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Redaktørens pisspreik
Ventetiden er endelig over. Våren har ankommet bartebyen, hvilket betyr at det snart 
er tid for å vise hva man kan, hva man ikke kan og hva man eventuelt har utsatt å 
kunne på eksamen. Det er også tid for å hive skia i boden, få på seg barisen og snøre 
på seg joggeskone. Ikke minst er det tid for å nyte en rykende fersk utgave av vårt alles 
favorittmagasin Fiskebeiner’n. Våren er deilig dere.

Som redaktør må jeg ærlig innrømme at jeg så litt pessimistisk på denne utgaven. 
Motekspert og fast Fiskebeiner-spaltist Gjøn Thomas har flyttet fra byen, og 
undertegnede var mest opptatt av å sykle altfor mange ganger opp og ned en altfor bratt 
bakke dagen før deadline. Dermed er det svært gledelig at våre medlemmer virkelig har 
stått på med bidrag av ulike slag, slik at det ble en tjukk og god lefse denne gangen også 
og at vi med stolthet fortsatt kan kalle oss  “Norges største avis for satire, ironi, hets og 
humor!”

En av grunnene til at jeg gleder meg til våren er at jeg endelig kommer i mitt rette 
element. Nå er det endelig slutt på å være listefyll på HK, få tjejdeng og ikke minst 
skuffelsen når man stolt legger ut en 
skitur på 6 mil på Strava og ser at en viss 
HP M.F. Rolke har gått nesten fire ganger 
så langt som deg samme dag. Endelig 
er tiden for å vise langrennsgutta hvor 
skapet skal stå på 3000m. Nei vent, jeg 
hadde jo glemt at en viss HP M.F. Rolke 
løper usannsynlig fort.... Faen heller!

Uansett, nok pisspreik. Kos dere med 
utgaven, og husk at Fiskebeiner’n både 
leses og skrives best med promille. Skål!

Jon Breivold
Redaktør Fiskebeiner’n
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Hu og hei!

Da jeg ble med i langrennsgruppa høsten 2019, møtte jeg de beste folkene i mitt liv. Endelig fant jeg mine 
folk<3!!! Jeg valgte derfor å satse knallhardt på å bli en del av denne fantastiske gjengen, og gjorde det ved å 
drikke meg stupings på hver NTNUI-fest, være overglad hele tiden og selvfølgelig bli Sos.kom. Men at jeg 
skulle sitte her som leder, kun et og et halvt år siden jeg flyttet opp hit, var aldri i planene mine. Men likevel 
sitter jeg nå her da, og har aldri vært stoltere!

Denne leder-spalten har de siste to årene i stor grad vært preget av alt det morsomme vi skal gjøre. Det har 
kommet lovnader om Birkenbuss, Vasabuss, 110-årsjubileum, 111-årsjubileum, bankettsesong osv osv, men 
ingenting av dette har vært mulig å gjennomføre. Jeg tør av den grunn ikke å komme med lovnader for tiden 
foran oss, men vil heller trekke fram alt det morsomme vi har fått til det siste halve året! Sweco-teamet kom 
seg til Vasan og presterte bedre enn noensinne, 45 stykker av oss gikk sprintstafett og koste oss i sola på 
Saupstad, vi hadde tidenes måkedugnad for å prøve å få arrangert Marka-Rundt, vi klarte å å få arrangert 
Marka-Rundt i Granåsen, og både Studenterfemmila og stakefesten ble festdager vi sent vil glemme! 

Pandemien har gitt oss utfordringer, men også mange muligheter. Selv om det ikke ble noen utenlandstur, har 
vi for eksempel hatt fellesøkter i Granåsen hver lørdag kl 9. Aldri i NTNUIs historie har vi klart å samle 50 
stykker til 6x6 min skøyting (!!!) en lørdag morgen, og folk har vært i bedre form enn noensinne.

Dette lover altså godt for høsten, men da håper jeg vi først og fremst skal snakke om samf, downtown, 
vassfjellet, bruks og heidis, ikke fluorpulver, 
munnbind og vasa-karantene.

Og som det seg hør og bør, vil jeg veldig gjerne takke 
dere som nå leverer master, og forlater verdens beste 
studieby. Tusen takk for at dere har valgt å bruke 
studietiden deres her i langrennsgruppa, og har gjort 
dette til verdens beste vennegjeng. Dere er noen 
fantastiske NTNUI-forbilder, og kommer til å bli 
dypt savnet</3

Og til resten: tusen takk for i år, jeg gleder meg til å 
se dere igjen til høsten!

God sommer til dere alle!!

Hilsen meg, lederen<3

Leder’n har ordet
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Styrepresentasjon 2021
Navn: Thomas Meinicke
Alder: 22
Sivilstatus: Like skiftende som Trønderværet (red.
anm.)
Studie: Bioteknologi
Hva er din oppgave i styret?
Jeg er leder, og har av den en liten finger med i 
spiller når det gjelder det meste. Leder er det kuleste 
man kan være, for da får man mange mails, og både 
snap og messenger går varm.
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Utenlandsturen 2020! Så alle rookies; be ready for 
UTENLANDSTUREN 2022!!!!!
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg. Hva skjer videre?
Vi sykler gjennom drive-thru’en hos burger king på 
Lade, og parkerer sykkelen i Korsvika.

Navn: Håkon Bakke Kjerstad
Alder: Blir 20 neste uke!!
Sivilstatus: Endret siden forrige utgave av 
Fiskebeiner'n
Studie: Indøk
Hva er din oppgave i styret?
Som sos.Kom har jeg ansvaret for alle de sosiale 
begivenhetene i langrennsgruppa. Dette innebærer 
pølser, pizza og party! Jeg gjør også mitt for at alle i 
langrenngruppa skal ha det så hyggelig som mulig på 
trening og ellers!
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Sprintstafett og afterski på Saupstad! God stemning og 
maaaange smeller! 
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i kon-
takt med deg, hva skjer videre?
Vi blir venner. 
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Navn: Christian Brennhovd Bang
Alder: 22 
Sivilstatus: Fisker
Studie: Økonomi og administrasjon
Hva er din oppgave i styret? Som it/web ansvarlig 
passer jeg på at nettsiden er oppe og går, samt står for 
resultatservice på hyttekarusell
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Da må vi nok tilbake til da jeg fikk min første ntnui-
venn. En fantastisk sensommerdag på min første (og 
foreløpig siste) bli-kjent fest. Utover kvelden havnet 
vi på Pizzabakeren Moholt der vi hadde de fineste 
samtaler. Samtaler man bare kan ha med en ordentlig 
god ntnui-venn!
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg, hva skjer videre?
Veien videre må jo gå til Trondheims fineste 
strandpromenade, Bynesveien. Stilarten er selvsagt 
skøyting. På veien kan vi kose oss med smågodt i de 
utallige busskurene som står langs løypa. Da er vi jo 
til og med skodd for regnbyger!

