
Snerken 2021 – Rennledelsens resyme 
En god, gammal Blåswix-vinter på nærmere 2 måneder gjorde at det meste av startfeltet stilte yre og 
gjennomtrente til start i Snerken 2021. Unntakene var de to ex-Birkerne som var langt unna fordums 
tall i treningsboka. Full Sprekk hadde medisinsk dokumentasjon tung nok til nyetableringen B-
produkt AS. Lumbago IL kunne ikke vise til annet enn hormonelle forstyrrelser for å unnskylde 
uteblitte kilometere. 

Som vanlig raslet værgudene med sablene, og den fantastiske vinteren truet med å renne bort de to 
siste ukene, men da helgen opprant var det ikke fare for annet enn isete og livsfarlige forhold. Et 
døgn med et par røde grader løste floken, og det gikk mot realt klisterføre i nykjørte spor i hele 
trasèen. Takk igjen til Roll og Bærum kommune for innsatsen. 

Årets Snerken fikk redusert deltakelse etter at B-produkt fikk godkjent opprettelse av Para-klasse. 
Det var ingen debatt i rennledelsen, da det var et gledelig under bare å få den nyopererte på 
startstrek. Riktignok utgikk da et svært fristende funksjonæropplegg B-produkt hadde lansert i ukene 
inn mot start. Premissene i Para-klassen er å gjøre sitt 
beste i fritt valgt trasè – med høflig og positiv 
fremtoning. Mer overraskende var det at også 
Aabyekspressen i siste liten meldte seg i Para-klassen. 
Bærum kommunes mann hadde sett fryktinngydende 
ut etter et par år i treningsregime av østtysk modell, 
men var plutselig gått på en mental sprekk. Med en 
utøver med et fysisk potensial på 20 km og en mann 
psykisk ute av stand til å gå mer enn 2 mil, lå en felles 
påmelding under navnet Team Hawkins oppe i dagen. 
«To benker» ble utbasunert som duoens eneste mål 
for dagen. 

En avslappet Aaby på rennfrokost. 
Slik ser en mann frigitt fra prestasjonsangst ut. 

 
Årets Snerken ble gjennomført i en modifisert løypetrasè. Den forhatte blindtarmen om Burås måtte 
droppes av sikkerhetshensyn. I tillegg hadde Rennleder enset elefanten i rommet; den meningsløse 

avstikkeren til Gupu ble erstattet av en ekstra runde rundt 
Engersetra og Vestergyllen. Denne er kommet for å bli! Her 
er det mer villmark, flere potensielle møter med øvrige 
deltakere og et bonus benkbesøk.  

Den modifiserte trasèen er jo faktisk en hest. Gøy! 

 

Team Hawkins eller ikke, Kronbæck og Aaby tripper etter å 
komme i gang. Allerede før 08.00 la de i vei med en 
egendefinert tidslimit på 8 timer. Hovedsponsor la i vei 1 
time senere og fikk 20 minutters forsprang på 
startnummer 1 og 2, som nå hadde fått en revansjelysten 
og innbitt Veerpalu med i flighten. 

Startorden, løypetrasèer og løpstilnærming gjorde årets 
Snerken til en suksess med et høyt antall sosiale treff 
underveis. Det var unison oppfatning om at rennets idè ble 

gjenreist etter den kritiserte debuten i 2019. 



Rett før siste flight la i vei tikket bilder av Team Hawkins på Bergsåsen inn. Var hele historien et 
renkespill, og hadde gutta egentlig tenkt å gå hele løypa? Neppe, men allerede etter 2 timer var 
patruljen på plass på benk#1 og fikk dagens første besøk da Energimas mann kom klyvende opp 
Kitzbhüel. Baktroppen hadde planer om å innhente hovedsponsor der oppe, men i det gode drivet 
oppover myrene kalkulerer Rennleder 
raskt i hodet og oppdager en mulig 
fadese. Det var lagt inn forespørsel 
om kvinnelig heiarop på benk#1 
kl.10.30, men med Gupu ute av løypa 
ville en eventuell supportergjeng 
antakelig komme for sent. 

Hovedsponsor og Team Hawkins i 
skjønn forening i Kitzbhüel – 

intetanende om at både supportere 
og baktroppen er rett om hjørnet. 

 

Baktroppen føler seg som Scott-ekspedisjonen da de ankommer den forlatte basen. Det legges inn 
litt fast og flytende føde, mens en lett preget Veerpalu lar naturen kalle. Hadde smøretipsene fra 
Milsluker’n slått feil, eller var Lumbagos rygg vanskelig å holde fast i? Rennleder hadde også satset på 
klister og var fornøyd, mens Lumbago fikk bekreftet at Rossignol i år har levert felleski av legendarisk 
kvalitet. 

Rennleder holdt sine 
indre kvaler for seg selv, 
men måtte tilslutt velge å 
tro at supportoppdraget 
sikkert ikke ble noe av. Vi 
måtte videre! 

 

Ingen trøst å få på 
benk#1. Lumbago setter 
hele nødrasjonen til livs 
allerede her. En risikabel 
manøver? 

