, men det betyr ikke at Fiskebeiner’n 
blir noe mindre innholdsrik av den grunn! I denne utgaven skal vi stifte altfor 
mange bekjentskaper, både med nye og litt mer erfarne medlemmer. Det blir 
tilbakeblikk på arrangementer som har funnet sted denne høsten, gjensyn med 
noen gamle travere og ikke minst et par rykende ferske spalter. Mye snadder med 
andre ord!

Så er det bare å krysse 
fingrene for at neste semester 
blir mer som normalt og 
at arrangementene som 
planlegges kan gjennomføres. 
Imens håper jeg at denne 
utgaven av Fiskebeiner’n kan 
bli et lysglimt i hverdagen. 
God lesning!

Jon Breivold
Redaktør Fiskebeiner’n
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Hu og hei! 

I forrige utgave lovet jeg en normal høst og at vi skulle ta igjen alt det tapte fra i 
våres. Siden sist har vi fylt 110 år og vi skulle feire med en gigafest, vi skulle dra på 
samlinger og i denne stund skulle vi alle gledet oss til utenlandstur rett over nyttår. 
Slik ble det ikke, men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves? 

Etter jul blir det 111-årsjubileum, Birkenbuss, en sinnssyk tur til Vasaloppet og 
plutselig skjer det utrolige ting, og vipps så sitter vi igjen på Leos bar i Fulpmes.  Vi i 
partyhuset gleder oss også stort til vi kan invitere dere alle sammen hjem til oss! 

Men først er det hjemmesamling. Aller helst skulle vi nå vært i Bruksvallarna, 
trøkket timer på ski og hatt kake – og sangkonkurranse. Heldigvis studerer vi i 
verdens vakreste by og vi kan takke pandemien for at vi får tilbringe også denne 
helgen her. Uten pandemien hadde vi aldri oppdaget Melhus mest fantastiske 
pizzarestaurant og hjemmesamling hadde vi ikke hatt.  

Nyt pizzaen, at du er en del av Trondheims mest trivelige gjeng og at du skal sove i 
egen seng i natt. Tenk også på at du slipper å rydde ut av baggen i morgen kveld ;) 
 
Vi sees! 

Camilla Lie
Leder NTNUI Langrenn

Leder’n har ordet
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Styret 2020/2021
Navn: Camilla Lie 
Alder: 22 
Sivilstatus: Ikke vært på date siden sist 
Studie: Indøk 
Styrefunksjon: Leder og hovedansvarlig for alle 
avlysningene 
Hva gleder du deg mest til den kommende 
skisesongen? 
Til Birken og Birkenbuss, tur til Vasaloppet, spontan 
utenlandstur, stakefesten og 111-årsjubileum!
Hvem skulle helst smurt skiene dine, og hvem vil 
du helst at ikke gjør det? 
Gutta i bua så klart! Godt feste og god glid-garanti! 
Hvem skulle trodd at svenske partyhits gjør 
skiene raske spontan utenlandstur, stakefesten og 
111-årsjubileum!  

Navn: Sigrid Hallem Solum
Alder: 23
Sivilstatus: Medlem av denne singelklubben
Studie: Indøk, 3.klasse
Styrefunksjon: Sponsoransvarlig
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-
sesongen? 
Gleder meg til magiske skiturer i Bymarka med det 
grønne toget. Krysser fingrene for en vinter med 
mye snø og lite restriksjoner, slik at vi kan arrangere 
turer og trene som normalt! Og sist men ikke minst: 
Stakefesten!
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem 
vil du helst ikke gjør det?
Stoler ikke på andre enn pappa så skulle helst hatt 
han som nabo i Trondheim. Når det kommer til 
hvem jeg helst ikke vil skal smøre skiene mine, så 
lander det på min kjære venninne og sambo. De som 

vet, de vet! 
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Navn: Henrik Syverinsen
Alder: 24
Sivilstatus: Funnet noen som baker boller til etter 
langturen
Studie: Datateknologi
Styrefunksjon: Web-ansvarlig 
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-
sesongen? 
Gå skirenn i Europa med teamet? 
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem vil du 
helst ikke gjør det?
Team manager og nestleder Noren. Ville sovet godt natt til 
Vasan vitende at Norens stødige hånd hadde preppa skiene 
mine. Helst ikke Hans Petter. Ryktes brente såler og dårlig 
feste. 

Navn: Halvor Dagssøn Landsverk
Alder: 25
Sivilstatus: Singel
Studie: Corona/Medisin
Styrefunksjon: Trener. Setter opp treningsplan, sender 
Mail og prøver å lede troppene på trening:)
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-
sesongen? 
Hyttekarusell!!!
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem vil du 
helst ikke gjør det? 
Alle andre enn meg/meg 
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Navn: Jakob Mestvedthagen
Alder: 24
Sivilstatus: Opptatt
Studie: Bygg og Miljøteknikk
Styrefunksjon: Kasserer
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-sesongen? 
Gleder meg mest til de tette duellene og krigingen i 
hyttekarusellene til vinteren.
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem vil du 
helst ikke gjør det? 
Har hatt knallgode ski når far har smurt og Anna Jensen har 
lagt 1mm rettrill på bakskien så den duoen ville jeg valgt 
til å smøre ski. Ville helst ikke hatt Jan Skrotnes til å smøre 
skiene mine 

Navn: Thomas Meinicke
Alder: ln(1999^2,8)
Sivilstatus: Ledig
Studie: Bioteknologi
Styrefunksjon: Sos.Kom aka sjefen over alt det morsommer 
her på jord. Det være seg fæst, pølser eller juleøl.
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-sesongen?
Å vise hva jeg er god for. Shots fired!!
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem vil du 
helst ikke gjør det? 
Donald Trump kan gjerne gjøre det! Han blir forhåpentligvis 
arbeidsledig nå, så mannen trenger jobb. Og ingenting er 
som å se en oransj amerikaner med swix vm-universal i 
hentesveisen i en hybel på Solsiden. Og hvem skal helst ikke 
smøre skiene skiene? Meg selv. 
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Navn: Anna Jensen 
Alder: 24, ouff begynner å bli gammel! 
Sivilstatus: Aldri vært så singel 
Studie: Samme som Ine 
Styrefunksjon: Arr.kom 
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-sesongen? 
Stadig optimist, drømmer fortsatt om Vasan! 
Langrennsgruppas 110årsjubileum og stakefesten er 
høydepunkter alle må få med seg. Men det eneste som er 
sikkert i denne usikre tiden, er at Fiskebeineren hvert fall 
leverer som normalt! 
Hvem skulle helst smurt skiene dine, gg hvem vil du helst 
ikke skal gjøre det? 
Ville aldri latt noen andre enn gutta i bua (aka Lie og meg) 
smøre skiene mine! 