Navn: Nora Thelma Jevne
Alder: 21 
Sivilstatus: Singel
Studie: Lektor i realfag
Hva er din oppgave i styret?
Materialansvarlig. Boden er full av grønt, gult & 
svart gull
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa? 
Utenlandstur til Seefeld!!!
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg, hva skjer videre? Lager en helt 
rå Finn-annonse med Oakley-briller 😉
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Navn: Kenneth Mjelde
Alder: 22
Sivilstatus: På leting
Studie: Lektor i geografi
Hva er din oppgave i styret? 
Som sponsoransvarlig har jeg ansvar for å signere 
eksklusive sponsoravtaler med attraktive sponsorater. 
Den mest krevende oppgaven er kanskje likevel å 
velge hvilke merch fra Sweco vi skal dele ut i premier. 
Her er det mye fint å velge mellom!
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Mitt beste minne, eller mine beste minner må være 
søndagslangturene med langrennsgruppa. Fantastiske 
turer med trivelige folk.
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg, hva skjer videre? 
Da må det bli en grytidlig skaretur langt inni Bymarka 
med stopp på Grønlia. Her kan jeg by på en rykende 
fersk bolle, hvem kan vel motstå det? 😉

Navn: Jonas Moosmayer (halvt tysk ja)
Alder: 23
Sivilstatus: Være snill og ikke gjøre noen av 
de andre enn HBK i styret misunnelige.
Studie: Medisin
Hva er din oppgave i styret? Forvalte vår 
store pengebinge. Innebærer å fakturere 
Sweco, betale tilbake snille styremedlem-
mers utlegg, føre billag og spørre Jakob om 
hjelp ❤
Hva er ditt beste minne fra langrenns-
gruppa? 
Marka rundt-dugnad 
Din hemmelige ntnui-beundrer har kom-
met i kontakt med deg, hva skjer videre? 
Laster ned snap.
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Navn: Martine Sogn-Larssen
Alder: 20 
Sivilstatus: Sendt inn søknad om medlems-
skap i singelklubben
Studie: Fysioterapi
Hva er din oppgave i styret? 
Nestleder, og skigruppens mest vimsete.
Hva er ditt beste minne fra langrenns-
gruppa? 
Det jeg husker fra Saupstad var morsomt 😇
Din hemmelige NTNUI-beundrer har kommet 
i kontakt med deg, hva skjer videre? 
Blir det treningsdate må hvertfall en av oss 

gjemme stravaøkten!

Navn: Axel Villanger Bang
Alder: 20
Sivilstatus: Sjefsfisker på skuta til Christian
Studie: Datateknologi
Hva er din oppgave i styret? 
Trener. Jeg setter opp de ukentlige treningene og ar-
rangerer Hyttekarusellene på vinteren.  
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa? 
Det må bli stakefesten i år. Veldig god stemning og 
bra vær på en dag hvor jeg mista det fullstendig. Ellers 
kommer jeg aldri til å glemme den Hyttekarusellen 
hvor jeg slo Thomas. Blir nok dessverre første og siste 
gang. 
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i kon-
takt med deg, hva skjer videre?
Da kan jeg by deg på en romantisk middag, type 225 
grader i 12-15 minutter. 
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Navn: Inka Ebner
Alder: 22
Sivilstatus: Singel
Studie: Bioteknologi
Hva er din oppgave i styret?
Arr. Kom
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Stakefesten var rå!!
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg, hva skjer videre? 
Si det, hva med en løpetur i marka?

Navn: Jakob Hanserud
Alder: 25
Sivilstatus: Singel 
Studie: Eiendomsutvikling og -forvaltning 
Hva er din oppgave i styret?
Marka Rundt sjef. Rennleder for den beste dug-
nadsgjengen på årets happening!
Hva er ditt beste minne fra langrennsgruppa?
Utenlandstur til alpene. Apfelstrodel, Leos bar, 
Die Schilehrer og mange bra skiturer!
Din hemmelige ntnui-beundrer har kommet i 
kontakt med deg, hva skjer videre?
Inviterer på nach!
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The Bang brothers 
av Axel Villanger Bang

Basert på en sann historie; Da treneren og web-ansvarlig i styret fant ut at de var 
tremenninger!

Trener Axel Bang og web-ansvarlig Christian Bang sitter begge to i styret. Selv om de 
begge hadde et særdeles kult etternavn til felles, hadde de ikke tenkt noe nevneverdig 
over dette. Det hadde heller aldri blitt gjenstand for diskusjon, da de begge to egentlig 
hadde slått seg til ro med at dette kun var tilfeldigheter.  

Dette skulle i midlertidig endre seg da Christian en dag i påsken kunne konstatere at 
han og Axel var tremenninger. Etter mye godt gravearbeid kunne Christian slå fast at 
han og Axel begge to hadde Cæsar Boeck Bang som sin oldefar. Dette gjør dem etter 
alle slektstreets regler til tremenninger. Det er et kjent faktum at langrennsgruppa kan 
skilte med kjærestegaranti, men nå ser det imidlertid ut som de også kan skilte med 
familiegaranti. Ryktene (og bildet under) skal ha det til at Christian og Axels oldefar 
ofte var å se i Hans Majestet Kong Haakon VII’s nærvær. 

PS: det er usikkert og enda for 
tidlig å si noe om hva dette vil 
bety for Christians overtak på 
Axel i hyttekarusellene.  

Til venstre; Haakon VII, ved siden av Christian og Axels oldefar!
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Da jeg møtte veggen (atter en gang, red. anm.)
Studenterfemmila 2021

av Tor Olav Nesheim Hægeland

Med unntak av at jeg hadde husket å smøre meg med solkrem før start var jeg ikke 
særlig forberedt til årets studenterfemmil. Til tross for dette la jeg allikevel av gårde 
i et offensivt tempo. Det gjelder å ikke legge igjen for mye tid i starten av løpet. Fem 
mil er jo ikke så langt. Du har dårlig tid.

Skiene mine hadde fin struktur og var smurt med LF6 og Rode 0 til +1. Ikke noe 
optimalt valg, men det var det jeg hadde liggende. Belte droppet jeg ut ifra en 
vurdering av at det var viktigere å ha frie hofter enn næring underveis.
Kvelden i forveien var det André som sto for middagen i kollektivet. André hadde 
nylig lastet ned appen «MyFitnessPal» og skal shredde før sommeren. Det er mye 
bra å si om fiskekaker og rotgrønnsaker, men særlig kaloritungt er det ikke. 

