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TheNewsGathering

Geir Inge (30)

- Jeg vet ikke. Det har ikke vært 
noen som har gått opp igjen og 
opp igjen. Folk spiller det de vil. 

Eirik, (nesten 22)

- Lonely Island - Jizz in my pants

Ivar (23)

Det er veldig vanskelig å si, det er 
en komponi av de sjeldne. Kanskje 
DJ execute med Flyaway, den har 

jeg i alle fall hørt en god del. 

Tobias (17) 

- Jeg vet ikke jeg. Ingen som ut-
peker seg. 

Hesten hadde et merkelig is-
landsk navn som jeg ikke helt 
forstod da den vrinsket det til 
meg, så vi kaller’n bare Hes-
ten.
 Jeg møtte han ved Nord-
porten, han stod der så skin-
nende og blank. Nystriglet for 
anledningen. Han skulle nem-
lig være portør for de flinke 
danserne på åpningshowet!
- Hva syns du om å være her 
da Hesten?

- Vrinsk, knegg.. niii..
- Med andre ord så har du det 
ganske fint?
- Niiiii.. kneeeeegg, vrrrriiii-
insk!
- Ja, det er ganske så flott på 
TG!
- Jeg ser du har med deg to 
mennesker, hva er deres opp-
gave? 
- Nii, knegg knegg, vriiiiiinsk, 
proooosh, snøft, knegg.
- Det kjennes vel betryggende 

ja, og ha noen som kan leie 
deg rundt!
TG-deltagere er ikke så lette 
å imponere, men det var flere 
som sperret øynene opp da de 
fikk se Hesten. 
Derimot var det en deltager 
som mente han hadde sett 
deltagere som var større enn 
Hesten.

Tekst og foto: 
Ida H. Hundeide

Alt hva man kan finne på TG!

Deltagerne svarerVi bestemte oss for å ta en 
runde i hallen for å få svar 
på endel spørsmål. Mange 
deltagere stilte opp, og først 
spurte vi om følgende: Hva er årets TG-sang?

Det ligger noe i det, man kan faktisk få tak i mye på TG, og denne gangen fikk vi jaggu meg 
fatt på en hest!



TheNewsGathering #4/2009  Side 3TheNewsGathering #4/2009  Side 2 TheNewsGathering #4/2009  Side 3TheNewsGathering #4/2009  Side 2

Henning 

Det var første året mitt, og jeg og 
makkeren min gikk vakt nedover 
midtgangen da en kom og spurte 
om vi kunne være med i en film 
han skulle lage, til et wild-bidrag. 
Han skulle se på porno, og ville 
vi skulle buste ham og legge han 
i bakken. Senere kom han og for-
talte at han ikke vant wildcom-
poen, men hadde vunnet en com-
po på en sponsorstand. Så vant 
han et fett hjemmeanlegg.

Truls

For to år siden gikk jeg rundt på 
radene og skulle vekke folk som 
sov under radene. Jeg hadde 
håret løst og lyste med lommelykt 
opp i mitt eget fjes,  slik at jeg 
lyste opp og hadde langt hår, så 
våkner han og ser på meg og ut-
bryter “Jesus - er det deg?”. Men 
han fant fort ut det ikke var Je-
sus, og at han måtte gå og legge 
seg på tribunene i stedet. 

Lisa

Det var en fyr som sto og spydde 
i en søppelbøtte, og så la han seg 
ned, så jeg spurte om det gikk bra 
med ham. Så var han engelsk, og 
jeg spurte “are you allright, are 
you sick?”, og så svarer han: “No 
I’m not sick, I’m just drunk.”

Oskar

I går kom en meget forvirret delt-
ager bort til meg og lurte på hvor 
i alle dager hovedinngangen var. 
Det viste seg at han hadde tatt 
feil av nordporten og sydporten 
[nordporten er ved scenen (red.
anm)]

Kent (19)
 
- Nei, jeg har ikke sovet på to 
døgn jeg dessverre. 

Sondre (17)

 - Jeg har ikke sovet i natt jeg hel-
ler. Men jeg sov i forgårs. 

Jørgen (17)

- Jeg drømte egentlig ikke stort. 
Jeg husker ikke hva jeg drømte. 
Men jeg drømte sikkert noe om TG 
siden det er dét som surrer rundt 
i hodet mitt. 

