
Snerken 2020 memoarer Full Sprekk IL 
Full Sprekk IL vil først og fremst benytte anledningen til å takke Rennleder og Hovedsponsor for et 
prikkfritt arrangement. Vår utvalgte fikk en tilnærmet perfekt oppladning mye takket være 
godkjennelse og opprettelsen av en ParaSnerken klasse. Dette gav nødvendig ro og selvtillit til vår 
utvalgtes meget frynsete nerver og sterkt aldrende fysikk, til å få fornyet tro på at det ville være 
mulig å stille til start i nok et Snerkenrenn. Vi tar sterk selvkritikk for hvordan vi planla logistikken opp 
til start fredag, hvor det i realiteten kun var snakk om minutter før vår utvalgte vandret hen til det 
dypeste mørket. Om dette er årsaken til at vår utvalgte gjorde en kardinalfeil ved ankomst med fult 
overlegg eller om det er nok en manifestasjon av den skjøre og stadig forverrede almenntilstand vites 
ikke. Bekymringsfullt er det uansett! 
Vi registrerte med stor glede at vår utvalgte i god tid meldte sin ankomst før starten gikk lørdag. Til 
alt overmål ble det insistert på å stille i ordinær klasse, på tross av kraftige innsigelser fra 
klubbledelsen. Det ble rapportert om smil og jevn fart fram til nedstigningen mot Sandungen. Denne 
tok merkbart på vår utvalgte. Tær, knær og hofter er ikke lenger i en tilstand som takler ujevne og 
særs glatte underlag. Litt innvendig solskinn fra medisinsk grunnutrustning, fikk allikevel drevet vår 
utvalgte videre. Når stigningen opp mot Haveråsen tok til, begynte bekymringsmeldingene å tikke 
inn. Til tross for tilsynelatende positivt humør, som nok må tilskrives vilje til å ofre mye for å få en 
ekstra tur ned i medisinsk GRU, kunne man tydelig se det fysiske forfallet på et stadig mer hakkende 
ganglag. Det rettes en spesiell takk til Lumbago IL for å lose vår utvalgte gjennom den endeløse 
etappen Øyevann-Vestergyllen. Det forhindret total kollaps når minnene fra en svunnen tid presset 
på der inne i dypet av Vestmarka. Lumbago IL fremmes som en sterk kandidat til fremtidige 
Gerhardsen priser. Det legges tydelig mye arbeid ned i å utvikle mellommenneskelige og 
omsorgsvedier i den klubben. 
En stor takk til Rennleder for den innlagte utsikts og rastepausen på Vestergyllen. Et absolutt 
høydepunkt med innlagt forskning og sosiale aktiviteter. Dessverre ble dette slutten på Snerken 2020 
for vår utvalgte. Som ansvarlige ledere i Full Sprekk IL burde vi rekvirert luftambulanse og fløyet vår 
utvalgte i sikkerhet. Vi har ikke klart å få noen detaljer fra vår utvalgte hvordan etappen tilbake til 
Solli opplevdes, men i rapportene vi har fått fra publikum og øvrig støtteapparat meldes det om særs 
ustø gange, fall og stygge nestenulykker på løpende bånd. 
Vi beklager for ulempene og ubehaget dette har påført øvrige utøvere og håper ikke rennets 
renommé tar skade på bakgrunn av vår manglende dømmekraft. Vi ønsker å presisere at labil atferd 
under festbanketten ikke kan tilskrives Rennledelsen, Hovedsponsor eller øvrige utøvere, eller 
arrangementet i sin helhet. 30 år med endeløs venting og sterkt framskyndet aldringsprosess ble satt 
på prøve uten kvalifisert medisinsk støtteapparat tilstede av en utenforstående faktor. Vi beklager 
dette. Vi i Full Sprekk IL takker for tildelingen av Gerhardsen prisen, men mener at denne nok heller 
burde tilfalle Lumbago IL for deres heroiske og uselviske utøver som fikk vår utvalgte til Vestergyllen 
og uselvisk skjenket Full Sprekk IL klasseseier ved målgang Solli. Rett skal være rett! 
Vi har fått lagt vår utvalgte i stabilt sideleie under forsvarlig medisinsk tilsyn. Full Sprekk IL tar nå en 
sterkt selvkritisk gjennomgang av sine rutiner, som åpenbart må justeres og oppgraderes for å 
fungere tilfredsstille basert på vår utvalgtes generelle almenntilstand. 

