
Snerken 2023 – Rennledelsens resyme 
Årets renn var det 5.i rekken og for å markere det lille jubile hadde rennledelsen gått til det drastiske 
skritt å gjennomføre løpet baklengs. Altså gå fremover, men å følge traseen fra mål til start. Dette 
åpnet for en fryktinngydende siste mil, og særlig de 4,5 
km sammenhengende stigning fra Tuemyr til Kulpemyr 
var et gjennomgangstema over pastadampen fredag 
kveld. For enkelte var nok også et spenningsmoment 
med Dag-bakken nedover på skjelvende ben etter 37 
km. 

Som vanlig går mye tid til å understreke at 
forberedelsene har vært mangelfulle, og det er kamp 
om plassene i flight 1 og mulighetene til å være tett på 
B-produkts støtteapparat. Til og med den gamle 
milslukeren Veerpalu så ingen annen utvei enn starte 
så tidlig som mulig. Mer overraskende at Bærum 
kommunes mann var så defensiv – han så 
imponerende løs og ledig ut i sine oppvarmingsøvelser 
ved frokostbordet. 

Hele 4 mann meldte seg under fanen B-laget  
og la an til start kl.09.00 

 

 

Aabyekspressen er en fin fyr, men også i ham finnes 
en kyniker dypt der inne. Han hadde ingen 
intensjoner om å være en støttepilar i noen gruppe 
denne dagen.  
Allerede fra start stikker han fra gruppen han har 
forpliktet seg til, og tilsvarende manøvre skulle 
komme på løpende bånd denne dagen og sette en 
skarp bismak på sluttresultatet. 

 

Tjuvstart?.  
Bildeanalyser avslører at Aabyekspressens 
intensjoner var å gå for egne sjanser helt fra start 

 
 

A-laget fikk nå en halv time til ekstra dobesøk og muligheten til å plukke frem kuzmin-sikler og 
kobberbørster av et kaliber de øvrige bare kan drømme om å få låne. Lumbago stilte i racing-
bekledning og valgte å starte helt uten nødrasjoner. Var han klar over at det i år ikke var 10, men hele 
20 km til første stopp hos jentene i Kitzbüehl? Rett før start varsler WhatsApp at flight 1 hadde nådd 
Myggheim i godt humør. 

Det var ikke helt uten nerver Rennleder la i vei innover lysløypa. Ville den siste ukas intensive 
behandlig og morgenens intime oppteiping fra Lumbago AS holde den irriterte slimposen i sjakk? Det 



var om ikke annet betryggende å ha ekspertisen i rygg slik at alle avvik i bevegelsesmønster kunne 
analyseres i sanntid. 

Skøyteløypa ned til Sandungen var et trist skue, og det 
nappet og lugget i våre nyimpregnerte feller. Skulle dagen 
preges av tilsvarende herjinger fra siste ukes 
vinterstormer? Nei, resten av dagen skulle gi 
gjennomgående gode forhold. Selv nede ved Asdøl var det 
greit, og den tøffe kraftgata var nykjørt og strøken. Her 
nede varsler WattsApp at Bærum kommunes mann 
allerede soler seg i ensom majestet ute på Vestergyllen. 

 

I ensom majestet. 
Aabyekspressen har kastet lua, men tar seg i hvert fall tid  
til et bilde av Vestergyllenbenken. 

 
Den bakvendte løypa ga oss også en tøff første mil. Det er drøyt fra Asdøl til Vestergyllen, og i den 
deilige morgensola passerer vi tre nette damer som må smøre om i de solutsatte kneikene. For oss 
holdt det med litt lettelse i antrekk på vei oppover.  

Både Rennleder og Lumbago har gått i skole hos B-
produkt og lært at det skal inntas næring hver mil. 
Da vi passerer Gyllen viser telleren 9,4 så det betyr 
at en kvikk-lunsj skal til pers omtrent ved Explorer. 
Men jammen blir vi uansett stoppet der ute idet B-
produkt og Veerpalu akkurat kommer ut av krattet 
på vei ned fra der ingen har vært. 