Kristoffer (17) 

- Jeg drømte at noen teipet meg, 
men det skjedde visst i virke-
ligheten og. 

Hva drømte du i natt?

Hva er det rareste du har blitt spurt om 
på vakt? (Spørsmål til security)

Tekst og foto: Marielle Akselsen
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– Det er artig å ha ei hylle, då 
ein får betre plass. I motset-
nad til alle som har baggar 
liggande kring om plassen har 
vi alt på toppen av hylla. Men 
det er nok meir moro enn ny-
tte, seier Dag Kristofferhen og 
Thomas Andresen. 
 Dei har laga ei svært om-
fattande hylle som ruvar heile 
tre og ein halv meter over gol-
vet. Innfelt i hylla er fire spot-
lights med dimmebrytarar, 
brytarar til lys på banneret 
på toppen av hylla, innebygde 
høgtalarar og uttak til stikkon-
takter. Hylla har dei laga sjølv, 
heilt frå idestadiet til ferdig 
hylle.
 – Vi brukte ein heil sommar-
ferie, romjula og det som var 
av påskeferie før vi reiste til 
The Gathering, seier dei to. 

 - Men det einaste bruksom-
rådet til hylla er desse fem 
dagane i påska. Elles står ho 
heime i garasjen og ventar på 
neste år. Vi kjem til å ta henne 
med neste år, men då skal ho 
verte enno betre, forsikrar 
Kristofferhen og Andresen.
 Storleiken på hylla gjorde at 
Security måtte vurdere hylla 
ganske nøye før dei godkjende 
henne.
 – Då hylla er såpass stor, var 
dei ganske skeptiske i byrjin-
ga. Men i og med at hylla er 
såpass solid bygd i massivt tre, 
er ho meir solid enn enkelte 

Hyller kreative deltakere

Hyller har med åra vorte eit viktig innslag på The 
Gathering. Kvart år stig stadig høgare og større 
hyller fram blant benkeradene. TheNewsGather-
ing har prata med nokre av dei som har laga seg 
flotte hyller til årets kulturarrangement.

Glenn Åge og Hans Christian 
Kåsen har laga seg hylle med 

flammar på toppen.

Dag Kristofferhen (t.v.) og Thomas Andresen (heilt 
til høgre) har laga ei svært forseggjort hylle med 
innebygde spotar og høgtalarar. Kameratane Tor-
bjørn og Alon Haugen (i midten) kjem gjerne på 
besøk for å spele ei runde Wii på flatskjermen i 
“andre etasje”.

Tekst og foto: Kjell Arne Steinsvik
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Kristine Kleppe og Ellinor Kaspersen har laga ei heit hylle.

andre hyller, forsikrar dei to 
hyllemakarane.

Følgde temaet
Tvillingane Glenn Åge og Hans 
Christian Kåsen har og valt å 
byggje ei romslig hylle til The 
Gathering. Dei er og nokre av 
dei relativt få hyllebyggjarane 
som har valt å følgje temaet 
“Fire and Ice” når dei har 
utforma hylla si. På toppen 
av hylla blafrar ei raud tøy-
flamme i nattemørket.
 – Vi leigde ei maskin i Oslo 
som heiter «giant fire», som er 

ei vifte som bles opp i ein duk. 
I tillegg har vi laga eit banner 
som heng på tribuna, seier dei 
to. For å byggje hylla fann dei 
teikningar på forumet til The 
Gathering og brukte berre ein 
dag på å setje henne saman. 
Dei er ikkje tvil om at det var 
vel brukte timar.
 – Med ei slik hylle sparar vi 
plass og vi kan byggje i høgda 
og t.d. setje opp flaggstang og 
lys. Hyller høyrer med til TG, 
seier dei.
 – Men vi er veldig skuffa over 
at det er så få som har følgt 

tema. Vi lurer på korleis det 
vert neste år. Vi håper fleire 
vil følgje tema då.