 

Snerken 2020 memoarer Lumbago IL 
Årets Snerken ble mildt sagt noe spesiell. Men, den Corona situasjonen verden nå er inne i er enda 
mer spesiell, ingen som lever i dag har opplevd noe tilsvarende i fredstid. Derfor er det at Lumbago IL 
sin mann nå velger å ta pennen fatt for beskrivelse av årets opplevelser før det går 6 mnd slik det 
skjedde i fjor. Da har han nok glemt alt. Vår mann har nemlig demens i genene. Dessuten opptar 
Corona hysteriet hele hodet til vår utøver og som han selv sier: "dette er da ingen unntakstilstand, 
slik som det er nå har vi da alltid hatt det". Han rapporterer imidlertid at han i år møtte opp 
usedvanlig uforberedt da han var overbevist om at helgen ble kansellert. Han hadde kjørt en ny 



taktikk fra i fjor da lavkarbo taktikken falt helt i grus. Denne gang gikk han for høykarbo dietten, og 
han lyktes til de grader.  
Innveiingen kom kanskje som en overraskelse på de øvrige utøvere da vekten først stoppet på 87,7 
kg, en hel vektklasse opp fra i fjor. Kun hovedsponsor stilte med en tyngre mann. Etter inntaket av 
Liv's fløtegratinerte lørdagsmiddag lå vår mann kun 500gr under klassen supertungvekt. Selv om 
hovedsponsor's mann dyttet i vår mann både potetgull og øl klarte han aldri å nå det magiske 93-
tallet. I etterkant er vi i Lumbago IL noe usikre på hovedsponsors motiver for dette løftet. Selve 
konkurransen husker vår mann lite av, all den tid han gikk hele turen med rennaræv og elendig form. 
Vi tror han klarte å skjule dette rimelig godt tross 2 alvorlige akutte dobesøk ute i Gud's frie natur, 2 
hele doruller gikk det med. I etterkant har teamledelsen diskutert om vår mann var rammet av en 
tidlig variant av Coronas, men de har falt på avgjørelsen at dette nok hadde mer å gjøre med de 
sedvanlige konkurransenervene til vår utøver å gjøre. Glade er vi derfor for at øvrige utøvere, og Full 
Sprekk sin mann i særdeleshet, stadig serverte drikke med høy alkoholprosent for nøytralisering av 
tarmbakterier.  
Det gleder vårt hjerte at Full Sprekk IL mener at vår mann er den virkelige ekte vinneren av 
Gerhardsen-prisen. Vi syns det er besynderlig at de øvrige utøverne ikke også så det samme som Full 
Sprekk sin mann. Soorte Maske, som vår mann heter, viste i tillegg solidaritet ved å ha med 2 ekstra 
kaffekopper og spikke en pinne slik at Veerpalu fikk viktig avlastning. Nå skal det sies at det er 
uenighet innad i lagledelsen om Soorte Maske viste solidaritet med Full Sprekk sin mann pga ekte 
vennskap eller magesjau. De som kjenner Soorte Maske kunne se klare paralleller i kroppsspråket 
med seansen som er selve døpeskjeen hans, nemlig den famøse oppførselen i Mørdarbakken i Kollen 
tidlig på 90-tallet. Det spekuleres altså i at han var heelt på felgen. Selve helgen ble en stor opptur, 
vår mann fikk bekreftet at dette er en flott gjeng og et flott initiativ. Stor takk skal rettes til 
Rennleder. Litt bekymringsverdig er det imidlertid at vi legger oss kl 21 og våkner kl 07 etter utallige 
dobesøk, at hovedtema er prostata plager, vonde rygger, sviskekompott til frokost og kamferdrops til 
dagsnytt. Men, alternativet er dårligere.  
Litt bekymringsverdig er det også at Full Sprekk IL legges ned og at B-produkt AS har opparbeidet seg 
en en såpass sentral markedsposisjon i Snerken sirkuset. Introduksjonen av Jevn Fart Helsesportlag 
gir åpenbare assosiasjoner til den uheldige utviklingen vi har sett innen Visma Ski Classics der 
brødrene Jørgen og Anders Aukland startet det første private, profesjonelle langrennslag i 2007. 
Laget het Team Xtra personell. I 2013 het de Team Centric, i 2014 het de Team Santander og siden 
2018 heter de Team Ragde Eiendom. Så jeg spør dere alle; er det dit vi vil? B-produkt AS har allerede 
vært ute og flørtet ned hovedsponsorens utøver. Her brukes det skitne triks fra ledelsen i B-produkt 
AS. Vi vet alle at Energima's mann er blitt svak for det gode liv. Med SUV, hytte på Sjusjøen, dyr 
flaskevin og golf som ny hobby er det enkelt å lokke denne mannen over i en ny stall. Når det helt 
åpenlyst lokkes med klingende mynt i kassen og dyre, edle dråper som satsingsområde...ja, da er det 
ikke lenge før Team Energima heter Team Sjusjøen og eies av B-produkt AS.  
Er det slik vi vil ha det i fremtiden? Vil vi ha en Gianni Infantino i våre rekker, en Samaranch eller en 
Thomas Bach for den saks skyld. Snerken skulle være et skirenn for ekte mannfolk, med edle verdier 
og brorskap, fritt for doping, penger og vinnerinstinkt. Et skirenn for de som velger en klubb og står 
ved sin klubb i tykt og tynt, uansett utfall, i gode og onde dager, sol som regn. Ikke et renn for de som 
bytter og velger klubb ut ifra eget velbefinnende. Jeg anmoder utøvere til moderasjon, fornuft og 
langsiktige perspektiv i tiden fremover. 