Første runde gikk veldig bra. Med unntak av at Matias F. Noren i tillegg til å ha 
bedre ski enn meg også hadde en noe liberal tolkning av løpende fiskebein var det 
lite å rapportere fra den første runden. Ved vending var jeg omtrent 10 sekunder 
bak Petter Engdahl. Kotelett er for tapere. Jeg tar to glass Red Bull.  Her er det ingen 
tid å miste.

På dette tidspunktet er jeg så mye som 4 minutter foran Christian Tvilsomt Skibytte 
Foyn. Min overmann Marius B Heir er enda lenger bak. I mål ender jeg allikevel så 
mye som henholdsvis 12 og 3 minutter bak disse gutta.  Fasiten, en sprekkprosent 
på 29, vitner om kollaps av det spektakulære slaget. Tenk football’s coming home, 
bare ikke i år heller.

Så hva skjedde egentlig på den andre runden?

Vel, av det jeg ikke allerede har fortrengt så husker jeg at jeg kjente det første stikket 
i magen litt før Granåsen. Deretter gikk det fort nedover. Det hjalp heller ikke på 
utviklingen at skiene stadig ble mindre egnet på et stadig våtere føre. Lærdommene 
som står igjen etter løpet er at det er langt opp Lindboeløypa og at det er noe 
eget ved det å møte kjentfolk i Bymarka når du er så svett og sulten at du ligner 
kompaniaspirant Harm på vei opp Rampestreken.
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Uansett, studenterfemmila står allikevel igjen som en fin opplevelse. Jeg fikk noe mat 
etter målgang og kom meg til hektene. Stor takk til styret og alle andre som bidro til å 
gjøre dette til en, om noe vond, men først og fremst minnerik søndag. Jeg stiller igjen 
neste år.

Studenterfemmila er på ingen måte første gang Tor-Olav har gått på en smell. Her er han på driter’n under 
Tour de Sweco. Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI
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Etter innspill fra tidligere Sos.Kom Anna Jensen ble det bestemt at spalten Sos.Kom 
gir kudos måtte inn i vårens utgave av Fiskebeiner’n! Langrennsgruppa har mange 
medlemmer med utmerkede kvaliteter. Der noen overpresterer på hver hyttekarusell 
(les: Christian Bang), er andre best på fest! Spalten Sos.Kom gir kudos ønsker å gi 
en ekstra oppmerksomhet til den som har utmerket seg spesielt både sportslig og 
utenomsportslig i løpet av vinteren. For hva er vel imponerende med å være god på ski, 
hvis du ikke er best på fest? Selv om vinteren verken har vært preget av alt for mange 
skirenn eller banketter, har likevel noen klart å utmerke seg på begge arenaer!

Sos.Kom ønsker å trekke fram den fabelaktige innsatsen til Team Norconsults store 
sønn Eirik Andreas Mortensbakke for sine utmerkede prestasjoner på mange arenaer i 
løpet av vinteren. Mortensbakke vant ikke bare HK-sammendraget suverent, men stilte 
også sterkt på banketter! Gjennom sesongen har det vist seg at gutten kan mer enn å 
klatre monsterbakke og gå på skøyter. Spesielt ønsker jeg å trekke frem Eirik Andreas 
sin innsats i forbindelse med HK 5. På en helt vanlig mandag presterer Mortensbakke 
å tilbringe kvelden over doskåla. Dagen derpå stiller Mortensbakke på HK og sikrer 
seg en pallplassering. Det går dessuten rykter om at Eirik Andreas også leverte gode 
resultater på stakefesten! Etter litt lufting på slack endte han og vår finske venn Tomi på 
nach i partyhuset. Mortensbakke ankom med en joggesko på den ene foten og en skisko 
på den andre. Når man endelig har funnet seg et nach, er det klart man får hastverk 
med å komme seg dit. På dansegulvet leverte Mortensbakke varene time etter time, 
og det ble tydelig for alle at utholdenheten hans kan brukes til mer enn å gå runder i 
Granåsen. 

Dette er kvaliteter som Sos.Kom virkelig verdsetter. Det er vakkert å se at han tar igjen 
det tapte etter mange år som ung og lovende juniorstjerne! Mye kudos til Eirik Andreas 
Monsterbakke, måtte suksessen fortsette på alle plan!

Til alle andre: Husk å still opp på trening og fest så er kanskje du den neste til å få kudos 
;)
 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 

Sos.Kom gir kudos
Et samarbeid av nåværende Sos.kom HBK og tidligere Sos.kom AnnaJ (2018-19)
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Den store kilometerkrigen
av Axel Villanger Bang

Tradisjonen tro benyttet mange 
NTNUI-ere påsken til å gå mange 
og lange skiturer. Likevel var in-
tensiteten og seriøsiteten over de 
lange skiturene skrudd opp et par 
knepp under årets påske.

28.mars innledet Axel Bang og 
Håkon Kjerstad det vi døper 
«Den store kilometerkrigen» 
med en tur på 103 km på Gålå. 
4 dager senere gikk Axel på nytt 
en lang skitur, og klokka stoppet 
på 127 km. Dette skulle vise seg 
å være til stor personlig motivas-
jon for Thomas Meinicke, Jonas 
Moosmayer og Christian Foyn, 
som dagen etterpå ga seg etter 
154 fullførte km på Beitostølen. 
Vel vitende om at han nå ledet 
distanse-kappløpet, gikk Thomas 
blid til sengs.
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Dette skulle i midlertidig endre seg 
allerede dagen etterpå, da Marius 
Heir og Henrik Syverinsen kunne 
slå i bordet med en tur på 160 km 
fra Skei til Vingrom, 6 små kilome-
ter lenger enn Thomas og co. Dette 
var utrolig bittert og vanskelig å 
svelge for Thomas, som måtte se seg 
selv bli skjøvet ned til en foreløpig 
andreplass. Da var det like greit 
at Hans-Petter Rolke feide all tvil 
til side samme dag. Med sin tur 
på smått imponerende 231 km på 
Hovden, og en margin på mer enn 
en Birken ned til nestemann, var det 
ingen tvil om hvem som hadde vun-
net «Den store kilometerkrigen».  

17.april bestemte Eirik Mortens-
bakke seg for å gå 153 km i konkur-
ranseløypa i Granåsen, en tur 
som inneholdt i overkant av 5000 
høydemeter (!). Med denne turen 
kunne vi sette et endelig punktum 
for «Den store kilometerkrigen». 
Men frykt ikke, om i underkant av 
ett år gjør «Den store kilometerkri-
gen» seg gyldig igjen, denne gangen 
med enda lengre skiturer, enda 
større næringssmeller og enda styg-
gere brilleskiller. 

