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Fakta-
bokser fra
årets TG

Hard kamp i
sjokk-kulda

Les mer på side 8 og 9

Les mer på side 10

Halve TG demonstrerte

Foto: Marcus Sæterhagen

Hele 2500 deltakere s9lte opp
på fredagens protestmarsj mot
momskravet på TG-bille:er.

Les mer på side 6

Foto: Leif Mar0n Kirknes
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Event:Chillout testet magemålet 9l et
utvalg deltakere som må:e bryne seg
på både lapskaus og bananer da de
kjempet om førsteplassen i den pres9-
sjefylte spisekonkurransen.

Flere handlevogner fulle av Toros de-
likate ferdiglapskaus mø:e sin skjebne fre-
dag da en rekke sultne deltakere inntok
kappspiserbordet i Chillout-hjørnet. Med
intens konsentrasjon og lapskausen ren-
nende fra munnvikene ble flere liter brun
husmannskost konsumert i et forrykende
tempo. Uten å ofre en tanke på de sultne
barna i Afrika gikk de fire første matmon-
sene gjennom innledende runde med stor
appe9:. E:er en jevn og te: kamp gikk Di-
drik Lindberg Roest av med den første sei-
eren.

- Det var veldig deilig å vinne. Jeg har
all9d drømt om å være med i en spisekon-
kurranse, u:alte Roest 9l TheNewsgathe-
ring e:er å ha kvalifisert seg 9l finalen.

- Jeg har trent i veldig mange år. Man
må spise sjelden, men mye. Og ikke noe
mat mellom mål9dene, sier Roest, som
mente lapskausen var bedre enn den
kunne se ut som for 9lskuerene.

- Det var fak9sk veldig godt, men det
var li: vanskelig å spise for det var li: kraf-
9g smak på lapskausen, og den inneholdt
mange forskjellige 9ng som var li: van-
skelig å tygge.

- Svelg, ikke tygg
Storspiser Tord Grasmo utmerket seg og

i annen runde der han skilte seg ut med
sin noe udannede, men effek9ve spise-
metode som gikk ut på å re: og sle:
stappe lapskausen re: ned i spiserøret
med kortest mulig opphold i munnhu-
len.

- Vanligvis når en svelger så tygger
en mens en svelger, men en må prøve å
stoppe tyggebevegelsen og bare stappe
ned, mente Grasmo, som også er en stor
fan av Toros fiffige middagsløsninger for
folk i farta.

- Lapskausen var god, men den ene
var li: kald, mente den lykkelige vinne-
ren som også gikk videre 9l finalen.

Gikk bananas
E:er de innledende rundene tok kon-
kurransen en brå vending da deltake-
rene ble introdusert for noe så ekso9sk
som sydhavsfrukten banan, som også
skulle dy:es ned på kortest mulig 9d.

Her fikk de rivaliserende ma8inalis-
tene en ekstra u8ordring som krevde
ekte mul9tasking da bananene må:e
både skrelles og spises.

E:er en kort og intens finale gikk ba-
nankonsument Kevin Roy Myrvang av
med seieren e:er å ha dy:et 8 bananer
ned på toppen av lapskausen. Vinneren
fikk en pose full av assorterte godsaker
(inkludert mer lapskaus).

- Hva er hemmeligheten bak en slik
seier, spør vi.

- Det er en stor mage, røper TGs ras-
keste matkonsument.

Er nerder så glade i mat som mytene /lsier?

Tekst og foto: Kjell Arne Steinsvik

Gikk bananas i eteorgie

Bananene går ned på høykant.

Tord og Toro: Tord Grasmo mesker seg med deilig lapskaus.

Var sulten, ble me1: Kevin Roy Myrvang er TGs storspiser.
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Fem på kanten:
1) Hva er det frekkeste du har med på TG? 2) Hvorfor?

Foto: Joakim Espevik
Tekst: Ida Henrie1e Hundeide

Lene
Navn: Lene
(1): Kondomer
(2): Må jo være sikker..

Lars
Navn: Lars
(1): Blowup doll
(2): Skulle bruke henne i
senga som avleder, men
endte opp som maskot.