B-laget var altså gått fullstendig opp i limingen 
allerede. Hovedsponsor hadde tatt opp jakten på 
Aaby! B-produkt svikter uansett ikke sin misjon. 
Her skulle den skadeskutte småbarnsfaren loses 
trygt gjennom dagens prøvelser – og samtidig 
innvies den sagnomsuste Snerken Explorer. Det 
vanket nok utfyllende historiske anekdoter for 
Veerpalu - i tillegg til en liten knert fra Haavaldsen. 

 

Påskestemning for B-produkt og Veerpalu på 
Snerken Explorer. 

 
B-produkt nikker anerkjennende da A-laget finner frem en kvikk-lunsj og ønsker de to god tur videre. 
Tilfeldighetene og Explorers dragning gjorde faktisk at vi tok de to igjen på akkurat samme plass etter 
den ekstra runden rundt Gyllen. Vi gikk samlet til Engersetra, hvor Lumbago så seg nødt til å rekvirere 
en Red Bull fra B-produkts utrustning. 

Nå fulgte et lett og ledig parti i den bakvendte løypa. Når først Plateau de Brenna er passert, glir det 
lett ned til Øyevann før vi suser videre til Damvann. De skumle kneikene på tversoveren til Rudsmyr 
går også som en drøm i den snørike Marka vi har i år. 



I det vi brekker av mot venstre for å sette kursen mot Kitzbüehl, ser vi plutselig en kjent kvartet foran 
oss. Solveig og Mette er på vei mot Base-camp og har følge av både Hovedsponsor og 
Aabyekspressen. De gode forholdene har altså gjort at vi er litt for tidlig ute. Heldigvis har Linda og 
Hilde gått i forveien, slik at alt er klart da løperne ankommer benken. 

Linda, Hilde, Solveig og Mette utgjorde årets bemanning på servicestasjonen i Kitzbüehl. 
Takk for et fantastisk bidrag til vårt arrangement!  

Starttider og løpsopplegg gjør faktisk at hele pelotonen samles her allerede etter 20 km. Sola varmer 
godt og forsyninger settes til livs, mens PR-poengene ruller inn fra forbipasserende markatravere. 
Aaby, den eneste som ikke går på feller, må legge på ekstra klister, og Hovedsponsor og B-produkt 
m/følge ser sitt snitt til å få en luke til kynikeren. 

Lumbago og Rennleder passerer de tre på vei opp til Mikkelsbonn og føler seg sterke før 
Svartvannsrunden, men får en realitetsorientering da de blir forbigått av Jan Kildahl med en stav. Vel. 
Han er psyko. Vi lar oss ikke knekke og synes sjøl vi går fort og stilrent rundt Svartvann og opp til 
Grønland. Bakkene ned fra Grønland var et spenningsmoment da de var registrert som uoppkjørt den 
siste uka. Det kunne blitt skummelt, men heldigvis var det teknisk feil. Løypa var nykjørt og lettkjørt 
hvis man holdt seg unna skumle mosedotter og liknende. 

Nede ved jentene legger vi inn en lengre 
stopp. Vi er modne menn og lar rekorder 
være rekorder og satser heller på en ny 
samling av pelotonen. Litt antydninger til 
gnisninger da Lumbago prøver å ta 
Rennleders rasjon av Red Bull, men det går 
fort over. 

De andre ankommer som perler på en snor, 
og det må være lov å si at Veerpalu begynner 
å se preget ut 
 

Hele gruppa igjen samlet ved 30 km. 
Vi legger merke til at Bærum kommunes 
mann nærmest demonstrativt viser styrke og 
at her er det ikke antydninger til kramper. 
Den velkjente 2-mils-sprekken er en saga 
blott… 



Midt i den lette og ledige stemningen kaster med ett Bærum kommunes mann seg utfor Kitzbüehl i 
dyp hocke. Det er frydefulle tilrop fra flere, og damene synes nok han er en tøffing. Men ingen tør 
riktig å nevne elefanten i rommet; Aaby er helt åpenbart på tokt her og lar gruppa være gruppa… 

Resten av pelotonen legger inn ploging og sikkerhetsmarginer når de tar opp forfølgelsen, men det 
går likevel nesten galt for Veerpalu i overgangen i bånn. Lumbago og Rennleder siger fra de øvrige, og 
rett før kryssinga av Vestmarkveien innhenter vi Aabyekspressen. Muligens prøver han å følge A-
laget litt for lenge i stigningene mot Lushattdalen. I hvert fall er det etter hvert tydelig at Bærum 
kommunes mann går på en alvorlig smell i dette brutale partiet som først ender oppe på 
Kulpemyrene. 