Hacka IKEA-hylle
Det er ikkje berre gutane som 
er nevenyttige på The Gather-
ing. Kristine Kleppe og Ellinor 
Kaspersen har laga sin eigen 
vri av ei IKEA-hylle med tema 
«fire».
 – Vi kjøpte inn delar frå 
IKEA, men hylla såg eigentleg 
ikkje slik ut som ho gjer no. 
Vi valgte ut dei delane vi 
trengte. Det er rett og slett 

ei «hacka» IKEA-hylle, seier 
Kleppe, og understrekar at dei 
har bevisst fargeval på hylla.
 – Vi har følgt temaet i år 
med lavalampe, fakkel og 
oransjeraude plater. Vi har ik-
kje noko blått her.
 Hylla sat dei saman kvelden 
før The Gathering byrja, og er 
glade for det.
 – Ein held det lettare ryd-
dig på plassen sin når ein har 
hylle, då ein har mulegheit til 
å stue ting vekk. 
Og så ser det mykje betre ut.
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Med feite premiar vonar dei 
å lokke fleire til å levere inn 
søppelet til Resirk i staden for 
å la det flyte rundt plassane 
sine.

-Vi resirkulerer for å få søppe-
let vekk ifrå Vikingskipet. Spe-
sielt i år er det veldig viktig, 
for mengda søppel har vorte 
enorm etter kvart TG. Sjølv 
om vi har folk ute i salen som 

samlar inn søppel, får vi ikkje 
på langt nær med oss alt som 
er der. Dess meir søppel vi får 
inn og mindre søppel som ligg 
rundt om i skipet, dess betre 
vert opplevinga for alle, oppl-
yser Thomas Presthus i Resirk.

Alt kan pantast
-Ein kan pante søppel, tome 
pizzaøskjer, både norske og 
utanlandske flasker og boksar. 

Alle som pantar noko slikt får 
utdelt eit lodd og er med i ei 
dagleg trekning med premiar 
til fem-seks tusen kroner. Ein 
kan og vinne tur i taket på Vi-
kingskipet. Fem personar kvar 
dag vert trekt ut til det. Vi er 
dei einaste på The Gathering 
som gir den premien, så det er 
veldig eksklusivt, seier Thom-
as Presthus i Resirk.
-Det er veldig låg terskel for å 

delta. Einaste kravet er at ein 
pantar minst tre ting. Det er 
dermed godt utbytte i å pante 
ting.
Resirk er arrangert av crewet 
fra  Polarparty.

Tekst: Kjell Arne Steinsvik og 
Marcus Irgens.

- Vi treng enno meir søppel!
Resirk er på plass i norenden av skipet, og tek imot 
det meste av avfall. Men alt er ikkje perfekt.
- Det er mindre trafikk i år enn i fjor. Folk panter 
mindre, er bekymringsmeldinga vi får frå Resirk.

Denne utsikta frå taket i Vikingskipet er det berre dei som leverer inn søppel hos Resirk som får mulegheita til å sjå!
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Chillout hadde leigd inn bus-
sar som gjekk utan stopp, 
heile dagen, mellom Viking-
skipet og Ankersskogen.

TNG møtte på fyrstegongs-
deltakar Jesper Andreas mens 
han slappa av i Kafeen etter 
ein fuktig dag på Ankersko-
gen. Han legg ikkje skjul på 
at han har hatt det kjekt i 
dag. - Det har vært kjem-
pegøy her! Deilig å komme ut 
og bade, og ikke bare sitte 
inne i skipet hele tida, seier 
han. Men Jesper bedyrer at 
han har dusja kvar dag sidan 
onsdag, og meiner det er 
viktig å dysje kvar dag under 
TG.

- Det er kjempemorsomt 
at så mange tok turen til 

Ankerskogen og bada. Eg trur 
dei fleste i salen merkar at 
mange har vore og bada. Det 
luktar klor. Det er kjekt å sjå 
at ungdomen har det gøy, 
seier talsmann for Chillout 
Arnfinn H. Grønberg.

TNG var på Ankerssko-
gen og lodda stemninga 
under årets Nerdswim. 
Dette er eit aktivitets 
og hygienetiltak i regi 
av Chillout. Heile 700 
deltakarar benytta seg 
av dette tilbodet i dag.

Framme frå venstre: Michael, Richard, Patrick og Jesper An-
dreas. Bak frå venstre: Christoffer og Karsten var alle og bada 
på Ankerskogen i dag.