Madeleine
Navn: Madeleine
(1): Lene og Fredrik
(2): Fordi det er frekt

S/ne
aka Trailertøsa

Navn: S9ne aka Trailertøsa
(1): Glidekrem
(2): For å få gu:a på gli

Gjermund
Navn: Gjermund
(1): Bø:e med kondomer
(2): Fordi Rødekors Ung-
dom gir de ut

Ansvarlig redaktør: Mats Frøiland
Redaktør / Layout: Sondre Langenes
Redaksjonen: Berit Emilie Nordbø, Kjell Arne Steinsvik, Ida Henrie:e
Hundeide, Joakim Espevik, Trond Sjøvang, Øyvind Malin, Leif Mar9n
Kirknes, S9an Johansen og Marielle Hovlandsdal Akselsen.

tg08info-content@gathering.org

Tekst og foto: Joakim Espevik

Vi i NewsGathering tok med oss secu-
rity-medlem og vinkjenner Harald M.
Chris9ansen for å gjøre oss kjent med
de ulike luktene i skipet.

– Det sies at man skal smake på
luktene, men da blir jeg uvel, kom-
menterer Harald på vei 9l midten av
skipet der lukteforsøket skal foregå.

På vei bort hoster og harker han
fælt. Han sier ingen9ng, men vi antar
at det er du)ene fra skipet som er
skyld i de:e.

Vi s9ller oss opp sentralt i skipet.
Harald s9kker nesa i været, og jeg gjør
det samme for å prøve å virke proff.
– De:e er ikke helt typiske lukter fra
vinmiljøet da, mener Harald.

Det får så være, her skal det luk-
tes. Harald blir s9lle. Han lukter, sma-
ker, tenker.

– Det er en stram lukt av rå:en
frukt, med innslag av sve:e, forteller
han.

Vi er egentlig ikke overasket.
– Og så e: hint av shampo!
Da er det kanskje håp likevel?

Med nesa i været

Behi
nd
TheNewsgathering



page 4 TheNewsgathering #4 - 22nd march

T

Selv om spillkonkurranser og andre
ak9viteter har dominert på The
Gathering de siste årene er det en
liten bas9on som holder i hevd de
gamle tradisjonene og interesserer
seg for det som gjorde at TG i det
hele ta: ble startet for 16 år siden:
demoer. For disse menneskene er
lørdag kveld det store høydepunk-
tet, kvelden hvor lang 9ds hardt ar-
beid ender med at deres demo blir
vist på storskjerm ved scenen og
forhåpentligvis drar med seg en
premie hjem.

Demoscenens historie strekker

seg 9lbake 9l 80-tallet da en rekke
grupper brukte fri9den sin på å
cracke dataspill. Gruppene la da
gjerne 9l egne introer med grafikk
og musikk for å iden9fisere at de:e
var deres arbeid. E:er hvert utvik-
let det seg mer og mer 9l at grup-
pene konkurrerte om hvem som
kunne lage de feteste introene.

Siden 80-tallet har demoscenen
utviklet seg 9l å minne mest om
musikkvideoer hvor musikere, gra-
fikere og programmerere alle er like
vik9ge for å ende opp med et godt
produkt.

Selv om demoscenen ikke har
like sterk posisjon på The Gathering

som det hadde for noen år 9lbake
leveres det fortsa: gode bidrag i
Intro- og Demobidrag sam9dig som
The Gathering har bli: en god kanal
for rekru:ering av nye entuasiaster.
"Det er vik9gere å få folk 9l å enga-
sjere seg, og gi de hjelp 9l å fak9sk

komme i gang" u:aler Håvard, aka
"Vame" fra TGs DemoCrew.

Vi oppfordrer alle 9l å ta seg en
tur frem 9l scenen kl 01:00 for å ta
en 9: på Fast Intro, 64k og Comb-
ined Demo ikveld.

Demo for dummies
Tekst: Trond Sjøvang

- De siste årene har Outracks (2007),
Andromeda So)ware Development
(2006) og Portal Process (2005) vun-
net Combined Demo-konkurransen.

- Demoer er IKKE videofiler, grafikk ge-
nereres real9me u9fra programkode.

- Demoprogrammering har mange lik-

heter med spillutvikling, mange av de
beste fra demoscenen har gå: videre
9l å jobbe med dataspill.

