
Snerken 2019 
Avviklet 16.mars. 
Vær: Overskyet, -1 til 2 grader (det varslede påskeværet uteble) 
Snøforhold: Plenty, men av utfordrende konsistens 
 
RESULTATER: 
 
Weltervekt: 
Eirik Andersen, Asker Sport 5.45 
 
Mellomvekt: 
Reidar Andersen, Bongoteam 4.15 (photofinish) 
Rune Kleiven, Team Lumbago 4.15 * 
 
Cruiservekt: 
Geir Kronbæck, Full Sprekk IL 5.21 
 
Tungvekt: 
Dag Aaby, Bærum Kommune 4.52 
 
Supertungvekt 
Oddis Westerheim, Energima 5.08 ** 
 
Tidene er totaltid. Hvor mye tid den enkelte brukte på toddy, omsmøring eller annet sosialt samvær, 
er individuelle hemmeligheter. 
 
*Selv etter 2 mnd lavkarboregime klarte ikke Kleiven å presse seg ut av Mellomvekstklassen. Dette 
kostet ham en enkel klasseseier i en hvilken som helst annen klasse. Innveiingen viste at det neste år 
kanskje kan være enklere å presse seg opp i Cruiservekt enn ned i Weltervekt. 
 
** Etter jurymøte er hovedsponsor Westerheims løp godkjent under sterk tvil. Energimas mann gikk i 
vel stor grad sitt eget løp denne lørdagen. At han klarer å rote seg helt ned til Vestmarkssetra må tas 
på egen kappe. At dette kompenseres ved å droppe løpets kanskje tre viktigste punkter - Burås, 
Vestergyllen og Asdøltjern – er en svært tvilsom manøver. Westerheim reddes, i tillegg til sin rolle 
som hovedsponsor, av at han likevel klarte å manipulere sin Strava til å måle den korrekte avstand på 
42 km på sitt løp. Gult kort. 
 
RUADA-PRISEN 
Geir Kronbæck 
Juryens begrunnelse: Med den fysiske tilstanden og siste ukers oppladning Full Sprekks mann stilte til 
start med, var det neppe medisinsk forsvarlig å slippe Kronbæck løs. Men i kjent stil viste Kronbæck 
en jernvilje og -skalle som imponerer. Her gås det maskinmessig uten stans, og han kommer til mål 
på imponerende vis. Det er så imponerende at man i lys av hans opphold i Statene helt frem til start, 
må stille spørsmål om hva som egentlig foregikk der borte i Uniten… 
 
SVAN-PRISEN (nyinnstiftet for anledningen) 
Eirik Andersen 
Juryens begrunnelse: Andersen hadde en medisinsk oppladning nesten på linje med Kronbæck, og 
det var knyttet en viss bekymring til hans start. På toppen av det hele var vel dette den groveste 
smørebommen. Når man i tillegg brekker staven etter 18 km og likevel fullfører på pur faen, lever 
Gunde Svan-ånden videre; «Man bryter ikke et skirenn». 
 