Mange tok turen til Ankerskogen

Tekst: Sondre Langnes 
Foto: Kjell Arne Steinsvik
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Datanerdene i Vikingskipet får 
skryt fra musikknerdene i Norsk 
Ungdomssymfoniorkester.
 - Det var definitivt et mer 
livlig publikum enn vanlig. Det 
var mer spontan respons med 
tuting og klapping, som ikke er 
vanlig i våre konsertsettinger, 
sier organisasjonskonsulent 
Lotte F. Rasmussen Gordon om 
konserten på åpningsshowet i 
Vikingskipet.
 Hun omtaler konserten og 
åpningsshowet som veldig 
gøy, selv om det var uvant 
for orkestermusikerne å ha 
et show med pyroeffekter og 
smell rett bak seg.
 - Jeg tror de syntes det var 
spennende med disse effek-
tene. Alt i alt syntes de det 
var veldig moro.

Vakter med tårer
Selv om akustikken i Viking-
skipet kanskje ikke er verdens 
beste for en symfonikonsert, 
stortrivdes musikerne og di-
rigent Alf Richard Kraggerud 
med et publikum med firkan-
tene øyne.
 - Det var en konsert for 5000 
folk, uvanlig mange for et 
symfoniorketser, sier Rasmus-
sen Gordon.

- Fikk dere hanket inn noen 
nye symfoniinteresserte, 
tror du?
 - Absolutt. Vi spilte et uvalgt 
av programmet for konserten 
som er i Hamar på lørdag, 
og var redd noen skulle falle 
fra. Men det gjorde ingen, og 
vi så til og med Security-vak-
ter med tårer i øynene, sier 
hun.

Respekt også andre veien
I tillegg til at datanerdene 
helt tydelig lot seg bergta av 
musikken, ble musikerne – en 
landsomfattende gjeng elite-
musikere på mellom 13 og 21 
år, med 16-17 som kjerne-
alder – også fascinert av da-
tanerdene.
 - Datanerdene og musik-
knerdene deler jo mye av 
samme lidenskap. Alle musik-
erne fikk gått rundt og sett 
i skipet, og flere har vært 
tilbake siden da. Men mange 
lurer på hvordan datafolket 
orker å sitte inne så mange 
dager i strekk, sier Rasmus-
sen Gordon.
 - Nerder som spiller for 
nerder var en stor suksess, 
konkluderer hun.

Datanerder og musikknerder fant tonen

APPLAUS: Norsk Ungdomssymfoniorkester har spilt ferdig på åpningsshowet og høster vannvittig applaus fra publikum.

Musikknerdene digger at datanerdene digger nerdemusikken.

Tekst og foto: Leif Martin Kirknes

NYSJGERRIGE: Selv mens dirigent Alf Richard Kraggerud drev 
med lydprøver, satt det lydhøre nerder i bakgrunnen og lyttet.
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Foran ved scenen under det 
tyske flagget sitter Stefan 
“Payne” med gjengen fra 
Mannheim, Tyskland. Hva de 
gjør på TG har han en sole-
klar formening om.

Går man på datapartyer i Tysk-
land skilles det ofte mellom 
data og party. Ifølge Stefan 
finnes det LAN eller Lanpar-
ties i hovedsak. Men er man på 
lanparty handler det fort ikke 
lenger om data, og er man på 
lan handler det like fort pent 
lite om partyfølelsen. 

– Jeg definerer høyttalere som 
noe sånt, sier 29-åringen og 
måler opp tjue cm fra bakken 
med hånda. 

– Når vi kommer hit blir det 
plutselig så mange ganger 
større, og folk synes det er 
greit!

- Avslappende

Han synes den avslappede 

holdningen på TG er fantas-
tisk, både fra arrangører og 
deltakernes side. Hjemme blir 
flere treff delt i to for deltak-
ere som ikke er gamle nok til 
å spille skytespill. 

– Det er helt annerledes her, og 
takket være tilbudet på TG vil 
heller ikke folk bli veldig mis-
fornøyde hvis nettet går, siden 
det er så mye annet man kan 
gjøre og så mange mennesker 
man kan treffe likevel. 

Sidemann Mark “Mr. Müller” 
sier de ikke er vant med at 
alt blir tatt med tålmodighet, 
og gestikulerer fælt når han 
demonstrerer hvordan en vakt 
ville fortalt ham at han sov 
feil på et LAN i hjemlandet.

Gruppen på fire kjørte fly til 
Oslo, og deretter tog til Hamar 
og vikingskipet. Svært tette 
bånd til både engelskmenn 
og østerrikere på TG forteller 
han er en viktig grunn til uten-
landsturen, og legger vekt på 

at menneskene gjør hele TG. 

