
Referat 
 
SKIFESTIVALEN 2004 
 
Årets skifestival ble avviklet tirsdag den 16. mars 04 i vårt kjære skianlegg, - et praktfullt 

skianlegg tilpasset beliggenheten av vårt vakre klubblokale. 

Hele 22 av våre 30 aktive medløpere vart tilstede. 

 

Flagget til den navnkunnige skiforeningen ble heist kl 1615 av visepresidenten. De øvrige 

medløperne sto barhodet og så på. Barhodetheten er ingen gammel skiløpertradisjon, så 

denne utradisjonelle tilstanden oppsto trolig spontant i ærbødighet over visepresidentens 

utviste flaggheise-ekvilibrisme. 

 

Skirenn ble gjennomført under vanlig pomp og prakt ledet av Per Christian, med 

tradisjonell inntaking av dop entusiastisk administrert av Ola og Pål. Utholdenhetsdelen – 

langrennet – ble gjennomført i kjent stil i løypen lagt av Nils Petter. Ved start 

transformerte medløperne seg som vanlig til drivende, hensynsløse pokaljegere, hvoretter 

de jaget seg selv frem over sin private ”grønlandske innlandsis” mot Gratishaugens 

veldige motbakker og forrykende utforkjøringer. 

Spenstdelen - hopprennet - ble deretter gjennomført uten avlysninger eller benbrudd, - 

kun med en smule dramatikk da Terje mistet brillene sine i forbindelse med sine 

landings- og oppbremsingsaktiviteter. FIS har mye å lære hva angår tillatte skidresser, 

mens vi, skiforeningen Den Sterke Stav, demonstrerte vår støtte til samme organisasjon 

ved at kvinnelig deltakelse aldri var aktuelt i dette rennet. Også Pål’s dommergjerning ga 

banebrytende støtte til utvikling av poenggivningsreglene deres, - nå skal det også gis 

poeng for ”opptrekk” og ”høyde over kul’n”. 

 

Etter at ”rødflimmeret” fra de fysiske utfordringene hadde lagt seg, hjulpet av Edvards 

uforliknelige sherry, og medløperne hadde evnet å posisjonere seg rundt middagsbordet 

iht visepresidentens håndkolorerte bordplan.  

Etter en kort tale av Presidenten, minnet de tilstedeværende tidligere medløper og 

løypesjef Paul Magnus. Deretter ønsket Presidenten med noen få, men dog vakre og noen 

ganger velformulerte ord, velkommen til bords. Kun kort tid etter at den første skålen 

hadde kildret medløpernes ganer, viste Presidenten stort sosialt sinnelag ved å forberede 

oversendelse av en medløperunderskrevet hilsen til rennlege Ole W Tennfjord som for 

tiden ligger på sykehus.  

Etter en rekke skåler på rent privat initiativ (det er egentlig ganske gripende når slikt 

skjer), og første omgang med deilig finnbiff, grep Presidenten på ny ordet. Han benyttet 

anledningen til å refse de fraværende for manglende tilskrivning om fravær. Ord som 

”møteplikt”, og ”to fravær, then out!!!” ble slynget mot de fraværende. Det vites ikke om 

de fraværende tok seg nær av Presidentens sterke utsagn!  

Deretter overlot han ordet til Admiralsekretæren. Admiralsekretæren meddelte at Richard 

Wicklund-Hansen, Carl Johan Melsom, Erik Undall hadde meldt seg ut av foreningen. 

Videre kunne han referer Presidentskapets glitrende beslutning om å be Ola overta som 

ny rennlege. Deretter ble ”Referat fra Generalforsamlingen 2003” opplest. 

 



Etter hovedretten ble ”Den Gode Historie”, omdannet til tre, forrettet av Robert. Han 

utfordret Knut til å fortelle ”Den Gode Historie” på neste møte. 

 

Deretter ble Erik A utnevnt til æresmedlem. Presidenten overgikk seg selv i sin 

hyllingstale. Bok ”Sjøforsvareret dag for dag, 1814-2000”, redigert av Vise-Presidenten 

Sirklet rundt grøten mht takke for maten ”Dere tre nye: Ta arven videre” 

Veldig bra mat, mye mat. 

 

Rennleder regnet om og om og om igjen, så vi kan være ”Trygge på resultatene”. 

Racing Pokalen til Nils Petter, nybakt løypesjef, ”lagt løypa sjæl”. Terje opponerte, fordi 

samme par. NP mente ”som fortjent” 

Kombinert-pokalen til Knut Ording 

Gullpokalen (kunnskap, utholdenhet, spenst) 

3. Allex 

2 Stener (i dag er sølv gull) tull 

1. Terje mistet brillene, fant brillene, ”hva har du i påsan din” 

 