To be continued.
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Analyse før overgangsvinduet åpner
av romansanalytiker Thomas Kleinicke 💚💛🖤

Sommeren er rett rundt hjørnet, og det er overgangsvinduet også! Overgangsvinduet er antageligvis 
først og fremst forbundet med fotball og høye pengesummer, men overgangsvinduet handler like 
mye om hvem i langrennsgruppa som har økt sin verdi før sommerflørtsesongen starter, og er klare 
for litt romantikk!!

Martine Engen
19- åringen fra Sundbys hjemland har virkelig jobbet godt for å øke sin sosiale status denne våren. 
Hun stilte optimistisk opp på start under Studenterfemmila, og kom i mål med nok energi til å 
flørte med flere av gutta. Hun ble flittig observert snakkende med mannen som kom på 18. plass, i 
tillegg til at vakthavende journalist har observert at hun følger 6. plassen på Instagram.
Martine har altså passet på å ikke legge alle eggene i samme kurv, og blir ofte observert i romantiske 
samtaler med både en og to gutter. Men det mest oppsiktsvekkende er nok likevel tipset redaks-
jonen fikk om uregelmessig sykling på Solsiden kl 09:37-tiden, en ukedag i uke 16. Redaksjonen er 
godt kjent med at Martine ikke bor i disse trakter, så en sykkeltur til skolen fra dette området, på 
denne tiden av døgnet, lukter intet annet enn overnatting. Redaksjonen har likevel tatt et stand-
punkt på å ikke spekulere noe særlig mer i dette, men bemerker seg at den blonde jenta fra Oslo 
virkelig har lagt inn støtet den siste tiden.

Jonas Haugstad Moosmayer
23-åringen fra Nesøya har gått fra kasteløs til overklasse i langrennsgruppa på en tid selv den 
indiske regjering hadde sperret øynene opp for. Jonas fremstår av den grunn som sommerens 
heteste navn, og Fiskebeineren erfarer overgangssummer som selv setter Skiforbundets 93-million-
ers budsjett i et dårlig lys. Navnet hans er på alles lepper om dagen, selv om det ryktes at han ikke 
har fått nærkontakt med noen enda. Men at Jonas kommer til å få seg en sommerflørt til som-
meren, hersker det ingen tvil om. Denne antagelsen ble ytterligere styrket under stakefesten der 
han ble observert sittende sammen med 3 jenter under et grantre gjennom store deler av festen, 
samt flittig sosialisering med det kvinnelige kjønn på generell basis. Senere samme kveld tok han 
seg også et romantisk bad med arrangøren av kake- og sangkonkurransen i Bruksvallarna 2019, i 
hennes badekar. Det blir med andre ord spennende å følge med på denne sagaen videre! Dette kan 
bli tidenes overgang! Enten blir det full jubajuba og prisen som årets spiller, eller så går Jonas inn i 
høsten som tiårets tøffel, og en typisk forsvarsspiller i Ull/Kisa som stadig blir rundspilt. Blir spen-
nende dette!

Camilla Lie
Overgangsvinduet handler like mye om hvem som har redusert sin verdi, og som dermed kan 
forvente å gå enda en singel-sommer i møte. Selv om jenta fra Kjelsås har vært på noen dates denne 
våren, vil redaksjonen likevel postulere at Camilla har fryktelig mange gutter i livet sitt, men ikke 
noe kjærlighetsliv. Det skal dog nevnes at hun på alle NTNUI-arrangementer snakker med én 
og samme gutt, og at disse to i så fall kunne vært et flott par. Det kan altså være at det finnes mer 
romantikk enn det redaksjonen liker å tro, men vi velger likevel å konkludere med at Camilla neppe 
kan sikte høyere enn en klubb i 3.div avd. 2 denne sesongen, dessverre.
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Men selv om Camilla antageligvis kommer til å gå en klubbløs sommer i vente, erfarer Fiskebei-
neren at dette fort kan endre seg til høsten når Camilla gjør som Mats Møller Dæhli, og søker 
lykken i utlandet. Dersom Camilla gjør de rette valgene, kan vi fort oppleve en mangedobling av 
verdi når kjelsåsjenta returnerer fra Canada til fedrelandet neste sommer, i et romantisk forhold. 
Dette er altså vår spådom, men vi er klare til å spise våre ord.

Sigrid Solum
Etter å ha vært klubbløs siden den svært krevende fødselen på Verdal fødestue, ryktes det at flittig 
dating har gitt god avkastning. Misforstå oss rett, det er nok ikke 
snakk om en kjæreste, men likevel noko til romantikk. Dette er i 
utgangspunktet svært uinteressant for gruppens medlemmer, men 
redaksjonen ønsker likevel å trekke fram dette som et godt eksem-
pel på at hardt arbeid over tid lønner seg, og at alle burde fokusere 
på å øke sin verdi mot kommende høsten, gjerne gjennom mengde-
dating. Dette er jo litt spennende, da. Leserne elsker jo sladder!

Eirik Andreas Mortensbakke
Det er nok få som vet hvor god Mortensbakke har vært på ski, noe 
som er meget synd. Alle liker jo gutter/jenter som presterer godt, så 
dette burde Mortensbakke ha jobbet bedre for å få fram. Det at man 
går 154 km i Granåsen med start 03:57, er dog ikke spesielt tiltrek-
kende/sjarmerende, og har nok dessverre ikke hjulpet stort. Så en 
skulle kanskje tro at alt håp var ute? Å neida! For under stakefesten 
imponerte Mortensbakke storartet, indikert ved flere komplimenter 
på sin stravaøkt dagen derpå, søndag 25.04.2021. Her fikk han 
blant annet ektefølte komplimenter fra en ekte NTNUI-legende, 
se vedlagt bilde. Redaksjonen ser det dermed meget sannsynlig at 
Mortensbakke kan gå til Vålerenga til høsten, dersom disse to får 
mer tid sammen på fest. 

Nora Thelma Jevne
Du har kanskje hørt om folk som går på Finn.no-date? Nora 
Thelma er en av disse folkene. Det medførte billigere Oakley-
briller, men først og fremst en datingerfaring vi i Fiskebei-
neren setter meget høyt. Med slike krumspring, samt en tur 
inn i buskene på Saupstad, finner vi Nora Thelma meget 
interessant den kommende sommeren. Og budeie-imaget re-
duserer heller ikke sjansene dine. Vi er mektig imponert over 
hvordan du har økt din verdi denne våren, Nora Thelma, og 
har stor tro på at det kan lykkes for deg heme i Gudbrands-
dalen. Fiskebeineren erfarer interesse fra både HamKam og 
Markus Solbakken.
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Christian Bang
Jonas Moosmayer blir selvfølgelig et svært hett navn denne sommeren, men kan fort få tøff 
konkurranse fra en annen Askerbøring, nemlig Christian Bang. Var det noen som i det hele tatt 
visste at Christian var god nok for pall i Hyttekarusell? Tror ikke det. At han i tillegg eier egen bil 
og egen leilighet er et stort pluss hos interesserte NTNUI-ere. Men dette er det vel heller ingen 
som vet??? At han endelig hadde sin første gode fyllaopplevelse på to år under Stakefesten, tar 
redaksjonen som et tegn på at Christian er klar for å øke sin verdi, også utenfor skisporet. Vi vil 
anbefale deg å snakke mer med jentene fremover, Christian! De er ikke skumle! Eller kødda, én av 
dem er jo faktisk ganske skummel.