- I 9llegg 9l Demokonkurransen kon-
kurreres det om å lage beste intro, en
Intro må være gi: under en viss stør-
relse. På TG kan en Intro maksimalt
være 64kb.

De si0er helst for seg selv i dyp konsentrasjon og har
et veldig spesielt forhold /l gamere. Selv om demo-

scenen har si0 utspring fra spill datert sent på 80-
tallet, har demoscenen utviklet seg /l noe helt eget.

Demofakta

Outracks - Genesis (andreplass, TG06)

Farbrauch - Debris (vinner BreakPoint 07)
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Tekst: S0an Johansen

Elina Melteig fra Universitetet i Oslo,
kunne onsdag fortelle fremmø:e i
TG-auditoriet om noen teknologiske
muligheter vi kan se frem 9l, og hva
nær frem9d har å by på av teknolo-
giske overraskelser. Hun studerer ma-
terialer, energi og nanoteknologi, og
beny:et anledningen 9l å fortelle om
hvorfor faget er så spennende.

Nanoteknologien tar over
der fysikken ikke kan forklare og kje-
mien blir for stort 9l å regne med. Tek-
nologien ligger på skillet midt mellom
disse, men en mer nøyak9g forklaring
er at alle strukturer på under 30 na-
nometer (1 nm = 10^-9 m) blir defi-
nert ved nanoteknologi.

Nanoverdenen er svært
liten. Og små forskjeller kan gjøre
store endringer i de vidstrakte områ-
der den beny:es av naturen. Bare ved
å øke eller minke mengden av samme
stoff kan man få ulike kjemiske reak-
sjoner som farger og lignende.

IBM sa:e i 2006 en ny re-
kord på chiphas9ghet. Forskere ved
IBM og Georgia Tech klarte å få opp
farten 9l noen ekstreme 500 -fem-
hundre- GHz. Elina Melteig sier nano-
teknologien på de:e området kan
være veldig nære, og da kan det plut-
selig være snakk om has9gheter opp
mot 2THz, ved bruk av nanotråd som
består av stoffene germanium og sili-
sium, og mimrer kort om hvor data-
maskinen var for fem9 år siden.
Som en baktanke nevner studenten at
nanoteknologi ikke er noe mennesker
har funnet opp eller skapt. Nanotek-
nologien har all9d vært en skjult del
av naturen, som må finnes.
Når diskusjonen starter om mulig
udødelighet ved hjelp av nanotekno-
logi, nekter hun ikke for muligheten,
men sier at prosessene vil bli stoppet
av e9ske årsaker.

(Illustrasjonsfoto www.sxc.hu)

Deltaker fikk være toppsjef

For tjue år siden hadde ingen kunnet fores/lle seg at
interne0 kom /l å spille en så vik/g rolle i folks
hverdag. Nå tar vi det for gi0. Hva blir det neste med
de utrolige mulighetene som ligger foran oss med
nanoteknologien?

Fakta om nanoteknologi:
* Grunnen 9l at gekkoen kan gå så og si overalt er dens mikrosko-
piske nano-hår som fyller lu)rommet mellom fø:ene og underla-
get 100%.

* Ting som er vannte:e tar i bruk nanoteknologi for å stenge vannet
ute, eksempelvis noen planter og menneskets 9taniumoksid på
noen av dagens bilruter som får vann 9l å prelle av.

* Nanoteknologi sørger for å kunne lø)e maglev-tog 1 cm over skin-
nene for å begrense motstanden, og lar togene dundre avgårde i
over 400 km/t.

* Miljøtrusselen slipper heller ikke unna i de:e forskningsområdet,
og hydrogenbiler er et vik9g prosjekt hvor nanoteknologien kan ha
løsninger på problemene vi har med disse bilene idag. Det største
momentet er at lagring av hydrogen i bilene koster mer energi enn
det sparer, og er vanskelig å lagre i store mengder.

* Ønskevisjonen innen medisin er å skape medisin som kan hekte
seg på blodceller, og fraktes gjennom kroppen mer presist og raskt,
og minke belastning på uberørte områder i kroppen. Elina sier som
eksempel at man kan bruke svelgbare magne9ske kapsler med me-
disin i nano-størrelse i kroppen, og utløse medisinen over området
som er skadet ved hjelp av en sterk magnet utenfor huden som øde-
legger kapselen i blodet.