– Alt handler om den sosiale 
atmosfæren sålenge du er i 
skipet, jeg har selv lært flere 
å kjenne her og blant annet 
har det overrasket meg hvor 
mange som er interresert i 
ting som ikke er datarelatert, 
sier han, med refereranse til 
kjemiforedraget med Melteig 
fra uio tidligere på dagen.

Spesiell historie

2006 var Stefans første år på 
TG. Året etter ble hans mest 
spesielle, da flyselskapet lot 
bagasjen bli igjen på flyplas-
sen idet han dro i retning 
Norge. 

– Alt jeg hadde med meg var 
det jeg hadde ombord. Sove-
pose, skift og mat var alt igjen 
hjemme. 

Likevel dro han til vikingski-
pet hvor han fikk lånt alt han 
trengte. 

– Jeg følte meg som The 
Gatherings fattige barn, helt 
var avhengig av å låne alt, 
men jeg fikk også hjelp til 
det meste, mye også gjen-
nom John Morten (“stemmen 
i taket”) fra crew som var en 
kontaktperson for meg til fly-
selskapet.

Og siden har han deltatt på 
The Gathering, og han sier 
det blir bedre for hver gang, 
og at det ikke er problematisk 
å være utenlandsk sammen 
med så mange nordmenn på 
eventet. 

– Det eneste stedet jeg skulle 
ønske det var mer engelsk var 
i auditoriet, det er mye der 
som virker interresant selvom 
jeg ikke forstår særlig, sier 
han.

Tekst og foto: Stian Johansen

Import-deltakeren
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TORSDAGSSHOW

Foto: Leif Kirknes
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TG uten datamaskin

Vegar Langenes holder ballene i sving!

Opp og hopp, rør på din kropp!
Det er så mangt å finne på når man er på TG.
Gjør som disse menneskene, ta deg en tur vekk fra PC’n!
Det er nok av aktiviteter å ta seg til, se bare her:

Tekst: Ida H. Hundeide
Foto: Ida H. Hundeide og Jan Erik Berentsen
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Vegg i vegg med ChillOut-
standen står Hyperion og tilbyr 
deltakerne en avkobling fra 
dataskjermene. 

Her kan man blant annet spille 
Bohnanza og perle. Pixel-perling 
har vært enormt populært, og 
teamene er overrasket over den 
gode responsen og lurer på om 
de klarer å skaffe flere perler. 

Hos Hyperion finner man også 
myke sofaer og kule brettspill å 
slappe av med. Alle som jobber 
der er trivelige, noe underteg-
nende kan love! 

Den store Scavenger-
hunten!!!111oneone

Magnar fra team Equipe Diplo-
matique, som har nattskiftet, 
forteller at det feteste som 
skjer på standen blir Scavenger-
hunten. Dette kan sammenlignes 
med en skattejakt der man skal 
finne ting fra en liste og får po-
eng etter vanskelighetsgrad. 
Mye datarelatert, men også mye 
som ikke er datarelatert, og det 
meste er å finne i et vikingskip 
i påsken. 

Scavengerhunten starter natt til 
lørdag klokken 01:00 og da vil 
lista over de 100 tingene offent-
liggjøres. Man melder seg på lag 
med 3-5 deltakere, og det beste 
laget vinner masse fete premier. 
Bli med og ha det gøy! 

Hyperion arrangerer en fanfic-
konkurranse som går ut på å 
skrive enten en Twilight/Star-
gate eller WoW/Tufte IL cross-
over hvor handlingen foregår på 

The Gathering. Vinneren kåres 
lørdag kl 17.00 og bidraget blir 
publisert på deres nettside. 

hyperionelskertg.no

Undertegnende la merke til do-
menenavnet, og ble nysgjerrig. 
Hvorfor elsker Hyperion TG? 

Magnar forklarer: 
- Fordi det er manifestasjonen 
av datakultur i Norge. Det er 
utrolig fett at så mange tusen 
reiser på pilgrimsferd til viking-
skipet hvert år for å leke med 
datamaskinene sine, treffe an-
dre likesinnede, delta i kreative 
konkurranser, spille masse spill 
og vise engasjement for interes-
sen sin, sier han.