Navn: Ine Skjellum 
Alder: 2+2 
Sivilstatus: I et Stravaforhold
Studie: Samme som Anna 
Styrefunksjon: Materialansvarlig
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-sesongen? 
Krysser fingrene for drømmeforhold i Bymarka. 
Forhåpentligvis blir det noen skirenn som blir arrangert 
også. Men aller mest gleder jeg meg til å få oppleve livets 
første Stakefest i april!!
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem vil du 
helst ikke gjør det? 
Det var nok en grunn til at mamma og pappa skaffet 
meg smørefrie ski i barndommen. Har sviktet i 
barneoppdragelsen på den fronten. Hadde vært ekstremt kult 
å få fått skiene smurt av smørerne til landslaget. Tror dem 
har peiling. 
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Navn: Matias Noren
Alder: 24 år
Studie: Fysioterapi
Sivilstatus: Fortsatt veldig etablert
Styrefunksjon: Nestleder
Hva gleder du deg mest til den kommende ski-
sesongen? 
Skiturer i Bymarka med det grønne toget på 
drømmeforhold
Hvem skulle helst ha smurt skiene dine, og hvem 
vil du helst ikke gjør det?
Best: Her er jeg nødt til å gå for legenden Magnar 
Dalen, drømmer om å få smurt skiene av han til 
Vasaloppet.
Helst ikke: På den andre enden av skalaen finner jeg 
muttern, hun kan absolutt ikke smøre ski 
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Hans Petter, «etterligne måten man går på 
ski». Er det det du gjør her? Ikke rart du må 
stoppe for å smøre skiene dine første 10 
km på Birken når du ikke engang prøver å 
strekke ut beina bak.  

Gunnar, du har til og med vært trener. 
Burde ikke du være et godt forbilde på 
elghufsteknikk? «Det er frasparket som gir 
fremdrift» står det. Ikke rart Thomas løper 
fra deg gang på gang når teknikken din 
bærer preg av oppvarmingen i gymtimen 
på barneskolen «spark deg selv i rumpa». 

Elghufspolitiet
av Camilla Lie 

Faktaboksen
Elghufs gjør seg best i slake motbakker, og målet 
er å etterligne måten man går på ski på. Ved å 
bruke armene kan man avlaste beina samtidig 
som man får trent overkroppen. Når man løper 
elghufs kan det være greit å fokusere på å lande 
på hælen, og å få beina godt under kroppen. I 
elghufs er det frasparket som gir fremdrift, så her 
skal beinet rettes ut bak deg. Kroppsstillingen 
skal være lett fremoverbøyd, og stavene settes i 
slik at du har armene relativt nærme kroppen.

Som vi alle vet er de tradisjon-
srike elghufsøktene en essensiell 
del av treningsarbeidet til NTNUI 
Langrenn. Ingen løper så mye 
med staver i motbakker som oss. 
Løper, ikke hufser? Ja, du leste 
riktig.  

Ole, dette kan du! Du lander på hælen, har 
pent fraspark og bruker overkroppen godt. 
NTNUIs staukeforkjemper kan mer enn å 
stauke!
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Matias, det står hvert fall ikke på viljen! Vel-
dig fremoverlent og tydelig at luken ned 
til Mestvedt har gitt deg et kick. Likevel 
mangler du litt på plasseringen av beina. 

Elisabeth, jeg må innrømme at du skuffer 
Kjelsåshjertet mitt når elghufsteknikken 
din ikke er bedre enn dette. Lærte du ingen 
ting de årene du hadde i blå skidress? 

Nora Thelma, gardsjente og datter av en 
verdensmester i diagonal, og likevel løper 
du med føttene høyere enn knærne? Ikke 
veldig imponert. 

Ingvild, dette er bra altså! Det gleder el-
ghufshjertet mitt å se at du hufser og ikke 
jukser med å løpe. Da er det greit å ligge 
litt bak i feltet



Høst 2020        

      10    

“Her ser vi lederen i et fantastisk driv oppover! Selv uten staver (!!) klarer 
hun å hufse på en eksemplarisk måte med god luft under føttene, hun 
«henger» i luften, og har et fraspark selv Frode Estil ville misunnet! Det 
handler om å ha fraspark med god snert slik at det ikke blir for løpende. 
Om du slurver litt med teknikken, går det både litt fortere og koster litt 
mindre, men utbyttet står i stil – altså ikke så godt som det kunne ha 
vært. Det ser vi at ikke er tilfellet her. Dette er rett og slett praktfull diago-
nalgang der hun danser oppover bakkene! Eksemplarisk utførelse!” Sier 
Oddvar Brå entusiastisk mens han retter på buksen og mimrer tilbake til 
en intens februardag vinteren 1982.

Fiskebeinerredaksjonen har i tillegg fått tak i eksklusive bilder som 
viser hufsekonstabel Lie i fri utfoldelse opp Vassfjellet. Vi har fått ingen 
ringere enn selveste Oddvar Brå til å vurdere teknikken:
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Da var det igjen duket for det prestisjefylte KM i ostesmørbrød. Denne klassikeren 
har ikke vært på programmet siden 2016, av ukjente grunner. I år var det vi i 
Skavlans Veg på Byåsen som fikk æren av å arrangere dette flotte arrangementet 
hvor man blir vitne til virkelig store idrettsprestasjoner av langrennsgruppas 
medlemmer.

De fleste deltakerne var å se også 
på hufsen i Vassfjellet tidligere på 
dagen. Det store samtaleemne her 
var hvilken taktikk man hadde lagt 
opp til. HP meldte at frokosten, den 
hoppet han pent over i dag. Dette 
gjorde Gunnar og undertegnede 
svært usikre på egen taktikk da 
vi heller hadde kjørt en slags 
skippertakstrening-variant med 
en solid porsjon havregrøt på 
morgenen. 

