
Snerken 2022 – Rennledelsens resyme 
For fjerde året på rad, og dessverre neppe for siste gang, spilte igjen værgudene en hovedrolle under 
oppkjøring og gjennomføring av Snerken. Skrantne snøforhold og vedvarende mildvær gjorde at 
trusler om avlysning og Snerken til fots igjen ble aktuelle. En nitrist nødløsning med tur retur langs 
Sandungen et utall ganger var lite fristende, så det var med åpent sinn Rennleder foretok en 
inspeksjonsrunde i Marka en snau uke før start. Konklusjonen var at rennet var gjennomførbart – 
med visse forsiktighetsregler og pålegg om fremferd. 

5 løpere møtte fredag ettermiddag i uforskammet godt humør, tross dels tynt treningsgrunnlag og 
frykt for løypas beskaffenhet. Liv stilte i år med ferdig oppredde fasiliteter og med mulighet til å 
plassere snorke-Aaby i stua. Dette hørtes ut som en godt valg, selv om det senere skulle komme 
påstander om at det var Rennleder som hadde holdt folk våkne denne helgen. B-produkt var meldt 
indisponert, men hadde i henhold til instruks live overført den obligatoriske innveiing. Hans plan var 
å stille forberedt til starttid lørdag – nå 5 kg lettere enn i fjor. De øvrige i pelotonen gjennomførte en 
kontrollert innveiing før middag. Årets sjokk kom i en annen ende av skalaen enn vi er vant med. 
Veerpalu hadde pint seg gjennom en sitronkur og kommet helt ned i klassen lettvekt, som vel burde 
vært diskvalifikasjonsgrunn i Snerken. 

Middagen lørdag var av vanlig god kaliber. Løperne var nok litt mer uforsiktig med fludium enn 
vanlig, hvilket nok skyldtes nerver for den forestående prøvelsen. Det var ikke vanskelig å sense den 
dødsangsten som lå og sydet under overflata. Rennleder gjorde sitt ytterste for å berolige med at 
bare man var aktpågivende og forsiktig og ikke var redd for utstyret sitt, så ville dette gå bra. Om ikke 
annet burde det være betryggende og tillitvekkende at rennledelsen av sikkerhetshensyn hadde 
droppet Bergsåsen og Asdøl fra traseen og erstattet med en ekstra runde rundt Svartvann.  

Lørdag morgen opprant, og flere klagde over dårlig søvn og nervøs mage. En avslappet og offensiv 
Kronbæck ankom i tide til Race-meeting, hvor det i år var viktigere enn noen gang å få løpernes 
oppmerksomhet. Rennleder hadde fire hovedbudskap: 

- Har løperne forstått hvor løypa går? 
- Alle nedoverbakker må behandles med største 
forsiktighet, da is og bar bakke kan komme brått på.  
- Det er ingen skam å ta av skia! 
- Det er påbudt å ta av skia i kneika ned til Engersetra!  
I tillegg kom sterke anbefalinger om Lushatdalen og returen 
fra Vestergyllen. 

Hovedsponsor tar sikkerhet og Rennleders henstillinger på 
alvor og tar sine forholdsregler på toppen av Lushatdalen. 
Bildet kan ellers være ganske beskrivende for hva som var et 
slags gjennomsnitt av løypeforhold denne dagen. 

 
I takt med at de norske jentene gled lenger og lenger unna 
medalje i Beijing, la våre løpere ut etter eget 
forgodtbefinnende – i overraskende og uprøvde 
konstellasjoner. Først ut gikk B-produkt og valgte seg 
Hovedsponsor som makker, noe som var et gledelig og 
lovende signal om at den tidligere Hawkinsgründeren 
faktisk gikk svanger med planer om et comeback i full løype 
i år. Ingen ville gå med Rennleder i år. Hans faste partner fra 
Lumbago var defensiv og usikker og valgte å lene seg på 
Bærum kommune. Isteden prøvde han å pushe Veerpalu 
over på A-laget, men det var fullstendig uaktuelt for en 



løper med 0 km i beina og svært nervøs mage. I stedet la den gamle milslukeren ut alene allerede i 
flight 2. Lumbago og Aaby trippet utålmodig og la i vei kort tid etter. En slukøret Rennleder la i vei 
idet Stepanova defilerte inn et suspekt gull i Beijing. 

Rennleder følte seg litt ensom der han la i vei som siste løper, og det gjorde nok sitt til at han la litt 
vel mye i stavtakene i starten. Nedstigningen til Sandungen var bedre enn fryktet selv om de siste 
kneikene ble tatt til fots. Flotte forhold og fint driv rundt Sandungen, men det gikk da ikke så fort at 
det var forventet å ta igjen Veerpalu med 15 min allerede i Lushatdalen. Dette var bekymringsfullt. 
Det får være grenser for defensiv og kontrollert åpning! Nedover mot veikryssinga fikk vi også 
kontakt med Lumbago, men det var tydelig at Veerpalu ikke så bra ut. Han slapp da også med en 
gang det begynte å stige, og det gamle radarparet Rennleder og Lumbago innhentet en Aaby i fint 
driv i bunn av Kitzbüehl. 

