
Baklengsløpet – B-produkts resume 2023 
5 -forsøk på Snerken skulle arrangeres på en minneverdig måte. Løypa skulle gås i motsatt retning. 
Vi i B-produkt AS ble så forfjamset over denne ideen at vi glemte både påmelding og jakt på en 
kvalifisert deltaker. Kun dager før start delte Rennleder allikevel ut wildcard med startnummer til B-
produkt AS. I ren fortvilelse stormet man inn på depotet og fylte en nød sekk med +5kg akutt 
førstehjelpsutstyr. Fortvilelse gikk over i affekt når Adm.dir innså at han selv måtte stille til start med 
nummer på brystet.  
Etter mye forrvirring rundt starttid og taktikkeri fra Energima og Bærum kommune fant vi fort tonen 
med den nybakte barnefaren Verpalu. Er særdeles godt valg av følge i denne bakvendte utgaven av 
Snerken. Stoltheten over å få introdusere Verpalu til Snerken Explorer ble rennets absolutt 
høydepunkt.  
Glade stemningsskapende damer gjorde at man ikke bet seg merke i det fortsatt påtagende 
taktikkeriet fra nevnte løpere. Plassering har aldri vært viktig for oss i B-produkt. Det er allikevel 
vanskelig å ikke sitte igjen med en liten bismak etter å bevitne den kynisme som ble utvist på vakre 
Club Kulpemyrene. A-laget tok oss dødelige i mot med applaus og servering. B-produkt og Verpalu 
tok vel i mot gjestfriheten og satte seg godt til rette. Det som så skjedde egner seg ikke på trykk, men 
at noen kan ikle seg start nummer 3 og 6 neste år forundrer oss i B-produkt. 
Verpalus utsagn står igjen som en god oppsummering «vi skylder DEM ingen ting» 
 
Et modenhetens år – Lumbagos beretning 2023 
Høydepunktet i årets renn var udiskutabelt innveiings seremonien. At vår mann skulle klare 
Weltervekt klassen, riktignok på desimalet, var en stor overraskelse og til stor glede for 
støtteapparatet.  
Det viste nemlig resulatet av langsiktig strategi og livsstilsendring fri for dietter og kurer. Et sunt og 
lett kosthold over tid med tanke på helse og forebygging, ikke for prestasjonsjag og resultateter, men 
unngåelse av sykdom viser en mann i modning, klokskap og aldring. En modenhetens mann, i et 
modenhetens renn i et modenhetens år.  
Endelig har vår mann blitt voksen. Vi så heller ingen desperate forsøk på rykk, seiersvilje eller 
uselviskhet, men mer et jevnt sig og stabilt humor og form. Nå skal Rennleder ha det meste av æren 
for temposetting, jevnlig matinntak og energidisponering.  
Vår mann finner også glede ved at ikke alt er nytt av året, noen ting er som før: B-produkt delte ut 
drikke til konkurrenter i beste Gerhardsen ånd ved Engersetra, Aaby-expressen fikk akutt nevrose 
ved Kulpemyrene, Verpaluu fikk hammern etter overprestasjon og Hovedsponsor brukte litt tid ned 
Dag-bakken.  
Det er mye nostalgi i alt dette, men vi i Lumbago AS sitter likevel igjen med hovedinntrykket av at 
dette var et annerledes år, et modenhetens år. Vår mann Soorte Maske dissa de øvrige utøverne for 
ikke mindre enn 2 år siden for at de var så gamle og la seg 23.30. I år sovna soorte som utøver nr 3 kl 
20.30. Ikke akkurat Nach på høyt nivå, men nok et tegn på modenhet. Takk for et flott jubileumsår! 
 
Møtte en gammel kjenning – Bærum kommune Snerken 2023 
Bærum kommunes mann startet 08:56 han var ivrig og løp ut fra start med full tenning sammen med 
B-produkt, Hovedsponsor og Verpaloo . 
11/2 2023 var en nydelig morgen. Hovedsponsor ledet gruppen frem til første nedoverbakke. Der tok 
Bærum kommunes mann over, og han hadde så fint driv at han bare fortsatte foran helt til 
Myggheim der han ventet på gruppen. 
Så fortsatte det ned mot Asdøltjern der tok Bærum igjen ledelsen foran B-produkt. Alle tok også ny 
personlig rekord nedover bakkene. B-produkt henger på som en klegg opp mot strømgata. 
