
Referat - SKIFESTIVALEN 2005 
 
Årets skifestival var samtidig en Jubileumsfestival – hele 90 år med stor ski-idrett skulle 

behørig markeres. Skifestivalen ble avviklet tirsdag den 17. og 18. mars 05 i Nordmarkas 

dype skoger, - i, ved og omkring skiforeningens lokaler på Kikut. 

Hele 15 av våre 25 aktive medløpere var tilstede. I tillegg møtte tre kandidater for å delta 

og for å bli tatt i nærmere øyesyn av medløperne. 

 

Alle møtte på Skøyen stasjon for busstransport til Kikut. Etter å ha konstatert at bussen 

hadde kjørt seg fast på tunet, startet festivalen med at flagget til den navnkunnige 

skiforeningen ble heist kl 1630. Umiddelbart etter ble presidenten overrakt en 

”vandrestav” av Erik og Lars (eller omvendt?). Denne skulle tas med når staven hadde 

arrangementer utenfor klubblokalet. En berikelse av klubbens samling av kulturskatter. 

De øvrige medløperne sto barhodet og så på – noen kanskje litt rørt.  

 

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

tradisjonell inntaking av dop og varme pølser på suppestasjonen, entusiastisk administrert 

av Pål. Utholdenhetsdelen – langrennet – ble gjennomført i kjent stil i løypen mot 

Fyllingen. På grunn av løypens profil, med sterk stigning rett før mål, viste flere av 

løperne sjeldne og utrolige fargespill i ansiktet, der de henslepte seg over mållinjen, - 

ikke helt uten pustelyder, - pustelyder som i noen grad kunne minne om hyl fra f.eks. 

råner i brunst.  

Spenstdelen - hopprennet - ble deretter gjennomført med Bjørnsjøen som ”sletta”, også i 

år uten avlysninger og bare med enkle skader. 

 

Hjulpet av Edvards uforliknelige sherry, evnet medløperne og kandidatene å posisjonere 

seg rundt middagsbordet iht bordplan. Etter å ha studert det utlagte menykort, og 

muligens forvisset seg om at han var på riktig sted, ønsket Presidenten velkommen til 

bords med noen få, men dog meningsfylte - og, noen ganger, velformulerte 

ordsammensetninger,. Kun kort tid etter at den første skålen hadde påbegynt 

restitusjonsarbeidet i medløpernes kropper, viste Presidenten stort sosialt sinnelag og 

idrettsfysiologisk innsikt ved å oppmuntre til ytterligere skåling. 

Etter en rekke skåler på rent privat initiativ, en forrett av gravet laks og første omgang 

med deilig elgstek, grep Presidenten ganske uforferdet på ny ordet og introduserte 

kveldens hovedtaler, Reidar Wiiks tale til Jubileumsstaven. En glitrende oratorisk 

fremføring. En dessert av skogens bær ble tilslutt inntatt, og det hele avrundet med 

takketale for maten og andre taler av kandidatene. I det hele en svært gripende seanse av 

ikke liten ski-kulturell verdi! 

Rennleder regnet atter en gang ut resultatene. Gullpokalen (kunnskap, utholdenhet, 

spenst) til årets klubbmester Terje E, med Alex som runner-up. 

Kombinert-pokalen gikk i år til Lars og Racing-pokalen gikk til Per Chr. 

 

Etter middagen var det festlig samvær, som samværere og samværere ettersom kvelden 

gikk. Da alt var tomt gikk de siste til køys før frokost. Neste morgen forsøke flere å spise 

frokost turen gikk tilbake til byen med buss, - på en måte en buss lastet med glade 

hodepiner. 