Tekst: S0an Johansen
Foto: Øyvind Malin

- Ski)et mi: starter når noe må gjøres og
slu:er når det er gjort. Jeg jobber som
regel 19-21 9mers ski), sier organizer for
Event, Marius aka. Liten 9l S9an aka Night-
meister.

S9an fikk fredag ta del i et unikt 9lfelle
av Crew for a Day (CFAD). Mens CFAD van-
ligvis går ut på å la deltakere være vanlige
crew-medlemmer, fikk S9an i oppdrag å
være Marius, som har ansvaret for sju
undercrew med rundt 100 crewmedlem-
mer. Vi fo8ulgte S9an gjennom morgen-
dagens oppgaver som «kons9tuert
toppsjef» i Event.

- Jeg er på TG mest for å være med
noen folk jeg kjenner og delta i det sosi-
ale, sier S9an mens han holder tri: med
Marius som viser vei 9l første post vår del-
taker skal innom, å sjekke status på under-
crewene.

S9an har vært på TG siden 2004, og
sier det frister med en tatovering fra par-
tyet. Han har søkt CFAD før uten å komme
inn, men denne gangen klaffet det. Grun-
nen var den gode søknaden, skal vi tro
S9an selv.

Bak kulissene ved game, vision og
stage, blir S9an spurt og snakket 9l som
om han var sjefen selv.

- Det blir mye å holde styr på, men det
kommer seg, sier han posi9vt og tar alle
oppgavene på strak arm samt finner in-
formasjonen han trenger for å kunne be-
svare spørsmål.

S9an har ledererfaring fra før, og viser
tydelig vilje 9l å gjøre en god jobb med
de:e også her.

S9an blir spurt om noe han ikke vet,
og flyr han avgårde mens undertegnede -
som har kondis som en sekk poteter - prø-
ver å ikke miste ham av syne.

- Da fikser du det, kommanderer han
9l et crewmedlem, og viser at han har
trådt godt inn i lederrollen.

U8ordringene øker utover dagen, og
S9an går ikke tom for 9ng å gjøre før i tre-
9den na: 9l lørdag

Han sier opplevelsen var svært god,
og at han har veldig lyst å søke seg inn i en
av Events crew neste år. E:er jeg fyrer av
en salve med kameraet mot ham, smiler
han:

- Ses i crew på tg09!
Så forsvinner han sakte 9lbake i folke-

mengden som vanlig deltaker igjen.

S9an aka Nighmeister fikk
oppleve Crew for a Day på
en helt spesiell måte.
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«EPIC FAIL»
«ARNE»
«2 CUTE 4 MOMS»
«MOMSEN SUGER TG DUGER»
«Nei 9l moms på TG!»
«ROFLMOMS»
«O'RLY ?»
«ALL UR MOMS R BELONG TO US»
«LOL @ MOMS»
« * > MOMS»
«IT'$ A TRAP»
«WTF? ER STATEN AFK?»
«KNUTEPUNKTFESTIVAL TG -
MOMS PÅ KULTUR TIL DIT PEPPE-
R'N GROR»

«HVOR SKAL VI FORMERE OSS i
2009? REDD IT-NORGE - FJERN
MOMS!»
«NEI TIL MOMS! JA TIL FRI FRA
MAMMA»
«CAN I HAS TG 09?»
«LA ARNE LEVE»
«IKKE TA FRA OSS ARNE»
«La nerdene beholde sin KULTUR!»
«JA TIL BAMSEMOMS, NEI TIL TG-
MOMS!»
«ARNE FOR PRESIDENT»
«THIS IS MADNESS»
«</3»
«LOL, SRSLY»

Det var på fredag at demonstrasjonen
mot momspålegg startet. Toget gikk
fra skipet klokka 17, og mange hadde
virkelig vridd hodet rundt for å
komme på gode budskap å ha på pa-
rolene.

Vi slo av en prat med noen av de
som hadde mø: opp ved Hyperions
stand for å lagge slagord og banner.

Cwest og PDX fra #Darkthrone @
EFnet:

- Hvorfor deltar dere i demonstra-
sjonstoget?