Konkurransen startet i 13 draget, noen gode timer etter hufsen. De første skivene 
gikk tilsynelatende greit for alle, men undertegnede merket tidlig at dette ikke 
var dagen. Det uttalte målet for mange var å slå Amandas legendariske rekord på 
11 brødskiver, men det skulle ikke lykkes for to av oss. Jeg måtte gi meg på 8, og 
Hanserud måtte ta den tunge veien til shame-lista etter 10 skiver. Resten kjempet 
videre, men feltet ble mye tynnere da 15 skiver ble passert. Da gjensto kun en 
tetgruppe på 7 hvor oddsfavoritten Trym og kometen Martin kanskje så ut som 
de sterkeste. Hjemmefavoritt Marius måtte gi seg på 20 og dermed var vertenes 
mannskap halvert. Et par skiver kom og gikk og det var tydelig at det mentale 
spillet var i gang. Det første offeret ble Gaute som måtte gi seg på 23, etter å ha 
kommentert at «jeg tygger ikke lenger, jeg bare dytter den inn». Gaute hadde så 
langt proffitert godt på å ha stått over frokosten, men nå var det game over. Neste 
man ut ble Mestvedthagen, og deretter måtte Martin kaste inn håndkle på 28. Dette 
var en klassisk sprekk, ettersom han så uhyre sterk ut rett i forkant. Vebjørn kunne 
erkjenne å ha kapret en pallplass og kanskje sa han seg fornøyd med dette. Han 
ga seg i hvert fall på 30 etter å ha kjempet tappert i mange runder allerede. 30 må 
likevel sies å være mer en godkjent for en debutant i gamet. fan av ostesmørbrød 
med ketchup og at han derfor ikke ville delta. Mestvedthagen kunne ikke akseptere 

Referat fra KM i Ostesmørbrød
av Andreas Faanes
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Da var det kun to mann igjen: Oddsfavoritt Trym og 
dark-horsen Sven-Erik «Svenna» Kaiser. Kaiser hadde 
lenge glimret med sitt fravær. Han sa at han ikke var 
noen stor fan av ostesmørbrød med ketchup og at 
han derfor ikke ville delta. Mestvedthagen kunne 
ikke akseptere denne boikotten og prøvde diverse 
lokkemidler for å få Kaiser på start. Det løsnet da 
Mestvedt informerte om at huset hadde kjøpt inn 
oregano for anledningen. «Har dere oregano?! Ok, eg 
kjem med ein gong».    

Kaiser hadde tidligere vist noen svakhetstegn da 
han blant annet uttalte at «forskjellen på detta og 
juleaften e at da har du jo lyst til å spise fordi det e 
godt. Eg vil jo ikkje bli mett på detta her!» (uttalelsen 
fant sted etter 25 skiver). Det virket imidlertid som 
at han hadde fått krefter fra andre hold da han 
senere spurte «Kan man bli rusa på oregano? Eg 
føler meg på en måte litt høy…» (etter 28 skiver). 
Muligens var det Kaiser’s rus som psyket ut Trym. 
Han hadde som mål å slå sin gamle rekord på 30,5 
satt i 2016 i rekordmåltidet til Sebastian Torgersen 
(for nye medlemmer, han som kan sees klatrende 
rundt i diverse stillas på Stakefestkåringen 2020 
på Youtube). Trym tok fatt på den 31 skiven, men 
hadde rett og slett ikke kreftene til å fullføre. Han 
ble dermed stående med 30,5 denne ganen også. 
Kaiser hadde seieren i lomma og i rene Sergej 
Bubka-stil jafset han i veg 2 skiver til før han sa 
seg fornøyd på 33, en sensasjonell forbedring av 
klubbrekorden til Sebastian. 

Huset gratulerer Kaiser med seieren og vi takker 
alle deltakere for innsatsen. Dette var en suksess, 
til tross for at vi gjerne også skulle sett noen 
utfordre Amanda sin rekord på damesiden. Opp i 
ringa jenter!!

Lykke til med oppkjøringen til neste år!

Så glad blir man når man blir 
klubbmester i ostesmørbrød!
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Resultatliste KM i ostesmørbrød

1. Kaiser    33 
2. Trym    30
3. Vebjørn   30
4. Martin   28
5. Jakob Mestvedthagen  27
6. Gaute    23
7. Marius   20
8. Tor Olav   15
9. Thomas Meinicke  15
10. Matias   14
11. Gunnar   13
12. Hans Petter   12

Shame-lista

1. Andreas Faanes  8
2. Jakob Hanserud  10

Et helt middels bilde av pallen i KM ostesmørbrød.
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Savner du en klem eller noen å ligge i armene til? Fortvil ikke! Bruker 
du dette kartet, garanterer vi deg lykke i både spill og kjærlighet! Se 
deg rundt etter din neste partner på neste trening!!

Jakten på kjærligheten
Av samlivsekspert Thomas Meinicke
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Slik lykkes du med Strava-datingen
av Fiskebeinerns dating-ekspert

Strava er mest kjent som en treningsapp, men har for alvor fått fotfeste som datingnettsted 
i langrennsgruppa. Stadig flere av medlemmene bruker Strava aktivt i arbeidet med å finne 
den rette. Spesielt etter at samfunnet stengte ned i vår grunnet Covid-19-pandemien viste 
Strava seg å være en yndet plattform for dating, der man kunne slå tre fluer i en smekk ved 
å trene, date og samtidig følge FHIs retningslinjer. Skal man lykkes med Strava-datingen må 
man trykke på de rette knappene.  Fiskebeinerredaksjonens Strava-datingekspert gir deg sine 
beste tips for å lykkes på denne nye datingplattformen.

1. Vær kostbar, men ikke for kostbar, med kudosene
La oss være helt ærlige her. Man kommer ingen vei med å være løs på kudosfronten. Om det 
går kudosinflasjon vil den etter hvert miste sin verdi. Dessuten vil man fremstå som desperat. 
Gi derfor dine kudos med omhu, til økter som virkelig fortjener det.

2. Vær raus med komplimentene
Komplimenter er en suksessfaktor 
både i tradisjonell dating og Strava-
dating. Er det noe ei NTNUIer liker, så 
er det å få skryt for idrettsprestasjo-
nene sine. Dette er en ypperlig måte 
å vekke oppmerksomhet hos den du 
prøver deg på, og kan være en fin 
start før man virkelig velger å sette inn 
støtet.