Bortover strømgata ser det ut som det har vært er fordel for Bærum å ha smurt med rossa og 
multigrade. Han holder et fint driv opp mot Vestergyllen. Bærums mann elsker disse bakkene og 
bestemmer seg for å vente omtrent der Vester ligger. 
Han venter på gruppa si lenge og hører omsider Hovedsponsors stemme. Det er uvisst hvor langt de 
er fra hverandre. 



Bærums mann har ikke tålmodighet til å vente lengre og bestemmer seg for å gå sakte rundt Gyllen 
for at gruppa skal ta ham igjen, men det som skal skje er at han går forbi en gruppe damer med søte 
smil og de hilser. Etter en stund er damene på vei til å ta ham igjen. Bærums mann synes det er flaut 
å bli tatt igjen av damer når han går med startnummer, så han må kjøre opp tempo. 
Bærums mann må gå litt for fort helt frem til krysset Damvann, der han venter lenge . 
Det tar lang tid, men så dukker det opp en Rendøling nedi bakken. Det var et kjært syn . 
Så bar det i vei ned Kveinleina den er 16,5% på de bratteste, men Rendølingen holder følge.  
I bunn av bakken ser Bærums mann serverings damene. Han stopper og er ikke oppdaget. 
Rendølingen kan ikke vente. Han jakter på serveringsdamene, så Bærums mann går rolig etter, men 
har ikke tålmodighet og går forbi. 
Etter en stund dukker også Rennleder opp. To av jentene er på plass - åh for et vakkert syn. Nå er 
Bærums mann sliten. 2 mil er tilbakelagt, og skiene trenger ny smøring. Det kan virke som B-produkt 
har et lite horn i siden til Bærum. Han vil ikke vente på at Bærum skal smøre om skia. Bærum blir 
liggende bakerst av alle rundt Svartvann. Dette tærer på psykisk, og han møter en gammel kjenning, 
nemlig Brink. Dette ser ikke lyst ut, nå blir det dassing resten av løpet. 
Bærum sliter seg tilbake til matstasjonen mens de negative tankene løper rundt i hodet. Da han kom 
frem til matstasjonen, ser han de andre løperne der og bestemmer seg for å være rask. Han hiver i 
seg en kaffe/cola blanding og kaster seg ned bakken. Bærum prøver å skaffe seg en luke så han ikke 
blir bakerst igjen. Han staker det han orker ned myrløypene mens hele A laget kommer bakfra og tar 
ham igjen rett før de kommer til Lusahattdalen. De er tålmodige med ham og roer ned, men Bærum 
greier allikevel ikke å følge. Dette blir tungt.  
Matpause på vei opp mot Kulpemyrene, og da kommer B-produkt og Verpaloo. Bærum greier ikke å 
følge dem heller opp bakkene mot neste servering og åpen bar. Men hvor er Rendølingen? 
Rendølingen kommer omsider, og Bærum velger å gå ut å utnytte nedover spesialiteten sin for å 
kunne holde avstand og ikke havne bakerst igjen Han vet hvor ødeleggende det kan være for psyken. 
Midt i Sollibakkene kommer A-lagsløperne for forbi, og Bærum dasser videre. Det ryktes at B-produkt 
så ryggen til Bærum på toppen, men Bærum hadde da nye stakekrefter så han bare staket og suste 
av gårde helt til mål. Han tekte vel på cacao og rom blanding. 
 
Dop- og treningsfritt – skjeve betraktninger fra Verpalo 2023 
Mannen fra de estiske skoger har med årene utviklet et slags “elsk og hat”-forhold til Snerken. Elsket 
av sosiale årsaker, hatet av sportslige. I år var intet unntak - snarere tvert imot. Uroen naget han mer 
enn noensinne da han nærmet seg Plateau de Solli kl. 20 fredag kveld.  
Med et treningsgrunnlag lik null - 0! - var det en ydmyk og defensiv deltaker som trådte inn i 
Drengestua vel vitende om at den forhatte innveiinga ventet - til allmenn forlystelse. Stor var 
lettelsen da vekta stanset på småpene 82,2 kg. Et resultat langt bedre enn forventet og som bidro til 
ørsmå forhåpninger om at Rennet kanskje kunne bli noe annet enn en ydmykende affære. De siste 
nettene hadde vært et sammenhengende mareritt der han i drømme gjentatte ganger krysset 
mållinja på Platået i ensom majestet - som Snerkens variant av Lanterne de Rouge.  