Tor-Magnus Skredegård
Hallingdølen har vært fast inventar på trening og HK gjennom hele vinteren, men det er først i 
våres at han virkelig har blitt lagt merke til, endelig! Fiskebeineren Folkeblad AS har som kjent av-
lyttingsutstyr utplassert i hele verden, og kunne av den grunn fange opp dette sitatet lørdag kveld: 
«Jeg så meg rundt for å se om det var noen kjekke gutter på gruppa mi, men hadde i grunn gitt 
opp håpet. Men plutselig så jeg Tor-Magnus, det er det han heter, sant? Altså fy! Utrolig at jeg ikke 
har lagt merke til han før, ettersom han jo går rundt i en meget iøynefallende (og grell??) oransje 
dress. Han skal jeg hvertfall bli bedre kjent med i framtiden, selv om jeg bare har to måneder igjen 
her oppe».
På bakgrunn av dette sitatet, samt øvrige observasjoner, kan vi konkludere med at Tor-Magnus 
virkelig blir en populær hallingdøl denne sommeren, og kan gå til hvilken som helst klubb! Her er 
det bare dine egne evner som setter grenser! 

Mari Hetlesæter
Mari du Mari. Mari Mari Mari. Jenta fra Hjelmeland i Ryfylke tok en meget overraskende 
andreplass under høstens testcup, og tok på den måten gruppen med storm, sett fra et sportslig 
perspektiv. Og når bankettsesongen begynte i våres, har Mari vært med på det meste. I likhet med 
sinn studievenn Martine Engen, stilte hun optimistisk opp på Studenterfemmila, og passet på å 
ha nok energi til grillingen. Under afterpartyet var hun jammen ikke snau, og snakket med den 
ene gutten etter den andre. Og samtalen med han ene var såpass fruktbar at de to følger hveran-
dre på Instagram, per 15.04.2021, se vedlagt bilde. Overgangsvinduet i langrennsgruppa handler 
som regel om norske klubber, men her ser vi altså at rogalendingen kan sikte såpass høyt som en 
sveitsisk klubb til høsten! Hvis han er singel da. Hvis ikke har Mari heldigvis vært på flere dates 
med en annen i gruppa denne våren, så mulighetene er store fremover! Nok et brennhett navn for 
sommerens overgangsmarked, med andre ord!!! 
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Thomas Heyn
Fra studenthybelen sin på Moholt, har gutten fra skredrammede Gjerdrum full kontroll på hva 
som har skjedd fra de tidligste sivilisasjoner i Mesopotamia til moderne tidsalder. Fiskebeineren 
er stor tilhenger av folk med dype og store interesser, akkurat som dette! Thomas har nemlig mer 
enn nok å snakke om på de første ti datene, og dersom det funker etter ti dates, er man nesten 
som et par å regne! Så dette må du bare dyrke videre, Thomas! Men smøreferdighetene dine er 
meget dårlige da, så kanskje ikke inviter daten ut på ski før du har blitt trygg på når du burde 
bruke klister. Fra redaksjonens festesmøringsekspert Magnar Dalen, skal du nå få et eksklusivt 
tips, bare til deg: «viser yr.no minusgrader, bør du unngå rødt klister. Husker du alle de fine pås-
keturene du hadde på sørpesnø med familien da du var liten? Det er på slike forhold rødt klister 
fungerer best, og er du fortsatt usikker, besøk https://griptip.skisporet.no eller ring 482 26 227. 
Et veldig godt tips er også å bruke snøballtesten. Er det ikke mulig å lage snøball, dropp klister. 
Xoxo Magnar». Dersom du nå får smøringen på plass, og finner en som virkelig elsker historie, er 
alle muligheter for romantikk åpne! Hvis du lærer deg å smøre ski, men ikke finner en som liker 
historie, blir det verre.

Avslutter denne spalten med et lite dikt for å gi litt inspirasjon til kjærlighetshungrige NTNUi-ere 
før overgangsvinduet åpner.

No er det på tide - Eit dikt om kjærleik
Du går medisin, og nede på øya du vanker

Då veit du korleis eit hjarte banker!

Det er hjartet som får oss til å leve
No må du få ho nær din kjeve

Ho er jo deileg som ei strand på Maldiv, 
Så ja, på tide å ta initiativ!

Til noko meir enn berre kveldsmat etter trening
Ein date med skikkeleg meining!

Ein date med berre dykkar to
Slik at neste sommar kan bli på Beito.

Kanskje blir det berre ein sommarflørt
Men du er hvertfall frykteleg forført

Lykke til, håpar du høyrer våre bønner,
Vi orkar ikkje meir snikksnakk no<3
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Vi har alle vært der, stått der på første trening og lurt på hva i all verden vi holder på med når 
vi står opp kl 7 hver lørdag for å puste og pese oppover i Vassfjellet. Skal jeg gidde å bli med på 
dette opplegget? Det er jo helt sinnssykt! Likevel møter vi opp på en trening til, og en til, og en til 
og plutselig er vi hektet og bare må fortsette. Det sosiale miljøet kan vi heller ikke se bort ifra; en 
stor trenings – og festglad, sprudlende, smart og ikke minst trivelig gjeng. På Strava er det heller 
ingen som kan måle seg med oss, hverken på følgere, antall kudos eller innsats i hver eneste 
caption. Og ja nå glemte jeg én ting, det er ingen som kan måle seg med oss på antall hundre 
kilometer på ski heller. Du trodde kanskje at tre mil var langt? Da må jeg bare beklage og be deg 
holde deg unna Strava. Men vi skal gå litt dypere; hvor kommer dette km-jaget fra? Er det dette 
som er NTNUI Langrenn? Må DU gå så langt? Hvordan blir du en del av gjengen? 

Etter å ha snakket med de som har vært med noen år, er vi enige om at det er etter den første 
utenlandsturen det virkelig blir gøy å være med. Avlyst utenlandstur gjorde at årets nykommere 
måtte tenke nytt. Vi skal derfor ta en titt på hva som skjedde Påsken 2021. 