3. Legg inn årets tøffeste treningsuke rett før du har planer om å be din heldige utkårede ut 
på date
Her handler det om å stikke seg ut i mengden 
og virkelig bruse med fjærene. Ikke spar på 
kruttet og kjør på! Uka bør helst være over 30 
timer og inneholde lange, harde staketurer. 
Det er lite som imponerer ei langrennsjente 
mer enn det. Sykkelturer over 200 kilometer er 
selvsagt også et pluss. Kanskje drar du på deg 
en belastningsskade, men det er det verdt om 
datingen er vellykket!

4. Hold de første datene private
Det verste du kan gjøre er å legge ut økter sammen helt i startfasen av datingen. Da vil 
ryktene begynne å svirre, og konkurrentene dine blir var på at du er på offensiven. Dette kan 
føre til unødig konkurranse. Gå derfor helst undercover helt til du er sikker på at det kan bli 
noe mer. 
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5. Vær tidlig ute med å gjøre det Strava-offisielt
De første datene bør være private, men så fort det begynner å materialisere seg bør man 
være raskt ute med å gjøre det Strava-offisielt. På den måten vil man markere revir, og man tar 
kontroll over ryktene som etter all sannsynlighet har begynt å svirre. Stravadatene vil i tillegg 
generere enorme mengder kudos og kommentarer og vil definitivt være med på å sprite opp 
din Strava-profil.

6. Legg ut øktbilder i dristig antrekk
Igjen handler det om å skille seg ut i mengden. Bruk treningsklær som viser litt hud og får 
frem dine flotte former. Splittshorts slår selvfølgelig aldri feil, selv om du skulle ha et lite 
kledelig sykkelskille.

Dette bør du unngå på din Strava-dater:

1. Pass på hvor du legger økta
Skal man først holde datene private, 
er det greit å unngå å legge merkelige 
ekstrarunder rundt der den du dater bor. 
Husk at GPS-sporet synes på Strava-økten! 
Observante følgere kan plutselig plukke 
opp dette, og plutselig har du satt fyr på 
ryktebørsen.

Med disse rådene i banken er det bare å sette i gang med Strava-datingen. Fiskebeinerredaks-
jonen ønsker lykke til og gir kudos til alle som prøver seg!
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 Dette har vi lært gjennom 5 år i NTNUI-langrenn 
av Elise Langkaas og Amanda Borge Byrkjeland

Etter 5 år i Trondheim måtte vi tilslutt si hade til verdens beste studentby. Eskene ble 
pakket med grønt NTNUI-tøy, bannere og mange minner i bagasjen. Nå har vi omsider 
landet i leiligheter i Oslo. Fra bli-kjent-trening høsten 2015 var vi med for fullt. Få fester 
og tester har vel blitt avholdt uten oss. Amanda kan skryte av å ha deltatt på samtlige 
samlinger og utenlandsturer. Elise følger hakk i hel, og har i tillegg skaffet seg jenter-
ekorden i antall deltakelser på Dragvolltestløp. Ja, vi droppet til og med utveksling for 
å ikke gå glipp av noe i NTNUI langrenn. Derfor tenkte vi at vi måtte dele våre dyrebare 
erfaringer med både nye og gamle i gruppa. Her er det viktigste dere bør få med dere:

1. Glem at du alltid har tenkt at NTNUI har stygg dress, du kommer til å elske  
 fargene etter en vinter.
2. Du kommer aldri til å dra på bedre fester enn med langrennsgruppa. 
3. Glem alt du lærte som junior om sonetrening, her går det i i3 på langtur og i5  
 på terskeløkter.
4. Man trenger ikke late som at man er for gammel bare fordi man har begynt å  
 studere, russesanger er fortsatt det beste på fest.
5. Hvis du vil at skiskoene dine skal overleve mer enn tre måneder er 
 rulleskiskjermer et must i Trondheim!
6. Har du kjærlighetsproblemer? Snakk med de eldste guttene i gruppa, de vet  
 råd! (Les: Eirik Thorbjørnsen leverte på dette. Kan Hulbak og Foyn ta over  
 denne rollen??)
7. Her får uttrykket helt om natten helt om dagen en ny dimensjon; Heidis fre 
 dag kveld, Vassfjellet lørdag morgen ;) 
8. Ingen lager bedre kanelboller Kaiser
9. Ikke glem matvarene dine på Storlien på harryturen på Meråkersamling
10. Bli med på alt du kan, hyttekarusell og trønderfest kommer aldri tilbake!
11. Og sist men ikke minst; Du finner drømmemannen/dama i gruppa til slutt!

…… og etter 3 måneder i Oslo har vi skjønt at livet aldri blir det samme som i Trond-
heim <3 Dere må bare nyte det!

Hilsen to jenter som savner verdens beste langrennsklubb <3

PS: Dere er ikke helt kvitt oss. Vi dukker nok opp på en bankett eller to.
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Sos.Kom FÅR kudos
Av tidligere Sos.Kom Anna Jensen

Det har vært et hardt år å være sos.kom, men vår kjære Thomas Meinicke 
har gjort jobben så godt at han fortjener en egen dobbeltside med kudos i 
Fiskebeinern! 

En gammel spalte i Fiskebeinern de siste årene har vært sos.kom GIR ku-
dos. Men denne gangen er det sos.kom selv som virkelig fortjener kudos. 
Han kom inn i langrennsgruppa en augustdag i 2019 og har siden vært fast 
innslag på alt av sosialt og trøkk som har skjedd. Det gikk lovord helt ned til 
Spania om denne Thomas Meinicke og da jeg endelig fikk møte han i ekte 
person, på utenlandsturen i 2020, var jeg solgt fra første sekund. Etter re-
turen fra Seefelt fikk Thomas raskt vervet som sos.kom og begynte planleg-
gingen av den ene festen etter den andre. Men verden ville det annerledes. 
Når alt du vil er å arrangere fest, passer det veldig dårlig med pandemi. 
Skisesongen fikk en brå slutt etter Vasaloppet og alle de sjuke festene måtte 
avlyses.