 
Vi har bestemt oss for å holde åpen bar og god 
Clubstemning for alle som kjemper seg opp hit 
til Markas tak. Det var ikke ufortjent eller noe 
usmak på Haavaldsen her oppe i solsteiken, og 
hikkaser stod klare til de anmeldte gjestene. 
Først kom B-produkt og Veerpalu. De gutta 
imponerte virkelig i dag, og det var nå tydelig 
at Aabyekspressen ikke lenger hadde 
ekspressfart nede i bakkene her. Club-gründer 
Kronbæck takket ja til servering, mens 
Veerpalu nå virkelig var preget og var i stand til 
å ta til seg flytende føde. 

Et par minutter senere dukket de to siste opp, 
så også Hovedsponsor hadde innhentet den 
sprukne ekspressen. 

Fortjent applaus og servering til dem som 
kommer seg helt opp til Kulpemyrene. 

 

Det var god stemning nå. Igjen var alle samlet, og det haglet godord og skryt. På et vis følte man at 
man var i mål nå. Riktignok gjenstod stigningen fra Junkertangen til lysløypa, men nå var virkelig det 
verste gjort. Midt i denne feelgood-atmosfæren skjer det altså igjen. Helt uforvarende kaster Bærum 
kommunes mann seg igjen på stavene og setter utfor Dag-bakken. Han er virkelig villig til å gå over lik 
for å sikre seg startnummer 3 neste år. B-produkt prioriterer å få en smoothie i Veerpalu før 
innspurten. 

Nedover Dag-bakken passerer vi Hovedsponsor, som virkelig ikke er dus med de bratte kneikene her. 
Vi konkluderer med at han ser litt gammel ut, og at han bare kan glemme å innhente 
Aabyekspressen, som sikkert har tatt en Stravarekord og satt flere minutter på Hovedsponsor bare i 
disse bakkene. 

Underveis i stigningene til lysløypa innhenter vi igjen Bærum kommunes mann, og han ser kjørt ut. 
Kan det være muligheter for seige folk som Kronbæck og Veerpalu å innhente ham i innspurten? 
Fornøyde seiler vi inn på tunet og konkluderer med at slimposer og leggstrekker har tålt dagens 
maraton. Spenningen er stor om den siste pallplassen, og etter få minutter kommer Aaby skrensende 
inn, men ikke med større margin enn at vi straks kan skimte B-produkt og Veerpalu på toppen av 
jordet. Et par minutter etter kommer Hovedsponsor på ustøe ben og må nærmest krabbe i mål etter 
ut stygt fall rett før målstreken. 



Energimas målgang i 2 akter. Saft suse, her var det ikke mye saft igjen i armer og bein! 

Igjen et tøft løp i Vestmarka, men en sosial høydare. Alle mann samlet både 2 ganger i Kitzbüehl, 
samt på Kulpemyrene. Hele pelotonen i mål i løpet av 7 minutter. Bedre timing er neppe mulig å få 
til?! 

Imidlertid er det mye å hente på timing i forbindelse med banketten, som for øvrig ble at den litt 
enklere sorten i år. Det må vi akseptere når Liv må stå med hodelykt på i sitt halvferdige kjøkken.  
Det er uklart om det må settes begrensninger på kakao og skoleboller, eller om Livs middag kommer 
for sent. Uansett virker det som om noe galt når Aaby må legge seg kl.19.40, mens de seigeste i 
gruppa tar kvelden kl.22.00. Dette kan ikke skyldes alder alene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