Gålå, 27. mars 2021: De unge, ferske og nye Håkon Bakke Kjerstad og Axel Bang er lei av å være 
de nye ingen klarer å skille fra hverandre og har lagt det de tror er en slagplan for å bli som de 
store gutta: 
Stå opp klokken 4 i bekmørke. Er vi heldige er det kanskje noen av de avdanka som ikke har lagt 
seg ennå og får med seg at vi er på vei ut. Ah, smellen at vi stilte klokka denne natten, så den 
allerede er 5. Jaja, masterskribentene klarer forhåpentligvis å regne seg frem til at vi egentlig sto 
opp klokken 4. Viktig å bygge image. Holder ikke med heftig økt, må ha en heftig livsstil. Legge 
ut instastory av masse pizza og brownies etter økt. Dr. Oetker Ristorante? Nei, må ha grandis 
pepperoni for max testo. Hennig Olsen-is? Nei, må ha first price for å vise vårt primitive, hard-
barka liv. Nå må de erfarne bli imponerte. Her må familiene våre holde seg hjemme for at vi kan 
ha trøkketur med gutta på hytta. Ofre familiehygge for trøkking, her snakker vi vel ekte NTNUI 
langrenn-dedikasjon? 

Referat fra Jonas Moosmayer og Thomas Meinicke sin Messenger-samtale 2. april 2021:
Knallbra av gjeng på Skeikampen. Her viser vi nye oss fra en god side. Og enda bedre: Det er en 
distanse vi kan overgå slik at vi kan vise oss som de barskeste av de barske. Noren forsøkte å slå 
dem, men klarte det ikke. Og Heir og Syvern måtte gjøre sitt ypperste for å ta dem med noen få 
km. Men her skal vi komme og sette skapet på plass, sånn at alle de gamle kan se hvem som er de 
nye NTNUI-heltene. Vi inviterer Christian Foyn så vi kan lære litt av hans mange år med erfar-
ing, men lurer han til å gå hjem tidlig så vi får en lenger tur og kan skinne på Strava. 

Vær stolt når du går 5 mil!
10 tips til god integrering i langrennsgruppa fra en gammel ringrev
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Hovden 3. april, her har det vært dårlig vær og føre hele påsken: 
Hans Petter er livredd for at de unge guttene skal tro de er bedre enn han og går rundt og rundt 
i det som finnes av skiløyper på Hovden for å vise at han også klarer å miste hodet. Det er også 
artig å slå Nordenskiolds-gutta, kanskje håpet HP også på å få en F som mellomnavn? Men nei, 
runden burde vært mer innholdsrik om det skulle lyktes. Og Hans Petter, etter fire år i byen, vet 
du fortsatt ikke bedre? Altså er det ingen selvfølge at man har lært seg alle kodene selv om man 
har vært her i mange år. 

Vi har altså sett at det finnes mange klin gærne sjeler i langrennsgruppa og du er ikke unik om du 
klarer å gå en skitur på et tresifret antall km. 

Det virker derimot som at dere ikke har plukket opp tipsene de gamle NTNUI-legendene 
Amanda og Elise ga dere i forrige utgave av Fiskebeinern. Her er derfor en liten påminnelse om 
de, samt noen nye for å gi dere ytterligere hjelp på veien videre:

 1. Du kommer aldri til å dra på bedre fester enn med langrennsgruppa.
 2. Uttrykket helt om natten helt om dagen har fått en ny dimensjon. Det   
 hjelper ikke å gå fort på HK eller langt på ski om ikke du også kan tulle og fjase. 
 3. Bli med på alt av treninger og HK! Det er da det blir skikkelig gøy.
 4. Ta initiativ til trening og sosialt på Slack – det er lite folk setter mer pris på   
 enn det!
 5. Det er kulere å fullføre baneintervallen enn å vinne førstedraget.
 6. Gutter, om dere synes trøkketempoet til den raskeste gruppa på langtur   
 er idioti, bli med jentene. Det er hyggelig, bare spør Syverinsen.
 7. HK er vår mest sosiale trening, ikke tro at alle er med her 100% for    
konkurransen. Her er det ingen ting som er for dårlig form.
 8. Ikke tro at det finnes treningsklær som ser bedre ut enn NTNUI-klærne.
 9. Trenger du datingtips eller kjærlighetsråd? Mestvedt og Noren har tatt   
 dette ansvaret fra Foyn og Hulbak og tar gjerne imot flere dilemmaer
 10. Ikke gå 153,75 km i Granåsen. Vær skikkelig stolt når du har gått 5 mil.
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Redaksjonen fikk i etterkant av denne analysen tilsendt dette materialet, av en ivrig 
NTNUIer. Etter å ha forsikret seg om at langrennsgruppa ikke følger friidrettsforbun-
dets regler, dro vedkommende for å kjøpe nye sko samme dag, og måtte selvfølgelig 
dokumentere dette. 
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STYREMESTERS P I SUSHI
Av Axel Villanger Bang

21.februar skulle styret samles for å ta noen biter sushi sammen på 
SOT. Det som i utgangspunktet skulle være en fin og flott middag, 
utviklet seg etter hvert til å bli en blodig alvorlig spisekonkurranse. 
Konkurranseformatet var like vanskelig som den var enkel; om å 
gjøre å spise flest biter. 

De ansatte på SOT kunne denne februarkvelden se sultne NTNUI-ere 
sloss seg frem og tilbake til buffeen. Om det var lenge siden forrige 
gang styremedlemmene hadde spist sushi, eller om vi hadde fått 
streng beskjed fra foreldrene våre om å spise mer fisk, vites ikke. 
Men appetitten på sushi var det hvertfall ingenting å utsette på!
En etter måtte styremedlemmene kapitulere 
og erkjenne at det faktisk er begrenset med 
plass i magesekken. Det ble tidlig klart at 
kasserer Jonas Moosmayer (eller bare «elgen» 
som vi kaller han) var den av oss med størst 
appetitt. Da han kunne skimte den uoffisielle 
rekorden fikk han en voldsom motivasjons-
boost (og økt appetitt). Og ny rekord ble 
det! Jonas ga seg på hele 72 biter, hvilket er 
imponerende (og kanskje litt urovekkende?). 
Deretter fulgte Thomas Meinicke på en sterk 
andreplass foran undertegnede.

Gode og mette og fornøyde kunne vi traske 
hjemover. Det er sannsynlig å tro at enkelte 
droppet frokost dagen etterpå. 

Moosmayer var tydelig god og 
mett etter å ha ruinert SOT.
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Da jeg møtte opp på min første HK 4. februar i år var jeg spent på hva jeg gikk til. Bortsett fra to 
halvhjertede gjennomføringer på Birken hadde jeg ikke gått skirenn siden karrieren min ble kro-
net med en solid 133. plass i junior-NM i Mo i Rana i 2014. For en som alltid har vært opptatt av 
å telle med DNS/DNF på resultatlista, fordi jeg da hadde dobbelt så mange bak meg, og i tillegg 
har brukt betydelig mer tid på revy, volleyball, tennis og andre I1-aktiviteter i løpet av de første to 
årene på studiet, hadde jeg ikke akkurat regnet med at det skulle måtte bli opprettet en ny pris for 
årets gjennombrudd på stakefesten i år. Men jeg hadde i hvert fall hørt av mine langrennskilder 
på studiet, HP og Gunnar, at HK skulle være et lavterskel-tilbud der det bare var å møte opp, om 
man så kom rett fra skolen og ikke hadde spist noe siden lunsj. 