Likevel fortsatte sos.kom å jobbe hver dag for at medlemmene i gruppa 
skulle ha det litt gøy i en ellers kjedelig tid. Det ble quiz på zoom, DJ på 
baneøkter og Gudenes natteliv over internett. Det ble sommeravslut-
ning i kjent stil, med grilling og kos. Høsten startet knallhardt da et vanlig 
styremøte utviklet seg til en cavasøndag helt utenom det vanlige. Kasserer 
Mestvedthagen sendte en flaske bobler i taket kl. 19 og klokka var ikke mer 
enn noen minutter over ti, da selveste sos.kom lå over doskåla, oppløst i 
tårer. Nok en gang hadde han drukket seg selv under bordet. 

Bli-kjenttreningen var en suksess med 60 deltagere på Studenterhytta. Lyd-
nivået var høyt og nye studenter skjønte at dette var en gjeng de ville være 
med i. Senere på høsten hentet Thomas tilbake en gammel NTNUI tradisjon: 
KM i ostesmørbrød. Gutta spiste seg i hjel, men koste seg uansett. Juleøltest 
ble det også, kanskje ikke med så mye juleøl som det pleier, men konsumet 
og stemningen var akkurat som i gode gamledager. 
I tillegg til å være best på fest, så er Thomas også imponerende sprek både 
i Vassfjellet og på langturer i stauk. En hverdagshelt som bidrar i gruppa og 
fortjener en liten hyllest <3
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Skilt ved 
fødselen? 

Den kjekke maskinen 
Fabian Cancellara

Den enda kjekkere maskinen 
Jakob Hanserud

Stilikonet Kaiser Tidligere langrennsløper 
Devon Kershaw



Hvem er hvem? Fiskebeinerredaksjonen er i tvil. En av 
dem er Hans Petter og en av dem er American Pie-
stjernen Jason Biggs

Atleten Marcus 
Braathen

Triatleten Casper Stornes



Likheten mellom en purung Jonas Gahr Støre og vår alles 
DJ Norén er på grensen til  mistenkelig. Skal ikke se bort 
fra at Gahr Støre har tatt en “Schei Grande” på Hamar i sine 
yngre dager.



Frida og NRK-programleder Selda Ekiz kunne fort vært 
søsken! 

Redaktør Jon og Stian fra “Singletown” (Sendt 
inn av tidligere redaktør Sebastian Torgersen).
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Sos.kom presenterer: Bli kjent 
med langrennsgruppas fremtid
Selv om høsten i Trondheim har vært full av mange nye bekjentskaper, er det nå kommet til neste 
steg; å lage nye vennskap! Så hvem i gruppen er det som passer dine verdier og interesser best, og 
kan dermed kan bli din nye venn? Redaksjonen har tatt en eksklusiv prat med nye fjes, samt to gamle 
legender i gruppa for å gjøre deg orientert i markedet! Gjør deg klar for å finne en ny venn!

Navn: Martine Engen
Studie: Kyb&rob
Alder: 19
Sivilstatus: Singel 
Favorittlåt: Dynamite
Favorittfilm: Love actually (tips til alle single her: Julen 
nærmer seg, så ta med Martine på Love actually and chill i 
desember!! Journ.anm.)
Favorittbit i smågodthylla: Sure hodeskaller
Ditt største kjendiscrush: Tom Holland
Pizza hver dag eller aldri pizza igjen? Aldri pizza igjen
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på hendene hele 
tiden? Hikke resten av livet
Favorittfarge: Grønn, gul og sort!! Har blitt nyforelsket i den 
fargekombinasjonen!!!

Navn: Håkon Bakke Kjerstad
Studie: Indøk
Alder: 19
Sivilstatus: Still looking for the one;)))))
Favorittlåt: Blir lett bohemian Rapsody
Favorittfilm: Forest Gump <3
Favorittbit i smågodthylla: Banana bubs. 10/10!
Ditt største kjendiscrush: Aldri tenkt på faktisk, men mye å ta 
av;) Dette tror redaksjonen ikke noe på, redaksjonen har derfor 
tatt seg friheten til å skrive Funky G grunnet samme hjembygd, 
og kroppsbygning, journ.anm. 
Pizza hver dag eller aldri pizza igjen? Pizza er nydelig, 
spesielt med ananas, men pizza hver dag resten av livet blir for 
mye å be om... han trekker frem ananas... dette kan fort bli en 
dealbreaker og få venner, Håkon. Journ.anm.
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på hendene hele 
tiden? Må nok gå for ostepop her
Fargen på din neste bil? Grønn lakk, sorte seter og gule 
setebelter! Fantastisk samspill! Av typen Lamborghini, ingen i 
Ålesund som har en slik.
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Fra to unge lovende, over til to levende legender i 
gruppa:

Navn: Ingrid aka ingis Tveten
Studie: Fysmat da dere!
Alder: 24
Sivilstatus: Singel 
Favorittlåt: When you were wrong av The Killers. Dette 
er rockemusikk, journ.anm
Favorittfilm: Blood diamond
Favorittbit i smågodthylla: Omtrent aaaalt av sjoko-
lade!!!
Ditt største kjendiscrush: Wonder Woman. Redaks-
jonen ønsker å gi kudos for dette valget, juorn.anm.
Pizza hver dag eller aldri pizza igjen? Hmm aldri 
pizza igjen!
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på hendene 
hele tiden? Hikke resten av livet
Favorittfarge: Selv når jeg var på utveksling i Canada 
klarte jeg ikke å ta av meg min grønne, gule og sorte 
jakke! Favorittjakken over alt på jord, og de fineste 
farger! <3

(Kalle)navn: Kaiser
Studie: Ferdig med siving design, nå litt økad 
før jeg får jobb! Noen som har tips om jobb 
jeg kan søke?
Alder: 26
Sivilstatus: Koronafast </3 Det sier dem 
alle... journ.anm
Favorittlåt: "Viðrar vel til loftárása" alene 
med lukkede øyne og headset (Redaksjonen 
har forsøkt å søke opp sangen, men har ikke 
lyktes. Antageligvis en bra låt! Journ.anm.)
Favorittfilm: Star Wars episode V
Favorittbit i smågodthylla: Er 200g freia-
plate smågod? 
Ditt største kjendiscrush: Amalie Iuel. 
Watch out Svindal, somebody gonna catch ur 
girl, journ.anm
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på 
hendene hele tiden? Hikke resten av livet, 
ostepop er ekkelt. 
Favorittfarge: Morsomt at dere spør, holder 
på å lage en ny trekrakk i disse dager faktisk! 
Den skal lakkeres grønn, gul og sort! Tidløs 
kombinasjon!!
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Vekket de gamle interesse? Ikke? La oss presentere enda flere 
nye fjes!