En annen observasjon som oppildnet han var synet av B-produkts mann liggende rallende under dyna 
på sofaen kl. 20.00!? Her hadde det åpenbart skjedd mye det siste året som ikke hadde nådd de 
estiske skoger via den berømte jungeltelegrafen (What’s app har btw ennå ikke funnet veien 
til Baltikum…). Dette skjellsettende synet skulle for øvrig manifestere seg på enda mer groteskt vis et 
døgn seinere. 
Aaby-ekspressen gjorde sitt beste for å ødelegge et ennå ikke planlagt løpsopplegg. Kun minutter 
etter at Estlands versjon av Ole Lukkøye hadde inntatt Drengestua blei han revet ut av den uventede 
skjønnhetssøvnen av Aaby-ekspressen sine fryktede gutturale lyder. Klok av skade fra tidligere 
søvnløse netter blei sov-i-ro umiddelbart stappa inn i øregangene og normal søvnprosedyre 
gjenopptatt. Det var derfor en relativt uthvilt, men fortsatt urolig, utgave av fjorårets nr. 3 som 
hoppa ned fra overkøya noen timer seinere.  



Det hvite porselenet fikk kjørt seg i to omganger (2 x 10 minutter) før Veerpalu stilte til start sammen 
med nedre del av Rennets segment - i seg selv en fallitterklæring all den tid han stilte til start 
sammen med Rennleder og Soorte Maske bare ett år tidligere. Et forsøk som somkjent endte med et 
smertefullt møte med slettene før Kitzbuhl og som kulminerte med en front mot front med alle 
bakkers mor.  
Derfor var det kanskje ikke så dumt at Estlands representant la seg pent og pyntelig bakerst i feltet 
på vei innover Platået. Kvartetten ble raskt en trio da Aaby-ekspressen ikke hadde til hensikt å bidra 
til fellesskapet, men raskt stakk av gårde for å mele sin egen kake. Trioen ble inne på Gyllen en duo 
da Hovedsponsor ikke så noe vits i å utforske Explorer. Mulig var tanken på nedkjøringen derfra i alt 
for mye styresnø uutholdelig.  
B-produkts mann tok med seg Veerpalu til topps og bød att på til på en liten hickass der oppe i 
strålende solskinn. Et deilig lite avbrekk fra lørdagens kjas og mas. Vel nede fra de høye tinder ble det 
klart at streberne med startnummer 1 og 2, med sleve fra kjeften og gullsnørr fra nesegrevet, 
allerede hadde tatt igjen forspranget på en halvtime. Vel, vel - noen var åpenbart ikke like opptatt av 
å nyte finværet denne formiddagen. 
Turen videre til første matstasjon gikk som en leik. Dog var det skuffende at ikke Hovedsponsor ble 
kjørt inn i bakkene ned mot Rudsmyr. Det er ting som tyder på at han må ha kjørt over evne da 
duoen kjørte som om de hadde fanden sjøl bak seg; det blei kastet loss og kjørt det remmer og tøy 
holdt, men likevel så man ikke snurten av startnummer 6. Først da man skimtet Kitzbuhl i horisonten 
fikk man øye på trioens fortapte sønn.  
Etter et kort depotstopp tråkket de tre videre sammen. Her må det dog bemerkes at Hovedsponsor 
prøvde å stikke ifra, men at han etter kort tid etter Mikkelsbonn blei plukka opp av de to som kom 
halsende etter. Videre gikk ferden sammen rundt Svartvann, opp til Grønland, ned igjen til Der Streif 
og slettelandskapet nedenfor før man gjorde en u-sving og satte kursen opp Lushattdalen og 
fortsatte ferden derfra videre opp mot Rustan-gårdene.  
I sistnevnte parti var det stopp og trioen blei til en duo. B-produkts mann labbet ufortrødent videre 
(såpass ufortrødent at Aaby-ekspressen blei tatt igjen og parkert!), mens Baltikums representant 
hadde mer enn nok med å henge på opp mot Kulpmyrene og den berømte Clubbingen. Vel opp var 
det HELT TOMT, og det var først på dette tidspunktet det gikk opp for Veerpalu at trening ikke er 
oppskrytt. Det går faktisk en grense for hvor lenge man kan leve på gamle meritter. Totalt utmattet 
svartnet det for den gamle milsluker'n, og han seig ned på benken og begynte nesten å grine på 
Soorte Maskes skulder. 