Da jeg gikk oppover mot start med Thomas B., spurte jeg hva han hadde smurt med og tenkte da 
selvfølgelig på om det var blå extra eller multigrade. Da han begynte å fortelle om den flytende 
glideren han hadde lagt, ble jeg brått nervøs. Med ett fant jeg meg selv i min prepubertale kropp i 
Mo i Rana, utenfor et smøretelt på størrelse med Sandvika Storsenter og hørte mammas for-
manende stemme om å komme meg raskest mulig ut igjen etter å ha hentet ski for testing fra de 
Kaizers-kledde fedrene.

HK-en gikk som den måtte gå… (takk til Jakob (ingen F på sin plass her) Hanserud og Thomas 
Heyn for at jeg med min DNF-lesemåte kunne tredoble antall folk bak meg på lista!)
Men i motsetning til rulleskituren høsten 2019, der jeg endte opp alene på en regnvåt benk uten-
for en Bunnpris i Saupstad med en litago og to skoleboller, og brukte over ett år på å våge meg på 
neste fellestrening, møtte jeg denne gangen opp allerede uken etter. Jeg hadde ennå ikke skjønt 
at hvis du har lyst til å bli kjent med folk på HK er det bare å begynne å snakke om smøring, og 
hadde dermed blitt forskånet fra gruppas smørevaner. Kynisk som jeg er, bestemte jeg meg i fork-
ant av andre HK for at jeg skulle ta igjen noe av det jeg manglet på skiferdighetene med å strebe 
til meg en fordel på smøringa. For ikke å bli observert av noen av mine klubbkamerater valgte 
jeg en av Trondheims mer avsidesliggende sportsbutikker. Med på sykkelen hjem fra Coop Obs 
Sport Lade ble et hengslete smørestativ fra Skigo og noen pakker glider. Så der sto jeg plutselig i 
kjelleren på Tyholt og smeltet velduftende glider inn i skiene mine. Da jeg møtte samboerne mine 
på vei ut døren ga jeg streng beskjed om at dette måtte de ikke si til noen; at jeg hadde stått og 
glidet skiene mine før hyttekarusell måtte ingen få vite!     

En nykommers møte med HK-sirkuset
Et hjertesukk fra Jonas Haugstad Moosmayer
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Etter hvert som vinteren har skredet frem, og jeg har hatt mine ukentlige «Hva har du smurt med 
i dag?»-samtaler, har jeg vel mistet noe av skamfølelsen for min lille Lade-tur. For det er jammen 
litt av en innsats som legges ned i mang en smørebod tirsdager og torsdager gjennom vinteren! 
Ettersom denne gruppa kan ses på som en sammenslåing av Team Kollen og Team langrenn 
Asker og Bærum, med noen eksotiske tilskudd, skjønte jeg at det ikke var utstyret det kom til å 
stå på. Men på grunn av foreldre som har ofret mang en fredags- og lørdagskveld for sine unge 
håpefulle som må hvile på sofaen kvelden før et viktig KM, og diverse semiproffe smøreteam, 
trodde jeg likevel at de fleste måtte leve på de mange lagene med fluor og struktur som har blitt 
lagt opp gjennom barndommen. Men de kan hvis de vil (eller HK-prestisjen er stor nok)! Hadde 
interessen for studiene vært like stor som for den ukentlige Hank-turen hadde det ikke vært 
behov for noe eksamenstid på den gjengen her. Det sies at Jakob har sagt opp jobben på Hank. 
Det er bare tull. Faktum er at oppsigelsen er fra deres side, og skyldes at avtalen er fullført, nemlig 
at han skulle klare å jage opp smøreutgiftene per pers per HK til over 300kr. Dermed har de ikke 
lenger behov for ham og han har fått sluttbonusen sin på 5000kr og nye elektriske gir til sykkelen. 

Man blir jo fristet til å spørre hvor bra dette smørekjøret er for helse, tidsbruk, økonomi og miljø. 
Det er jo ikke slik at folk synes det blir litt morsommere å gå på ski for hvert år det kommer litt 
og litt bedre utstyr. Glid har lite å si for ens egen del, motivasjonen må jo ligge i å skaffe seg et 
konkurransefortrinn ovenfor andre. Og 
da hadde det jo vært deilig om alle bare 
kunne blitt enige om å senke innsatsen 
litt. Så kunne man spart de pengene og 
den tiden, for ikke å snakke om helsen og 
miljøet. Sammenlignet med hverandre 
hadde jo alle kommet ut med samme 
resultat (kanskje bortsett fra vår lille 
smøremester nede på Øya; visse kom-
petanseforskjeller er det jo). Man burde 
kunne stole nok på hverandre til det og 
ikke unnskylde seg med at alle andre 
uansett kommer til å snike seg unna!

Nykommer tatt på fersken midt i akten av sjokkerte samboere.
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• Årets nykommer: Axel Villanger Bang
Har tatt langrennsgruppa med storm og gått rett inn som sportslig ansvarlig!

• Gullski: Hans Petter Rolke
For en stor prestasjon i Vasaloppet, samt helt oppe i teten i alle hyttekaruseller og 
intervaller. At fotballspilleren fra Kristiansand skulle bli så god på ski, har vel over-
rasket oss alle. Men kanskje ikke så rart når man staker 3-4 timer på stakemaskinen på 
Sit Gløs.

• Årets Stravaøkt: Jonas Moosmayer
Det har aldri vært vanskeligere å finne ut av hvem som skulle vinne årets stravaøkt, og 
det har heller aldri vært vanskeligere å vinne denne prisen. Gjennom hele året har en 
rekke NTNUI-ere publisert megadumme og kjempeimponerende ting på strava, men 
årets vinner er likevel Jonas Moosmayer. Rett og slett fordi forventningene til gutten 
har vært vedvarende lave helt siden september. Så da Jonas gikk 153 km med Thomas 
M og Christian F, ble vi alle imponerte! Aller mest imponert ble vi av Jonas, derfor er 
det altså Jonas som vinner denne prestisjetunge prisen i år!