- For å markere at det er feil av
staten å kreve moms. Vi vil være med
på å vise at alle fak9sk er i mot de:e
og for å få staten 9l å innse at TG er
kultur.

- Hva synes dere om at staten kre-
ver moms av TG?

- Det er helt «høl i hue» å kreve
moms av noe som de:e. Det er tross
alt kultur.

- Mange mener at TGs suksess-
fulle historie ender her. Hva tror dere
om de:e?

- Om det skulle skje vil det i så fall
garantert bli arrangert gerilja-TG eller
noe.

- Men hva er egentlig problemet?
Hvorfor skal ikke staten kreve moms

- Vi demonstrerer ikke fordi det
blir for dyrt, men fordi det er idio9sk å
si at TG ikke er en kulturell begiven-

het!
- Hva sier dere 9l staten?
- Arneee!

Anders Moland og Anders Amundsen
- Hvorfor deltar dere i demonstra-

sjonstoget?
- Bille:ene blir for dyre og vi vil

vise at TG er kulturelt!

- Hva mener dere om at staten
krever moms av TG?

- Det er dårlig.
- Blir de:e historiens siste Gathe-

ring?
- Nei, TG vil fortse:e uanse:!

«Leave us alone
before we hack you!»

De0e var et av de klare
budskapene som duk-
ket opp på parolene
under gårsdagens de-
monstrasjonmotmoms
på TG-bille0er.

Tekst og foto: Kristoffer Molvik
(Crew for a Day)

Noen utvalgte slagord:

2500 NERDER: John Morten Malerbakken og Pål Eivind J. Nes med apeller 0l deltakerne i demos-
trasjonstoget. (Foto: Joakim Espevik)

Cwest og PDX fra #Darkthrone @ EFnet er klare for demonstrasjonstog.
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Tekst og foto: Øyvind Malin
Illustrasjon: Tech:Net

Daniel Husand, sjef for Tech:Net
holdt lørdags formiddag et fore-
drag om ne:verket på The Gathe-
ring.

Årets TG-ne: er noe annerle-
des enn 9dligere. I år er alle
bordswitchene koblet opp 9l 2 co-
reswitcher. Tidligere år har det
vært opp 9l 8 distroswitcher for å
kunne få koblet 9l alle bordswit-
chene. De:e skyldes i hovedsak
at alt kjerneutstyr i år kommer fra
Cisco.

Med seg hadde han Knuta fra
Tech:Server som fortalte pro-
gramvare(eller grisetriks som han
selv kaller dem) som er utviklet
for å gjøre ne:verket enklere å
se:e opp og for å få 9ng 9l å fun-
gere i et så stort ne: som TG-net-
tet. En av disse gjør det blant
annet mulig å konfigurere alle
bordswitchene uten å må:e

gjøre de:e manuellt, med over
200 bordswitcher i ne:verket er
de:e vært 9dsbesparende.

Foredraget ble avslu:et med
li: informasjon om TG-sponsoren
Ementors traineeprogram for folk
som har lyst å jobbe med ne:verk
og datateknologi.

Tech:Net om ne0verket

Ne0verksfakta:
* Serverparken består av 13 servere fra Sun og 2 fra Google. Sunbok-
sene har 4-16 kjerner og mellom 8 og 32gb ram hver. De:e blir totalt 68
kjerner og 224gb ram
* Serverkonfigurasjonen er på omlag 5 000 linjer
* Det har gå: 500TB med trafikk over ne:verket så langt på TG
* Det lengste fiberstrekket i hallen er på 150 meter.
* Totalt er det nærmere 10 kilometer ne:verkskabel. I 9llegg 9l de:e
kommer kablene fra switchene og 9l pcene.

Vi var /lstede når Tech:net holdt si0 årlige
foredrag om ne0verket på TG

Foto: Leif Mar0n Kirknes
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Tekst: Magnus Hauge Bakke
(Crew for a Day)

Først tok vi turen bortom den be-
rømte Panther-kiosken, som
kunne opplyse oss om at deltake-
rene har klart å drikke rundt 5000
Panther - og det bare i løpet av de
to første dagene! Deltakerene Da-
niel Berg og Christoffer Finstad
kunne selv informere oss om at de
hadde klart å gjøre kål på over en
kasse brus hver.