Resten av Rennet blei en rein lidelse ala Påskefortellingen. Som en Jesus bærende på korset opp 
Golgata stavret den en gang estiske legenden seg oppover mot Platået. Igjen må det sendes en 
blomsterkvast til B-produkt som ikke sviktet sin medsammensvorne, men tok jobben med å taue et 
vrak opp klassisktraséen til lysløypa. Denne delen av Rennet inneholdt kun en opptur; på nedturen 
fra Kulpmyrene. Der fikk Veerpalu bevist for seg selv og andre at han i hvert fall fortsatt kan kjøre 
nedover. Ned Dagbakken gikk det styggfort, og en forfjamset Hovedsponsor gikk nesten med i 
dragsuget. 
Vel oppe i lysløypa fikk den nå utslitte duoen øye på Aaby-ekspressen. Kun femti meter skilte 
kamphanene. Var det mulig å hente han inn igjen og la han få steike i sitt eget fett de siste meterne 
over Platået? B-produkts mann forsøkte en bitteliten fartsøkning hvorpå Veerpalu, nå med et 
gnagsår på størrelse med en god, gammeldags 5-kroning, nærmest tryglet om nåde. Heldigvis hadde 
også duoens fartsholder på dette tidspunktet av Rennet fått nok, fartsøkningen døde ut etter bare 
noen få meter og Aaby-ekspressen forsvant i horisonten. 
Utslitt og drittlei sklei mannen fra Baltikum ned mot Drengestua. B-produkts representant var nok en 
gang i det rause hjørnet og tilbød seg å krysse mållinja som nr. 5. Dette ville imidlertid ikke Veerpalu 
ha noe av og takket høflig nei til tilbudet. Ydmykhet og takknemlighet hadde heldigvis ikke blitt 
skylt bort i all svetten i løpet av de 42 195 metrene som nå endelig var tilbakelagt. Hadde man ikke 
visst bedre kunne man trodd det var Jørgen Brink som seig ned på benken ute på tunet.  
Heldigvis forbarmet Rennleder seg over den fortapte og beviste at blod fortsatt er tjukkere enn vann 
(de andre deltakerne var på dette tidspunktet mer opptatt av den nært forestående After Ski’n og 



kakao med krem; de om det!). Som den eneste av Rennets deltakere evnet han i god, gammel 
Gerhardsen-ånd å utvise omsorg for vraket på benken og dyttet i han en vestlandslefse og en Coca 
Cola.  
Slikt fludium gjør som kjent underverker for forhenværende milslukere, og etter en times tid i ørska i 
go’stolen inni i stua var også Veerpalu klar for kakao med krem - nå att på til med en klunk rom oppi! 
Heretter så han seg ikke tilbake. Resten av Arrangementet blei som vanlig en meget hyggelig affære 
og sto i grell kontrast til dagens tidligere lidelser. Estlands representant hadde nå fått opp dampen og 
fått fart på snakketøyet.  
Det var derfor med en blanding av undring, vemod og skuffelse han registrerte at førstemann av 
Rennets deltakere satte tappenstrek allerede før Lørdagsrevyen var ferdig. Allerede kl. 19.30 krøyp B-
produkts mann under dyna på sofaen. Med en viss dose ømhet for sin medsammensvorne pga. hans 
store hjerte og uselviske innsats tidligere på dagen, var denne handlingen langt lettere å akseptere 
enn det som skjedde en snau time seinere da Aaby-ekspressen og Soorte Maske trakk seg tilbake til 
de indre gemakker for en intim kveldsstund med SoMe. Her var det ikke snakk om å bidra til  
ellesskapet, nei!  
(I parentes må det her bemerkes følgende: I dagens høyteknologiske tider der mantraet er 
tilgjengelighet 24-7 bør Snerkens tapre menn ta mål av seg til å bli en motvekt til denne utviklingen. 
Herved foreslås det at samtlige deltakere bidrar til å motvirke denne farsotten fra og med Snerken 
2024.)  
De tre gjenværende rundt bankettbordet holdt det gående fram til kl. 22.00 da Hovedsponsor trakk 
inn årene for kvelden. Veerpalu hadde neppe klart å utkonkurrere Rennleder med tanke på å være 
sistemann i køya, men en 2. plass er slett ikke verst. Fra 5. til 2. plass og edelt metall på bare noen 
timer vitner om en deltaker som har evnen til å reise seg som en fugl Fønix fra asken. Forhåpentligvis 
vil han også klare å reise seg sportslig fram mot neste Renn. Rennleder har imidlertid allerede fått 
klar beskjed om at dersom treningsgrunnlaget til Veerpalu er lik null - 0! - også om ett år, vil han da 
klok av skade gå inn i rollen som vertskap og assistere Liv & co. med å legge forholdene til rette for 
de gjenværende deltakerne. 