Andre nominerte til denne prisen:
• "Skulle løpe intervaller, var ikke så motivert" - Camilla Lie, 2/2/21
• Jakob Hanserud og Christian Foyn, for deres Trondheim-Oslo hjem til sommerfe-

rie sommeren 2020. Brukte under døgnet, og hadde ingen lange stopp!
• Hans Petter for sine sine 230 km på Hovden
• Jon Breivolds KOM til Skistua og Ila-BB på sykkel
• Mortensbakkes enome tur i Granåsen. 150 km +++ og 5000 høydemeter. Attpåtil 

startet han midt på natten, i løyper som ikke liknet grisen.
• Mortensbakkes fritidssysler på Leangen lengdeløpsbane. Her gikk han 130 km på 

skøytene sine. For å gå så langt må du gå 325 runder! *mind blown*

• Årets dugnadsånd: Jakob Mestvedthagen
Hver gang vi i langrennsgruppa trenger hjelp, stiller Mestvedt opp<3. Og han gjør 
alltid noe ekstra! Det være seg å bake marsipankake, vaske taket eller måke snø. En 
skikkelig dugnadshelt!

Kåringer
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Andre nominerte, og som derfor også fortjener hyllest:
• Marius Borge Heir: tok tid og gikk hk på samme dag. forbilledlig, samt at han har 

stilt opp mye som tidtaker denne sesongen.
• Martin Haarstad stiller alltid opp, og hjelper til med glede!
• Kristian Jakobsen - Bærekraftssjef under NM, bare synd det ikke ble noen skik-

kelig NM-fest i Granåsen.
• Camilla Lie- For å alltid stille opp. Hver eneste gang. Og gjennom hele dagen. 

Også var hun en fantastisk leder!
• Anna Jensen- For stor innsats gjennom mange år, og alltid kjempeblid på dugnad. 

Selv om hun kanskje ikke er så gira på forhånd.

• Årets smell: Kristine Nes
For å si at hun var singel under bli-kjent-runden på Saupstad. Dette til tross for at hun 
er i et særs etablert forhold. Uten tvil årets smell!

Andre nominerte:
• Matias Noren etter to rusbrus post Marka Rundt
• Faanes som bytta til Lyn for en ukjent sum, og fikk ikke nytte av hverken smøre-

team eller støtteapparat pga Covid-19
• Thomas Meinicke! Smellen han pådro seg i Røddebakkene er noe av det sykeste. 

Endte vel med en wrap i Heimdal og buss derfra og hjem. Også spiste han opp alle 
de hjemmelagde energibarene til Mestvedt

• Tor Magnus Skredegård opp lindboe på femmila. Har aldri sett noe tyngre
• Håkon Jøssund Krognes Den måtte vel komme. På grilling og kos etter teamsprint-

en lå det i starten an til at Meinicke skulle ende opp som den fulleste, men etter en 
rekke akevitt og jeger shots, samt annet rusholdig drikke var det ikke lenger noen 
tvil om hvem som hadde gått på størst smell. Håkon endte opp de siste timene 
langeflat i snøen, helt sluttkjørt.

• Jostein Tandberg på alle hyttekaruseller

Over til prisene som medlemmene har hatt mulighet for å sende inn!

• Årets smørebom: Thomas Heyn på Studenterfemmila.
Thomas droppet å skrape av klisteret i bunn før Studenterfemmila. Dette til tross for 
store mengder nysnø i dagene før start. Med de skiene holdt det å gå en runde! Lenge 
leve latskapen!

• Årets harryhandler: Anna Jensen
For å ha en stor fascinasjon for vårt broderfolk i øst.
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• Årets sekundstrid: Henrik 7erinsen
Tapte med 2 sek til foyn på Studenterfemmila. Antagligvis på grunn av Foyns lure 
skibytte.

• Årets tøffest-uten-fluor: Jostein Tandberg 
For å ha smurt seg bort i alle hk renn med CH6-glider

• Årets PR-kåte: HP
Insjer til baris på 1000-meterintz påp Øya. Var 4 grader denne dagen, og  absolutt ikke 
noe baris-vær. Fikk med seg Mortensbakke også. Tvilsomme gutter dette her.

• Årets luring: Christian Foyn
For skibytte på Studenterfemmila. Dette skibyttet endte med seier, og et bittert tap for 
7ern.

• Årets utveksling: Tomi Mikkonen
Har tatt langrennsgruppa med storm, og er med på absolutt alt man kan være med på!!

• Årets Mr. GIRA: Jonas Moosmayer
Førstemann påmeldt på hver økt, kommentarer over hele Stravafeeden og kronisk gira 
på å gå langt og mye! Har lagt hele sjela si i langrennsgruppa denne vinteren. Til og 
med hans øvrige vennekrets har den siste tiden begynt å lure på hva som skjer. Er det 
virkelig så gøy i langrennsgruppa at man forsaker alle øvrige venner? Uten tvil ja!

I tillegg vil prisutdelingskomiteen gjerne rette en takk til alle dere som forlater oss nå 
til sommeren. NTNUI Langrenn hadde ikke vært det samme uten dere.
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Fyllmasse

Studenterfemmila tar på selv for topptrimmede NTNUI-ere. Foto Eivind Jølsgard/NTNUI

Thomas feier all tvil til side om hvem som skal vinne kåringen “Årets skille”
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Mer fyllmasse?
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Verste fyllmassen jeg har sett!
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Sammendrag av hyttekarusellsesongen
av Trener’n

Årets Hyttekarusell inneholdt 11 renn. 6 av rennene var klassisk, 4 renn 
skøyting og ett renn som skibytte. Hyttekarusellene ble arrangert på Fjell-
seter, Granåsen, Saupstad, Bratsberg, Ferista og Skistua. 

I en sesong hvor de de fleste skirennene uteble, førte dette til økt oppslut-
ning og deltagelse rundt Hyttekarusellene. Prologen til tour de Sweco ble 
sesongens mest populære renn hvor hele 54 stk. fullførte. 

Den tradisjonsrike studenterfemmila avsluttet sesongens Hyttekaruseller. 
Med 50 harde kilometer, og kotelett og akevitt ved runding i god tradis-
jon, var dette en verdig slutt for sesongens renn. 

Hos damene var det Kristine Nes som stakk av med seieren i sammen-
draget, foran Anna Jensen og Ida Lindkvist. Hos herrene kunne Eirik 
Andreas Mortensbakke ta steget på toppen av sammenlagt-pallen, foran 
Tomi Mikkonen og Andreas Faanes.

Takk til alle som har deltatt og stilt opp på dugnad!

Gjennom en hyttekarusellsesong er det mange merkelige stilarter man kan bevitne.
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Sitater og annen moro!

Stakefesten er 
et bordell!

- Thomas før sin første stakefest

“Det er bedre med en høne i fjøset enn tre på tunet”
- Ukjent, overhørt i buskene på stakefesten

Alle NTNUi-jenters våte 
drøm: Når Matias F. 
Noren kommer med en 
forespørsel om 69. 