Til rungende jubelrop, men i et tempo som nok skuffet publikum, klatret trioen opp til rennets 
episenter – Benk#1. For et tilskudd til Snerken jentene har etablert her. Denne gang med hele fire 
freske damer på post.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Vi håper virkelig at arrangementet på Benk#1 har kommet for å bli! 
 

Utvalget av energitilskudd var rikholdig, og det 
gikk nok med en og annen cola her. Etter noen 
minutter kom Veerpalu krekende opp, og han så 
virkelig ikke bra ut. Tempo er nå en ting, men 
kombinert med hudfarge og de kroppslyder som 
kom ut av løperen ble Rennleder oppriktig 
bekymret for om dette var forsvarlig. 

 

 

 

Veerpalu i fullt forfall allerede etter 12 km.  
Senere analyser av løpsutvikling gjør det relevant 

å spørre om hva den colaen inneholdt. 
Mistenkelig nok til at årets RUDA-pris ble 

udiskutabel. 



Jentene kunne berette at våre to løpere i front for 
et kvarter siden hadde lagt i vei i godt humør og 
god driv. Lumbago og Aaby vinket farvel og tok 
opp jakten, mens Rennleder holdt litt igjen for å 
holde vårt potensielle medisinske tilfelle litt under 
oppsikt. Det var tungt opp mot Grønland. Alltid en 
mentalt krevende løype og nå også med tragiske 
løypeforhold. Rennleder innhentet gruppa foran 
oppe på Grønland, noe som skulle vise seg å 
redde dagen for Kleiven. Den ene fellen på Katta-
i-sekken-skia hadde løsnet og gikk nå over til å 
fungere som plog. Til alt hell hadde Rennleder, 
som gikk på klister, en tube i sekken. 
Kriseløsningen med å prøve VM-klister som 
fellelim fungerte perfekt resten av løpet for 
Lumbagos mann. Servicestoppen avslørte 
samtidig at Veerpalu kun lå et par minutter bak og 
altså hadde kommet inn i en helt annen marsjfart.  

Triste forhold oppover mot Grønland. 

 
Veerpalu var virkelig kommet inn i egen marsjfart. Man skulle tro at det nå kom en gyllen mulighet til 
å henge på i gruppa videre, men da toget gikk skulle han plutselig pisse. Rennleder, Lumbago og Aaby 
gikk samlet i fint driv i flotte forhold rundt Svartvann. Så strøkent var det at Aaby nok ble litt for ivrig i 
tillegg til at han begynte å pipe om at «nå har vi snart gått to mil og da orker jeg ikke mer». 
Rennleder hadde Gerhardsen-prisen i bakhodet og stakk ifra med tanke om å kunne ha en rykende 
og vital buljong klar til Bærum kommunes mann på Mikkelsbonn. I stedet ble Rennleder selv traktert 
med direkte servering på Mikkelsbonn. Jentene hadde etablert ekstra servicestasjon her og stod 
klare med toddy. Her var også B-produkt og Energimas mann på plass! Og Veerpalu..?? 

  

Jentene har innyndet seg hos Lionsgutta     Veerpalu må fram med Vestmarka-buffen for å 
og sikret seg ekstraservice.       Komme tilbake på sporet. 



Veerpalu hadde altså klart å ta feil vei i Svartvannkrysset og måtte nå fullføre runden rundt vannet 
feil vei og ville da få gleden av å møte hele feltet på sin ferd. B-produkt bekreftet her sine ambisjoner 
ved å ikke la seg friste til å droppe den ekstra runden rundt Svartvann. Det nye paret Westerheim og 
Kronbæck hadde virkelig funnet sin perfekte makker og kunne ikke få fullrost hverandre nok. 

Etter en ny runde rundt Svartvann gikk nå turen «hjemover» ned Kitzbüehl. Grunneier-adelen i 
Marka har som kjent på skammelig vis stengt løypa over Gampen i år, men løypa vil uansett ikke gå 
der mer så lenge vi har supportere på Benk#1. Og for en perfekt timing det ble da hele feltet var 
samlet på serviceposten på hjemturen. Stemningen var upåklagelig og optimismen sydet – man var 
kanskje ikke klar over at det gjenstod 20 km i tøft terreng med mye krevende løypeforhold. 
Rennleder tok ikke sjansen på å ikke benytte seg av en siste mulighet til litt ekstra klister under skia – 
noe som skulle vise seg å bli en ikke udelt suksess. 

Lumbago ønsker Veerpalu velkommen til Benk#1 Rennleder tar selvsikkert for seg av det  
med herlig idrettsglede og oppbyggende  rikholdige utvalget på servicestasjon. 
teamspirit.      Omsmøringen kunne han dog spart seg. 