Navn: Axel Bang. Vi har nå altså to med etternavn Bang i 
gruppa. Måtte dere forsvare navnene deres i hyttekarusell til 
vinteren! Lykke til, Journ.anm.
Studie: Datateknologi
Alder: 20
Sivilstatus: Tinder(dyr) 
Favorittlåt: Aksel av Mads Harlem
Favorittfilm: Hacksaw Ridge
Favorittbit i smågodthylla: Sorbiser
Ditt største kjendiscrush: Madison Beer
Pizza hver dag eller aldri pizza igjen? Pizza hver dag, gjerne 
med ananas. Nok en kontroversiell påstand om ananas her, du 
har hvertfall en venn i Håkon Kjerstad, Axel! Journ.anm.
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på hendene hele 
tiden? Ostepop på hendene!
Favorittfarge: Røa-jakken må nok vike for den nye motevinen! 
Dere ser meg bare i grønn, sort og gul fremover nå!

Navn: Ingvild Tveita
Studie: Arkitektur
Alder: 21
Sivilstatus: Det er lov å prøve seg ;)  
Favorittlåt: Sjeiken 2015. (Redaksjonen hyller dette val-
get. En stemningslåt som tar deg rett tilbake til hookingen 
under LS 2015! 10 poeng til deg, Ingvild! Journ.anm.)
Favorittfilm: Call me by your name
Favorittbit i smågodthylla: Sjokodyrene. Sjokolade-
familien, journ.anm
Ditt største kjendiscrush: Leonardo før han ble gammel
Pizza hver dag eller aldri pizza igjen? Pizza hver dag!!
Ha hikke resten av livet eller ha ostepop på hendene 
hele tiden? Hikke resten av livet!
Favorittfarge: Jeg kan si dere så mye som at huset jeg 
skal tegne til min fremtidige familie skal være grønt med 
gule vinduskarmer og sort møne. Mer kan jeg ikke røpe!

Gratulerer, da var speed-daten over! Håper du har funnet noen som vekket interesse, og at du er klar for å ta 
kontakt med din favoritt på neste trening!!!!

Redaksjonen er imidlertid i sjokk over at 100% av dette tilfeldige utvalget er single!! Vi kaster derfor ut en 
brannfakkel her nå; Det er god grunn til å tenke seg at store deler av gruppens medlemmer er single. Det går 
ikke an! En Koronavaksine kan altså ikke komme raskt nok. 

Ellers ønsker redaksjonen å legge vekt på at vi er meget fornøyd med den overveldende interessen for grønn 
gul og sort denne høsten! Vi kunne ikke vært mer stolte!
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Tren som proffene i

Kanskje verdens beste følelse er i mine øyne å gå andre 
halvdel av et langløp raskere enn den første. Jeg har 
erfaring med begge deler og kan love at det er ganske 
dritt å gå på smellen etter 22 km i Jizerska Padesatka. 
Desto bedre er det å ta igjen løper på løper de siste 30 
km av Vasaloppet, riktignok gode 10 minutter bak team 
manager Noren. For å lære seg å avslutte raskt anbefaler 
jeg derfor å alltid trene med progresjon i treningen. Det 
gjelder først og fremst hardøkter, men er absolutt positivt 
på langturer også. Langløp kjennetegnes tross alt med 
at de er lange. Nå som vinteren begynner å melde sin 
ankomst og rulleskiforholdene er noe varierende vil jeg 
denne gangen gå mot alle mine prinsipper og anbefale 
en økt innendørs. Jeg misliker veldig sterkt å trene inne, 
men jeg foreslår likevel en effektiv SkiErg-økt som jeg 
selv kjører regelmessig:

Navn: Drittøkta
Type: 5x6 min progressivt på SkiErg med Friminutt på 
øret
Oppvarming: 12 min, motstand 1,2,4 og 6, bytte hvert 3. 
min
Intervall: 5x6 min, der hvert drag består av første 3 min 
på motstand 6 og siste 3 min på motstand 10. Raskere og 
raskere for hvert drag.
Dragpause: 1 min ROLIG motstand 6
Nedkjøring: Bestem sjøl, men går du 14 minutter til har 
du 1 time på klokka. Er du virkelig sterk kjører du en pro-
gressiv nedkjøring også, det hadde vært rått.

Alexander de Lange Claussen
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Frida Øygard
Sjølv for den mest motiverte langrennsløpar, kan det av og 
til skorte på motivasjonen for hardøkter. Kanskje er du lei av 
vannski i Bjørndalen, eller ei ny “i3”-økt i Vassfjellet som aldri 
blir i3? Frykt ikkje, her er økt-tipset for deg: konkurranse! 
Det er både gøy og (stort sett) effektivt. Så finn ei terminliste 
nær deg, og meld deg på! 

Som den supermosjonisten jeg er, trener jeg ganske mye, men likevel 
klarer jeg ikke å velge ut en treningsøkt som jeg kan sette øverst på 
pallen som favoritt. Jeg er et vanedyr, men likevel liker jeg variasjon i 
treningen. Alt fra Vassfjellhufs med blodsmak i munnen på sistedraget 
(ærlighet varer lengst) til tremilstur på Blå-extra («plussdag» med 
bollestopp) står ganske så likestilt. Forstå det den som kan. Derfor 
ønsker jeg med mitt innspill til denne spalten skal være en av de mer 
bedagelige og det glemte. For som andre her i langrennsgruppa går 
hverdagen i ett med fellestreninger og hverdagsmosjon, og det er lett 
å glemme den kanskje aller viktigste økta; soveøkta! Finn deg to trær 
med passe høyde med tre meters avstand, heng opp hengekøya, putt 
soveposen oppi, plugg i proppene og trekk buffen over øynene. Jeg kan 
garantere deg at med overskudd kan du forvandle flere standardøkter til 
favorittøkter!