- Også er det helt utrolig fett at 
dere klarer å trekke så mange 
til å jobbe frivillig i crewet. Det 
er flere frivillige på TG enn på 
mange av de store festivalene 
hver sommer. Det er noe det 
står respekt av og noe alle bør 

se opp til. Også er det fett at 
prosjekter som Urospredere 
springer ut av miljøet.

Vevsiden hyperionelskertg.no 
er unik og spennende med en 
blogg som oppdateres jevnlig 
og du kan finne ut når de ulike 
konkurransene starter. 

- Vi håper folk tar turen innom 
standen vår, spørrer hvis de 
lurer på hvordan de kan starte 
en medlemsforening, og at folk 
titter innom nettsiden vår, for-
teller Magnar og minner på at 
det er mindre byråkrati å starte 
en medlemsforening enn å drive 
et guild eller en clan. 

Ditt bidrag til hyperionelskertg.
no

# Har du noen tøffe bilder du 
vil ha med i bannerrotasjonen 
på nettsiden deres? Send en 
mail til magnar@n4f.no!

HyperionElskerTg(.no)
Har du besøkt Hype-
rion-standen i søndre 
sving? Ikke? Da er det 
på tide med en liten 
tur rundt i skipet! 
Tekst: Berit Emilie Nordbø
Foto: Roy Viggo Larsen

Hyperion -
Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser 

(N4F) 

Opprettet i 2002 for å samle alle fantasirike hobbyer og inter-
esser i et stort og slagkraftig forbund. 
Hobbyene og interessene inkluderer blant annet datatreff, 
rollespill, laiv, brettspill, Sci-fi, miniatyrspill mm. 
KANDU (Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom), som arrangerer The 
Gathering, er en av Hyperions mange medlemsforeninger. Er du 
medlem av KANDU er du også medlem av Hyperion. 

http://www.n4f.no

#

#

#

Slik starter du medlemsforening

Bruker du og vennene dine å møtes jevnlig og gjøre noe fantas-
tisk? Da kan dere starte en egen medlemsforening og blant annet 
søke om Frifond-midler og prosjektstøtte! 

Krav for å kunne starte en medlemsforening: 
Minst 5 medlemmer under 26 år
Foreningen må være demokratisk med vedtekter og et valgstyre
Medlemskontingenten må være minst 50 kr
Foreningen må føre medlemsliste

#
#
#
#
#
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Spillet Racedriver Grid, xBox, 
har tiltrukket seg mange. Nå er 
det kun 3 ihugga karer igjen og 
2 av dem hadde dette å fortelle 
oss:

Øystein Brox:

-Nå sitter vi her å prøver å sette 
verdens rekord i lengste kon-
tinuerlige  kjøring på en bane 
i Racedriver. Til nå har vi holdt 
på i 13 timer, og det er 11 timer 

igjen. Klarer vi 24 timer blir det 
rekord! Det var egentlig veldig 
tilfeldig at jeg ble med, komp-
isen min lurte meg med. Det er 
ikke bare fame and glory å kom-
me i boka, det hadde også vært 
veldig artig!

Øystein ser overraskende fresh 
ut, men det samme kan ikke sies 
om bilen han iherdig kjører.
Den skrangler seg rundt på det 
TNG har oppfattet som “Ver-

mont” banen, og det spørs hvor 
lenge den holder.Kompisen til 
Øystein, Alv-Morten forteller 
mye det samme, og vi ønsker 
begge to lykke til!

Forøvrig er det oss kjent at det 
skal holdes/er blitt holdt re-
kordforsøk i følgende:

# Racedriver Grid
# Rock Ban king
# Stol leken?
# Største data party 
# Båndbredde?

Og ymse andre ting som er rela-
tert til vår hærlige data kultur!

StepMania har vi ikke fått sett 
noe av enda på dette tidspunk-
tet, men det ryktes at det blir 
forsøkt å sette høyeste score 
senere på dagen i dag. 

Mr Guinness himself, aka Gaz 
Deaves, blir i skipet til 18:00, 
da skal han hjem igjen til sitt 
kjære England.

Lykke til alle sammen!

Mannen fra Guinness World Records, Gaz Deaves, 
er her! TNG tok seg en runde i skipet for å loka-
lisere noen av de som har meldt seg opp 
for å forsøke å sette rekorder.

Tekst: Ida H. Hundeide - Foto: Kjell Arne Steinsvik

Guinness
rekordsetting

Øystein Brox (spillende) 
Alv-Morten M. Wold