 



 

Alt ble perfekt timet og tilrettelagt for an samling av hele pelotonen på Benk#1 på returen. Jentene 
satte kursen for bobler og badstu på Billingstad, mens gutta nok ikke helt var klar over hva som lå 
mellom dem og After-ski hos Liv. 

 

Det var koselig med ekstra besøk på servicestasjon, og det er (vanligvis) gøy å kjøre ned Kitzbüehl, 
men regninga skal betales i de knallharde kneikene mellom Rudsmyr og Damvann. Heldigvis var løypa 
her nykjørt, men det var brei benføring i fiskebeinskneikene her, og hele feltet hadde igjen samlet 
seg da vi nådde Damvann. Rudsmyrkneikene er en dårlig inngang til den lange Haveråsveien opp mot 
Øyvann, og det lå i korta at feltet raskt ville sprekke opp igjen her. Veerpalu var virkelig i siget og 
stakk av umiddelbart og satset på igjen å gå under radaren og sikre seg startnummer 1 i neste års 
renn. Rennleder tenkte at det var uaktuelt og la i vei for å tette luka til overdrevent entusiastiske 
heiarop fra B-produkts mann. Imidlertid skulle Rennledere etter hvert innse at støtteerklæringene 
ikke hadde vært myntet på ham, men på Lumbago som plutselig også var i tetgruppa oppe ved 
Øyvann. Lumbago var engstelig for at makkeren Aaby skulle føle seg sviktet, men med fasit i hånd så 
ble det nok ideelt for alle parter at feltet delte seg slik i 2 treergrupper i løpets siste tredel. 

Fra Øyvann ventet nå 10 km i Markas indrefilet, men i år skulle det bli seigt og slintrete i reale Johan 
Grøttumsbråten-forhold. Stedvis var det nærmest bart, og traseen var kun tråkket opp av en håndfull 
markaentusiaster. På toppen av det hele var flere av de varslede røde sonene fra Race-meeting i 
vente for stadig mer skjelvende ben. På plussiden er selvsagt at det er her ute vi er hjemme, og med 
to passeringer av Benk#2 fikk Rennleder og Lumbago i seg to hikkaser å flyte på i innpurten mot Solli. 
Dog lot vi Snerken Explorer ligge urørt, men B-produkts mann var visst såpass i støtet at han også la 
denne lokasjonen inn i ruta. 

 



Feltets andre fellehavari da Hovedsponsor gikk 
på en smell ved Øyvann. 

 
Dette hadde selv Johan Grøttumsbråten akket seg over! 

 

En uforskammet fresh Kronbæck tok turen 
helt dit ingen skulle tru at nokon hadde vøri… 

 
..mens A-laget nøyde seg med å sjekke om Dølvik har vært i 
kassa på Benk#2 flere ganger i år. 



Styrkedråpene gjorde tetgruppa fryktløse i de skumle utforbakkene retning Sandungen (som 
heldigvis ikke var så utfordrende som fryktet. På holkeføre gjennom skogen før Sandungen fikk 
Veerpalu smake at han ikke hadde smakt på styrkedråpene. Lumbago og Rennleder følte seg med ett 
som i glansdagene og parkerte all konkurranse med flere minutter rundt Sandungen og opp til Solli. 
Ved målgang ble det klart at rennledelsen hadde kalkulert feil og sendt løperne ut på 44 km 
istedenfor de vanlige 42. Dette alene kunne ikke forklare en sluttid på 30-45 min mer enn normalt. 
Snerken#4 ble et tøff utfordring! Inntrykket ble bekreftet etter hvert som resten av feltet ankom 
After-ski maroder, men stolte.  

After-ski ble igjen en høydare. Når du putter rom i kakaoen til 6 slitne, men fornøyde 50-åringer 
løsner de fleste knuter og selvtilliten vokser når skolebollene ruller ned på høykant. Fellgood-
stemningen var såpass at det var på hekta at en gjenfødt Kronbæck ikke forsynte seg av feil kopp og 
ikke kom seg hjem som avtalt.  

Liv leverte også i år med en bankettmiddag av høy klasse. En perfekt entrecotè satt godt til våre 
drikkevarer, mens desserten i år var akkurat passe til 5 mann og ikke 50. Igjen ble det køya før 
kl.23.00, men det er helt perfekt. 

Søndagsfrokosten i år ble ekstra lang og trivelig da den sammenfalt perfekt med OL-stafetten for 
menn. Det skal være OL’s høydepunkt, men ble en skuffelse. Imidlertid var vår selvtillit etter 
gårsdagen såpass at man ikke gikk av veien for å ærekrenke stakkars Emil Iversen for sin innsats i 
Beijingløypene denne dagen. Sånn skal det være når man selv har levert årets prestasjon i sporet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag morgen 
minnet oss igjen om 
hvor utsatt vår 
tradisjon er. 


