
 
Snerken 2021 
Avviklet 6.mars.  
Vær: Overskyet, Fra 0 til +3 grader, dels kraftig vind fra vest. 
Snøforhold: Realt klisterføre, men nykjørt og faste og fine forhold.  
 
RESULTATER SNERKEN:  
Weltervekt:  
Eirik Andersen, Asker Sport 4.17  
Mellomvekt:  
Reidar Andersen, Bongoteam 4.30  
Cruiservekt:  
Rune Kleiven, Team Lumbago 4.30 
Supertungvekt  
Oddis Westerheim, Energima 4.43  
 
RESULTATER PARA-SNERKEN: * 
Cruiservekt:  
Geir Kronbæck, B-produkt 6.20  
Dag Aaby, Bærum Kommune 6.20  
 
Tidene er totaltid. Hvor mye tid den enkelte brukte på toddy, omsmøring eller annet sosialt samvær, 
er individuelle hemmeligheter. 
 
* De to deltakerene i Para-klassen deltok i skjønn forening under felles fane, «Team Hawkins», med 
full frihet til å velge tilpasset distanse og trasè. 
 
Innveiingen ga i år en endring i klasseinndeling. Aabyekspressen, som i fjor skapte bekymring ved å 
gå ned to klasser, var i år nykalibrert og gikk inn i Cruiservekt, som nok er hans naturlige plassering. 
Team Lumbago virker til gjengjeld å ha stabilisert seg i Cruiservekt. Målet om Weltervekt virker mer 
og mer som en fjern drøm, og selv et comeback i Mellomvekt virker tungt med nåværende 
livssituasjon. Et plaster på såret må det dog være med sin første klasseseier. 
 
 
RUADA-PRISEN  
Geir Kronbæck 
Under ny klubbfane gjør Kronbæck igjen en prestasjon få trodde var mulig før start. Etter en total 
rekonstruksjon så sent som 14.januar gikk ambisjonene fra afterski-ansvarlig, via mulige 
funksjonærposter i løypa til mulige 2 mil med en stav. At B-produkts mann ender opp med 31 km 
viser hvor langt legemiddelindustrien har nådd i 2021. 
 
GERHARDSEN-PRISEN 
Dag Aaby 
Bærum kommunes mann var umulig å lese i oppkjøringen til årets renn. Lekkasjer fra Strava viste 
hyppige og store treningsmengder, og under fellestreninger ble det prestert nok til at 
Aabyekspressens odds var i fritt fall. Mulig overtrening førte plutselig til en tilsynelatende mental 
smell og trusler om å legge skia på hylla. I ettertid er det dog tydelig at det hele var et uselvisk spill 
for å kunne vie alle sine ressurser til å bistå i B-produkts prosjekt. 
På toppen av det hele har Aaby visst nok ofret store deler av sine forsyninger for å berge Energimas 
mann gjennom løpets sluttfase. 


