
 
Snerken 2022 
Avviklet 12.feb.  
Vær: Overskyet, Fra 0 til +3 grader, dels kraftig vind fra sør. 
Snøforhold: Svært lite snø. Stedvis ikke skiføre, uoppkjørt og risikable forhold. 
 
RESULTATER SNERKEN:  
Lettvekt:  
Eirik Andersen, Asker Sport 5.39  
Mellomvekt:  
Reidar Andersen, Bongoteam 4.58  
Geir Kronbæck, B-produkt 6.23  
Cruiservekt:  
Rune Kleiven, Team Lumbago 5.08 
Dag Aaby, Bærum Kommune 5.53 
Supertungvekt  
Oddis Westerheim, Energima 6.23  
 
Tidene er totaltid. Hvor mye tid den enkelte brukte på toddy, omsmøring eller annet sosialt samvær, 
er individuelle hemmeligheter. 
 
Innveiingen ga i år to endringer i klasseinndeling. Sitroneliksir-kuren til Veerpalu har gjort 
underverker og sørget for at Asker Sports mann ble historisk som den første Snerkendeltaker i 
Lettvektsklassen. Vi kondolerer. Samme dokumenterte effekt har ikke Sykehussuppe-kuren som har 
vært utprøvd hos Lumbagos mann. Effekten av kuren ble på usle – 4 hg på 12 mnd., og deres mann 
forble i Cruiservekt.  
Bedre effekt har B-produkts ukjente kur hatt. Deres utøver greide selv ikke med Snerkenoppakning å 
nå fjorårets vekt. Netto var deres mann 5 kg ned – fra øvre Cruiserskikt til nedre skikt av Mellomvekt. 
De siste sesongers jojo-slanking har gjort Snerken-sirkuset uoversiktlig, og det er vanskelig for 
statistikkansvarlig å finne signifikante utviklingstrekk. Hva er mental tilstand, fysisk form, vekt og O2-
opptak bak resultatene her? 
I så måte er det verdt å nevne betydningen av stabile bautaer som Hovedsponsor og Rennleder. 
Disse seniorene i feltet konkurrerer alltid i samme klasse. 
 
 
RUADA-PRISEN  
Eirik Andersen 
Ettersom alle deltakerne klokket inn på klart dårligere tid enn i fjor er det vanskelig å påpeke noen 
suspekt fremgang i feltet denne sesongen. Tildelingen er derfor kun basert på formutvikling i selve 
rennet denne februardagen. Asker Sports manns utvikling underveis er svært suspekt. Fra å likne på 
Brink i en mil så han plutselig ut som Veerpalu utover i løpet. Hva som skjedde på første stopp på 
Benk#1 vet bare løper og utvalgte personer i støttetropp. 
 
GERHARDSEN-PRISEN 
Geir Kronbæck og Reidar Andersen 
Begge kandidater ble nevnt ved banketten. Det virker åpenbart at Kronbæck denne dagen bar B-laget 
på sine skuldre med sin sedvanlige bevertning og mentalt oppbyggende fremtoning. Hovedsponsor 
kunne ikke få fullrost nok, og i tillegg ble Aabyekspressen elegant og sømløst ført inn i rullen på et for 
ham kritisk punkt i løpet. 
Andersens kandidatur virker nok fra utsiden løsere fundamentert, men Lumbagos utøver er 
krystallklar på at det hadde blitt DNF uten Bongoteams medbrakte remedier. 