På vei mot Grønland vanket sekunderinger fra markatravere, og det ble klart at Hawkins ikke gikk for 
42 km, men hadde gått direkte mot Mikkelsbonn med kurs for benk#2. Hovedsponsor var visst ikke 
langt foran. Rennleder satte litt ekstra fart i håp om å nå igjen Energima i tide til å avverge en reprise 
av feilnavigeringen fra 2019. Imidlertid ble det tydelig at Westerheim hadde tatt imponerende steg 
og var i rute for sitt mål om 5 timer. Baktroppen måtte faktisk halvveis rundt Svartvann før 
hovedsponsors brede ryggtavle åpenbarte seg. Det ble tid til litt ros og et nyttig tips om at bakre 
posisjon på bindingen IKKE gir best feste.. 

Videre mot Mikkelsbonn og forfriskninger ble en stadig mer preget Veerpalu fragått. Nød-cash ble 
investert i buljong, kvikklunsj og boller. Sjokkert ble vi vitne til at Veerpalu virkelig mente alvor om å 
revansjere 2019 der han gikk rett gjennom buljongdampen og forbi Vestmarkas store knutepunkt. 
Energimas mann trengte derimot påfyll og en fortjent vil. Det er på Mikkelbonn vi virkelig får 
oppmerksomhet for vårt renn. En ringrev koblet startnummeret sammen med «den benken nedi 
her», som han sikkert har benyttet gjennom vinteren. Han kunne fortelle om en velutstyrt heiagjeng 



der nede! Fadesen var altså et faktum, men kunne den likevel avverges? Lumbago og Rennleder 
besluttet å ta en omvei ned Kitz og deretter den forhatte tverrløypa over til Damvann. Tross 
muligheter for cola orket ikke hovedsponsor tanken på en omvei og satte kursen riktig vei, mot 
Gampen. Det var en ydmyk 
Rennleder som skrenset inn på 
benk#2, men det var ingen sure 
miner. For et fantastisk opplegg 
Linda og Hilde hadde stelt i 
stand med rikt utvalg av 
forfriskninger, flagg og kubjeller. 

 
Et nydelig tilskudd til Snerken! 

 Jentene har lovet å gjenta 
sammen med resten av damene 

neste år. 
Rennleder lover perfekt timing..! 

 

Etter å ha brukt en halvtime på Mikkelsbonn og Kitzbhüel måtte startnummer 1 og 2 innse at det 
kunne bli vanskelig å rekke flere sosial treff. Det ble satt god fart, og det ble belønnet med at man 
akkurat rakk et møte met Hawkins ute på Gyllen. Stemningen var svært god tross at Para-gutta 
kanskje hadde tatt seg vann over hodet og lå an til en 3 milstur. Det ble også rapportert at både 
Veerpalu og hovedsponsor var i gang med runde 2, så kanskje noen flere møter var mulig? 

 

 

Godstemning på Gyllen.  
Har Hawkins hatt styrkedråper i 
sekken her, eller er det bare 
RedBull som gir styrke? 

Minuttet etter ankommer en 
Veerpalu, med store ski-
frustrasjoner, Gyllen for andre 
gang. 

 

Heieropene fra Hawkins bar oss ut på runde 2 rundt Gyllen, og den er en drøm å gå selv om Lumbago 
begynner å høre Soorte Maske rope. Rennleder stakk av for å sikre tilgangen til benken. Vi trenger en 
god pause og styrkedråper før innspurten. Dessverre forstyrres igjen privatlivets fred på benk#2. Den 
er blitt altfor populær, og vi får heller ikke nå spise i fred. 

Den fryktede kraftgata ned til Asdøl går greit uten fall og benbrudd takket være Rolls innsats. Det er 
stusselig snøforhold her nede, og klisteret mitt er i ferd med å omformes til feller. Nesten oppe på 
Myggheim traff vi igjen Hawkins i uforskammet godt humør. Stemningen var såpass at en Lumbago 
på stålet får dragning mot overgang til Para-klassen i innspurten. Heldigvis lar han seg bære videre av 
nye heiarop fra Hawkins, som jeg i stadig større grad mistenker å ha hatt sterke saker i sekken. 



De siste kilometerne ble ingen jakt på Veerpalu og hovedsponsor. Det toget var gått, så vi la heller 
inn noen ekstra sløyfer rundt Vestlia for å kunne bokføre de 42 195m Snerken egentlig skal være. I 
mål jubler både hovedsponsor og Veerpalu, som neste år blir startnummer 1, med å ha nådd sine 
mål. 

Det ble live overføring av Hawkins målgang 
før stive muskler løsner på Livs Afterski. Det 
skal ikke mer til en skoleboller og kakao med 
krem for å få krefter og humør tilbake. Det er 
godstemning og alle er fornøyd med dagen 
og rennet. Ekstra godfølelse for vi jo av å 
nyte Afterskien i vårt nå offisielle Snerken-
hjørne på Solli. 

 

Det er offisielt. Vi har faste plasser på Solli! 

 

Igjen prøver Liv å sprenge oss til middag. Deilig islandsk inspirert lammerett til middag og en real 
isbombe skylles ned med nok god drikke. I år holder vi koken nesten til midnatt og rekker å få med 
oss en kveldshimmel som lover at vi for første gang ikke våkner til et lass med nysnø. 

Takk til Liv for at hun gjør alt for oss, og takk til alle deltakerne som gjorde dette til en flott helg.  
Vi gleder oss til fremtidige renn og andre prosjekter i Snerkenånd. 

         

Dette er mye is til 5 mann, Liv!       Magisk kveldsstemning på Solli. 