Men det er jo ikke bare snakk
om hvor mye vi drikker, for vi må
jo også ete. På: kafèen var de ikke
helt sikre på tallene, 9lsynelatene
fordi de hadde kommet ut av tel-
lingen, men trodde det var solgt
rundt seks 9l syv tusen burgere og
fem 9l seks tusen pizzaer.

TG ser også ut 9l å ha bli: sun-
nere med årene, for selv om det

var solg mange burgere og piz-
zaer, hadde salget av bague:er og
sunnere saker økt betraktlig. Fol-
kene i Event: Chillout kunne fak9sk
rapportere at de hadde delt ut
rundt to og et halvt tonn frukt!

Nå over 9l li: fakta som for
nerdene - som dessverre ikke kan
spises. Hvor mye tror du vi klarer
å laste opp og ned med en 3 Gbit-
linje på TG? Vi tok turen innom
Tech: Net for å finne svaret. Dere
ser ut 9l å være flinke delere for
allerede dagen e:er at TG åpnet
dørene hadde bli: lastet opp
rundt 40 TB. Men dere er enda
flinkere 9l å laste ned, for linjen
ned går så og si hele 9den på
100%.

...Og Vegard Skjefstad, grunn-
leggeren av The Gathering, gir på
en skala fra 1 9l 10 årets party 9+

The Gathering

Frityrkokeriet i nordenden har
solgt:
• 5000 hamburgera.
• 4.5 tonn pommes frites.
• 3 000 bague:ar og horn.
• 1 000 pizzaer.

Som vart dandert med:
• 500 kg ketcup.
• 20 kg pommes frites-krydder.

Og skyllt nedmed:
• 5 000 Liter brus.
• 400 Liter kaffe.

I Panther-standen har det bli0
solgt:
• 3 000 Liter Slush.
• 8 000 Bokser med Panther Energy.

- Og vi har lært at 232 582 657-1 er
verdens største primtall.

Resirk
• Har mo:a: 13 200 bokser.
• 3 178 halvliter-flasker.
• 300 glassflasker.

Dessutan har deltakarane fly0a
• 67,6 TerraByte inn 9l skipet.
• 102,4 TerraByte ut av skipet.
• 500 TerraByte er fly:a rundt om i
skipet.

Grovmatema/kk
/lseier dermed at:
• Fleire kyr må:e bøta med livet for
The Gathering.
• Nokon har drukke brus.
• Deltakarane har innta: nok

energi 9l å ersta:e altakra)verket.
• Og fly:a meir informasjon enn

Posten Norge har kapasitet 9l.

Har du noen gang lurt på hvor mye brus dere
egentlig drikker? Eller hvor mye hele TG klarer å
laste ned? Vi i info Info: Content har ta0 en liten
runde i salen og samlet noen sa ige fun facts /l
dere deltakere.

Illustrasjonsfoto:LeifM
ar9n

Kirknes
Illustrasjonsfoto:LeifM

ar9n
Kirknes
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Hvor mye har Resirk få0 inn /l nå?
I andre utgave av vår flo0e TheNewsgathering kunne du lese li0 om Resirk.
I dag har vi få0 nye tall og et par sta/s/kker.

Grafen viser hvor mye som har kommet inn 9l nå, fordelt på 9mene i
døgnet. Det kommer inn mest i 10 9den om morgenen, og det leveres
inn svært lite i 6 9den om morgenen. Hva tror du kan være årsaken?

Grafen viser hvor mye som har kommet inn 9l nå, og fordelt på
hvilken type søppel. Vi ser her at vinneren er helt klart bokser.

13197 bokser er levert inn.

Status
pr. 22. mars 11.00
Bokser: 13197
Halvliter: 3178
Halvannenliter: 2049
Pet 912
Glass 331
Søppel (liten) 53
Søppel (stor) 47
Eekomponent 15
Eemange 10

Visste du at...
* Alle bokser som pantes blir

gjenvunnet 9l nye bokser, og
det krever bare 5% av den
energien som ellers ville gå:
med 9l å lage en helt ny boks
av ny aluminium?

* Gjenvinning av 1 kg plas8las-
ker sparer 2 kg olje?

