
Sammendrag 
De 6 deltakere i den første Snerken var innkvartert i stabburet på Solli Gård og ble traktert på best 
tenkelige måte av vertskapet. Dette var virkelig 5-stjerners servering og service. Takk til Liv og Erik! Vi 
har allerede forhåndsbooket fredag 28.feb – søndag 1.mars for Snerken 2020, som da altså vil gå av 
stabelen på selveste skuddårsdagen 29.feb neste år. 
 
Noen smaksprøver fra helgens fantastiske bevertning.  

   
Det må prioriteres at innveiing neste år skjer FØR innsjekking på Solli Gård. 
 
Fredagens hovedtema (ved siden av Frisk-seier på Sumo fra Lillehammer) var smøredebatten. Siste 
ukes vær og Yr’s varsler holdt virkelig alle muligheter åpne, og hele kofferten var med i 
smøredebatten. Den eneste som tok det hele med ro var Westerheim, som med sine randoneski var 
trygg på både feste og gli. Og la det være sagt med en gang. De fem øvrige deltakerne stod foran en 
dag med store skiproblemer. 
 
Utdeling av Startnummer og tilhørende Safety-kit er en viktig seremoni før ethvert løp. Naturligvis 
var det nå ingen naturlig Snerken-ranking, så årets nummerutdeling ble basert på tidligere meritter 
og FIS-punkter. Med både Gyllen, Birken, Vasaloppet og Marcialonga på CV’en var Kleiven det 
soleklare fusvalg, og han la lista høyt og valgte startnummer 1. 
 

    
Rune Kleiven, Lunbagokameratene. Favoritt?  Safety-kit 



Nye bekymringer oppstod da det virket å være en klar mismatch mellom størrelse på startnummer 
og deltagerenes vektklasse. Dette var vel vester ment for barneskirenn. 
 

   
Innkjøpsansvarlig Westerheim,   Team-Aabæck er aklimatisert og klare 
uten skiantrekk under vesten. 
 
Starten var satt til 09.30, men underdogen Kronbæck forlangte å starte så snart kroppen var i lage. 
Det ble derfor åpnet for fri start mellom 09.00 og 09.30. Dette var nok lurt også med tanke på 
mulighetene for sosiale treffpunkt underveis. Kronbæck tok seg dog friheter og la i vei allerede 08.45, 
mens Westerheim holdt seg til rammene og la i vei på slaget 9, etterfulgt av Aaby 5 min bak. 
Veerpalu/Andersen kom i kjent stil til startområdet i siste liten, klinte på litt voks i tapen og la ut 
09.15. Kleiven og Andersen sr. drøyde til 09.30. 
 

 
Et historisk øyeblikk. Geir Kronbæck er først startende i Snerken#1.  
 
Vel. Den tiltenkte sosiale profilen til Snerken skulle vise seg å få en alvorlig knekk. Her var det for 
mange som la vekt på Snerken som et RENN og ikke som en TUR. Personlige ambisjoner og egoisme 
dominerte dagen fremfor toddy og den gode samtalen. Her må det tas grep, og det er betegnende at 
hedersprisen Gerhardsenprisen ikke ble utdelt i 2019. Innspillene om gode gjerninger var få og 
pinlige, og ingen av deltakerne var i nærheten av å kunne nevnes i samme åndedrag som 
Landsfaderen. 
 
Det ble altså i stor grad en individuell kamp mot seg selv, Vestmarka og dårlige ski. For å få et innblikk 
i hva som egentlig skjedde i Vestmarka denne dagen henvises til løpernes personlige beretninger som 
vil legges ut. 
  