Ingvild Bratlie
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Gjøn Thomas er tilbake! Denne gangen har 
han tatt en titt på høstens mote i langrenns-
gruppa, og Gjøn er ikke særlig fornyd med 
det han ser! 
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Gråkallen opp 2020
Av Gønnar Wang-Haugseth

Den 18.10 ble Gråkallen opp i år gjennomført, som en braksuksess for langrennsgruppa. 
Folkefest, store inntekter for gruppa og mange slitne ansikter. I år ble løpet gjennomført i et 
vær av det sjeldent dårlige, selv til Trondheimå være. Jon, som er kjent på strava for å ikke 
akkurat være overdrevent imponert over trondheimsværet, grein fryktelig på nesa før start. På 
toppen ventet det snøstorm og glatt bakke. Overhørt på toppen fra tidtaker Syverinsen med 
en god mengde snø over hele kroppen «Kan være jeg har mye hvitt på meg nå, men jeg skal 
ha enda mere hvitt på meg når jeg har gjort ferdig preppen på skia før vasan». Allikevel gjen-
nomførte altså godt over 100 mann, inkludert undertegnende, mot alle odds dette beinharde 
slitet av et motbakkeløp. Nå skal jeg fortelle litt om mitt løp og mine erfaringer. 

Etter mitt arbeid som løpsleder i fjor var det i år endelig min tur til å kunne stille til start. 
Nervene har vært i helspenn i hele høst for denne dagen og jeg har tenkt på denne sene ok-
toberdagen med skrekkblandet fryd. For alle som ikke har løpt, dette løpet er beinhardt, men 
virkelig en opplevelse! Forberedelsene ble gjort, jeg trodde formen var i anmarsj og at dette 
kunne bli en god dag. Som siste forberedelse tok jeg med meg fjorårets vinner av Gråkallen 
opp på intervall i løypa torsdagen samme uka. Dette var en tabbe, jeg ble så grundig vist 
hvor lista ligger og nervene var om mulig enda større da den store dagen var der. Kvelden i 
forveien satt jeg sammen med min store rival, samboer og kompis HP. For å roe meg ned tar 
jeg et stort glass med rødvin. HP rister på hodet og kommer med en medisinsk forklaring om 
hvordan alkohol bryter ned kroppen. Jeg drakk glasset og sovnet som en stein.

På lødsdagen våknet jeg klar til dyst, lufta var kald med snø i luften. Jeg må ha blitt forvirra og 
i noen øyeblikk tenkt at det var vinter og skirenn for noen minutter senere sto jeg der ikledd 
NTNUIs suverene kondomdress og tenkte jaja, kan vel løpe i den, men skjønte brått etter alle 
rare blikk på start at dette var en tabbe. Deretter var det bare å finne veien til start der løypa 
sto klar med sine 7,5 kilometer og 530 høydemeter. Jeg startet i pulje 2 for å minske pres-
set, HP startet i pulje 1. Duellen var et faktum, dog med litt forskjellig inngang til løpet. Hvor 
mange timer trente du EGENTLIG denne uka HP???!!!! Jeg startet som vanlig altfor hardt og 
var sliten etter allerede 10 minutter, det er sjelden en lur ting i et sånt løp. Jeg så mørkt på 
livet.  Det var her vår egen Kaiser som da satte inn et kjemperykk og fikk solid luke på pulje 2 
feltet som han holdt hele veien inn. Jeg klarte heldigvis å hente meg litt inn før sluttspurten 
i snøføyka. I mål fikk jeg den gledelige beskjeden at jeg var 4 viktige sekunder før HP, var 
det her vinglasset mitt spilte inn? Jeg var i alle fall i ekstase! På toppen ble man møtt med 
kjempeheiing av en stor gjeng i snøværet. For en stemning og for noen folk! På denne dagen 
klarer enhver å komme seg fra Studenterhytta til Gråkallen, med alle den hjelpen fra det ivrige 
publikumet.
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Vi må også ta oss tid til å hylle NTNUIs sterkeste opp Gråkallen i år, Jon Breivold. Noen kilome-
ter før slutt rykket Jon fra selveste Niklas Dyrhaug. Det ble observert fra siden at Jon i det han 
rykket snudde seg og sa «Du er kanskje kåret til Norges kjekkeste mann, men i dag har du ikke 
en sjanse mot meg». Rått løp! Damene våre løp også bra, best av disse ble Anna Jensen med 
en bunnsolid 7.plass.

I denne sammenheng må det også gis en stor kudos til vår eminente trener og årets løpsleder 
Halvor som har ordna med dette løpet i hele høst. Han har ikke uvant Halvor, møtt på gjen-
tatte problemer med politi, lensmann og kommune. Men med Halvors krasse ord og harde 
never bukket politiet under og løpet ble gjennomført med stil. Også en takk til Sigrid for helt 
rå premier sponsa fra selveste Klæbo. 

Vel gjennomført til alle sammen, både løpere og dugnadere. 
Gråkallen, vi sees neste år!

Gønnar klar for et blodslit før start på Gråkallen Opp. Stemningen var på topp blant deltakere og 
funksjonærer på tross av værforholdene.
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GULL F�  ARKIVET
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Langrennsgruppa in context 

Foto: Gudmund Toverud Høglund
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Langrennsgruppa out of context
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Etter mye om og men har det endelig lykkes Fiskebeinerns feltreporter å få innpass 
hos et celebert medlem av langrennsgruppa. Vi snakker om kollektivet som 
huser selveste Marka Rundt-lederen Jakob 
Hanserud. Kollektivet som går under navnet 
«Geelmuydens krigere», grunnet beboernes 
krigerske mentalitet både på trening, 
konkurranse og de sene nattestimer. Det var 
med stor spenning jeg tok turen til Jakob 
en sen oktoberkveld, i visshet om at dette 
potensielt kunne bli en meget interessant sak.

Og intervjuobjektet skuffet ikke! Da jeg kom 
inn stuedøra fant jeg ham i sofaen med intet 
mindre enn tre eksotiske dyr. «Jeg er en 
ekte dyreelsker, så derfor bestemte jeg meg 
tidligere i år for å adoptere en rev, grevling og 
en samojed. Dette er vanvittig spreke dyr som 
gir meg god matching på trening.» En ting er 
sikkert, man vet aldri hva som venter når man 
trer inn i stuen til Geelmuydens krigere.

Eksklusiv “Hjemme hos”-reportasje

Reven Fernando, grevlingen Geir og samojeden 
Skigo trives i sofaen med Jakob.
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Jakob viser meg rundt i huset, og det er vel ingen 
bombe at det mangler dørhåndtak på rommet 
hans. Idet jeg trer inn i rommet hans blir jeg møtt av 
et berg av klær som ligger på gulvet, og Jakob får 
plutselig et voldsomt hastverk med å rydde. «Det 
pleier vanligvis ikke å være sånn her altså,» roper 
han mens han febrilsk stapper tøyet inn i skapet.