* Det antas at flaskepanten ble
innført i Norge omkring 1902
og dengang skal panten ha
vært på 6 øre for en halvliters
flaske med øl?

* Nordmenn er verdensmestere i
pan9ng?

* Arne panter?

Tekst: Berit Emilie Nordbø

Illustrasjonsfoto:LeifM
ar9n

Kirknes
Illustrasjonsfoto:LeifM

ar9n
Kirknes

Illustrasjonsfoto: Leif Mar9n Kirknes
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Heggedal Uber Pwnzors (HUP) mø:e
Team Six i en triller av en finale. Team
Six hadde overtaket helt fra starten. De
åpnet med mål e:er mål på den speil-
gla:e gressma:a.

Til tross for sleipt underlag var det
noen spetakulære driblinger og skudd,
på tross av e: overtall av spennende
og interessante fall.

Til pause ledet Team Six 8-3, og vi
begynte å ane hvor det bar. Utover
andre omgang tok derimot HUP seg
sterkt opp, spesielt med et par flo:e
redninger fra keeper.

Helteak9v engesjament kunne li-
kevel ikke redde dagen. Ved kampslu:
vant Team Six 12 – 7, og drar fra TG08
med gra9s bille:er 9l TG09.
Team Six, bestående av Team Six, be-
stående av Hans Kris9an Nyseth, Øy-
stein Bråten, Sondre Gulliksen og Karl
Pe:er Madsen sier de kommer 9lbake
neste år, med et lø)e ot at de skal ta
en eventuell fotballturnering med
storm da også.

Team Six er de heldige vinne-
rene av bille1er 0l neste års TG.

Thril
lerfin

ale

Ibitende kulde og kald vind har det de siste dagene bli0 arrangert fotballturnering utenfor vikingskipet.
Førstepremien i turneringen var gra/s bille0er /l TG09, /l hele laget. Lørdag gikk finalen av stabelen.

Hans Kris0an Nyseth i full fart.

Tekst og foto: Joakim Espvik
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Fredag kveld var det skikkelig
ac/on i nordre sving i Vikings-
kipet. Noen av Norges beste
wrestlere og to fra Finland
slapp seg løs i wrestlingbingen.

Tekst: Berit Emilie Nordbø
Foto: Joakim Espvik

Var det virkelig en kamp, eller var alt skue-
spill? Hva er wrestling for noe, egentlig?

Wrestling eller fribry9ng som det også
heter, er en form for bry9ng der det er lagt
større vekt på underholdningen istedenfor
sporten. Wrestling er spesielt populær i USA,
Japan, Mexico og i flere europeiske land. S9l-
arten varierer og som et eksempel så har
amerikansk wrestling o)e preg av såpeopre-
aelementer, mens japansk wrestling legger
mer vekt på den sportslige delen.

Norges Wrestlingforbund (NWF) er det
eneste wrestlingforbundet i Norge og ble
s9)et 4. Juli 2001 e:er ini9a9v av Eirik Isak-
sen.
NWF definerer wrestling som et sports-
stunt-show hvor de tre delene er inndelt slik:

Sportselementet som består av bryte-
og kampspor:eknikker, stuntelementet som
består av fallteknikk og scenekamp, og 9l-
slu: showelementet som består av skuespill
og interak9v teater.

Vinneren av kampen er som regel den
som får motstanderens skuldre ned i bakken
i tre sekunder, eller får motstanderen 9l å
overgi seg.

Wrestling – sport eller skuespill?

* Første norske wrestlingshow ble arrangert i
Trondheim 18. Oktober 2001.
* I dag er det omkring 20 ak9ve wrestlere, og
kun en av de er jente.
* Byron Lawless fra Haugesund er den første
norgesmesteren i wrestling (November 2002)
* Regjerende norgesmester Erik Isaksen vant
over belgiske Bernard Vandamme 14. Novem-
ber 2004 og ble dermed kåret 9l europamester.

www.wrestling.no

To wrestlere fra Norsk Wrestlingforbund (NWF) i sve1 mølje.
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compo results�
Resultat og innsendte bidrag finner du på

www.gathering.org

Please support our sponsors, they support us!

Foto: Leif Mar0n Kirknes


