
 
Snerken 2020  
Avviklet 29.februar.  
Vær: Overskyet, -5 til -1 grader, stadig tiltagende nedbør under løpet 
Snøforhold: Solid issåle i trassè, med 1 cm kamuflerende dryss på toppen. Uforsvarlige forhold.  
 
RESULTATER:  
Weltervekt:  
Eirik Andersen, Asker Sport 5.58.36  
Mellomvekt:  
Reidar Andersen, Bongoteam 5.58.35  
Dag Aaby, Bærum Kommune 5.59.28  
Cruiservekt:  
Geir Kronbæck, Full Sprekk IL 5.59.29  
Rune Kleiven, Team Lumbago 5.59.30 
Supertungvekt  
Oddis Westerheim, Energima 5.58.37  
 
Tidene er totaltid. Innlagt sosialt samvær, avvikling av klatre- og spurtstrekk, griseprat, næringsinntak 
og hikkaser er beregnet til å ha tatt ca. 2 timer 
 
Vi merker oss at det siste året ga to endringer i klasseinndelingen. Team Lumbago forsøkte i 2019, 
uten hell, et lavkarboregime som skulle presse ham ut av Mellomvekstklassen. Høykarboregimet i 
2020 har vært mer vellykket, med et opprykk til cruiservekt som resultat. 
Samtidig viste innveiingen at ryktene om Aaby ikke var overdrevet. Bærum kommunes mann 
stemplet sensasjonelt inn TO klasser under fjoråret. 
 
RUADA-PRISEN  
Dag Aaby 
Som nevnt ovenfor ble mistenksomhetens lyskastere rettet mot Aaby allerede under innveiingen… . 
Anoreksiforbundet burde vært koblet inn, men ingen grunn til bekymring. Når Bærum Kommunes 
mann topper det hele med å være den eneste som har energi til å gå etter alle innlagte spurt- og 
klatrepoeng underveis, blir bismaken komplett. 
 
GERHARDSEN-PRISEN 
Geir Kronbæck 
Det var trist at denne hedersprisen ble liggende i skuffen etter første utgave av Snerken, men denne 
gang var det ingen tvil. Full Sprekks mann har egenhendig båret rennleders moral de siste ukene og 
samtidig avfeiet alt av kritiske røster fra andre hold. Som om dette ikke var avgjort ved start fullførte 
Kronbæck sitt solidaritetsprosjekt ved å sørge for framifrå oppvartning under hele løpet.  
Med uroen i gruppa i forkant var det naturligvis en genistrek å invitere med to ekstra humørspredere 
i form av Herr Håvaldsen og Sir Churchill. Alltid beredt og alltid i forkant av kritiske situasjoner. Det 
kan nok for de selviske av oss f.eks. kanskje virke overilt å bære ved 1 km før lunsjsamling. Men for 
en dugnadsmann er det jo klart at man aldri kan vite, det kan fort vært den siste trestammen. 