Vi beveger oss over til kjøkkenet, et sted hvor 
Jakob virkelig er i sitt ess. «Jeg er ekstremt opptatt 
av matlaging og ernæring. På dette området tror 
jeg det er mange i langrennsgruppa som har noe 
å lære av meg. Ernæring er hemmeligheten bak 
min suksess». Jeg skjønner at Jakob besitter mye 
kunnskap som kan være nyttig for leserne, og 
velger å spørre ham ut om temaet:

«Hva pleier du å spise før konkurranser?»

«Før konkurranser er det kun én ting som gjelder: Meksikansk gryte og Urge. Dette 
har jeg spist før hver konkurranse i flere år nå, og 
meksikansk gryte og Urge skal ha en stor del av æren 
for at jeg dukket opp som troll i eske på Vasan i 2018 
og tok en sensasjonell 152. plass». Selv om denne 
noe utradisjonelle dietten har gitt Jakob stor suksess 
i skisporet tidligere er det ikke alltid det har fungert 
like bra. Senest i Gråkallen opp fikk han problemer 
med noe som ofte kan være en uheldig bieffekt av 
meksikansk gryte og Urge. «Fordelen med denne 
dietten er at den som regel får fart på systemet slik 
at man får en enorm motivasjon for å komme fort 
til mål for å gjøre sitt fornødne. Noen ganger blir 
trykket for stort til at man klarer å knipe igjen, og det 
skjedde dessverre under Gråkallen da jeg måtte ta 
en tur i skogen underveis i løpet. Det er ikke så ofte 
dette skjer. Jeg anslår at det kun skjer i omtrent 30% 
av konkurransene jeg stiller opp i.»

Jakob viser frem basisvarene man må 
ha i skapet om man har planer om å 
prestere til vinteren.
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Det er utrolig inspirerende å snakke med en som har en skikkelig 
forskningstilnærming når det kommer til ernæring. Det at Hanserud er så opptatt av 
detaljer er nok en av hovedgrunnene til at han en gang iblant sjokkerer med noen 
vanvittige resultater. 152. plasser fra Vasan i 2018 er allerede nevnt, men han har 
flere sterke resultater å slå i bordet med. Bakkespurten han dro frem da han avgjorde 
sykkelrittet Askerrunden 2018 kun måneder etter bragden i de svenske skoger 
gjorde ham aktuell for Egebergs Ærespris, så dette er en mann med mange talenter. 
Sølv fra Studenterfemmila i 2019 må også nevnes som et karrierehøydepunkt. 

«Har du noen andre tips til NTNUIere som ønsker å gå fort på ski til vinteren?»

«Skal man gå fort på ski er det gråsonen som gjelder. Du kommer ingen vei uten 
kosttilskudd. Dette er mitt fremste våpen i kampen mot tjejdeng når jeg er i elendig 
form. Koffeinpiller er et must. Her pleier jeg å gå for 2,9 gram før konkurranse, rett 
i underkant av dødelig dose. Crampfix holder krampene i sjakk. I tillegg har jeg 
ofte problemer med skyhøye laktatverdier, så derfor pleier jeg også å kjøre på med 
Lactate Control. En liten teskje Lactate Control hver gang syra kommer snikende gjør 
virkelig susen!»

Om han får bukt med mageproblemene og de skyhøye laktatverdiene er det ingen 
tvil om at denne karen kommer til å gå fort til vinteren!

Jakob lever alltid på kanten for å 
prestere best mulig.

Et ikonisk bilde fra testrennet på 
Meråkersamling som tydelig viser 
at Jakob (bakerst, red.anm.) lider 
av skyhøye laktatverdier. Med 
Lactate Control prøver han å holde 
problemene i sjakk.
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Fiskebeiner’n har i en årrekke servert 
tabloide nyheter, sladder, sludder og 
vås til langrennsgruppa’s medlemmer. 
Nye undersøkelser viser imidlertid at 
Fiskebeiner’n leses av langt flere enn 
bare langrennsgruppa. Nylig kunne 
man lese i mediene at Fiskebeiner’n 
har tatt over tronen som landets 
mest leste avis! I den forbindelse har 
enmannsredaksjonen kommet frem 
til at det er på tide å utvide redaks-
jonen. Om du ønsker å bidra til å løfte 
Norges mest leste avis til nye høyder 
er dette stillingen for deg. Stillingene 
som utlyses er:

Fiskebeinerredaksjonen ekspanderer

1. Utegående feltreporter

Som utegående feltreporter i Fiskebeiner’n vil du hovedsakelig jobbe ute i felten med «Hjemme hos»-
reportasjer og reportasjer fra trening og konkurranser. Det vil være mye action og du vil til tider befinne deg i 
risikofylte situasjoner. Spesielt «Hjemme hos»-reportasjene hvor du kommer tett på de mange ustabile med-
lemmene i langrennsgrupps er svært risikfylte, og stillingen krever derfor et enormt mot i tillegg til en evne 
til å være der det skjer. Erfaring fra Midtøsten og andre konfliktfylte områder er et pluss, men ikke et krav.

2. Mote- og samlivsekspert

Siden vår kjære mote- og samlivsekspert Gjøn Thomas valgte å flytte sydover og prøve lykken i Oslo trenger 
vi noen til å ta over hans stilling i Fiskebeinerredaksjonen. Her er det store sko som skal fylles! Dette er en 
særdeles viktig stilling, for som dere har sett i denne utgaven er det stort forbedringspotensiale på mote- og 
samlivsfronten i langrennsgruppa. Søkere med bakgrunn fra Se og Hør, Minmote.no og Allers vil prioriteres.

Dersom du tror at du kan være den Fiskebeiner’n er på jakt, sleng inn en søknad da vel! Søknaden sendes 
til langrenn-fb@stud.ntnu.no, eventuelt kan du melde din interesse til redaktøren eller andre i styret.
PS: Alt det som står ovenfor om stillingene er tull, men vi har bruk for et par stykker til i redaksjonen. Så 
hvis du er gira på å være med på å lage Fiskebeiner’n setter vi pris på om du tar kontakt! 




