Referat - SKIFESTIVALEN 2007
Årets skifestival ble avviklet i tradisjonelle former den 20. mars 07 i kanten av
Nordmarkas dype skoger, - i, ved og omkring skiforeningens lokaler i
Holmenkollbakken.
Hele 20 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.
Skirennene ble gjennomført under vanlig pomp og prakt ledet av rennleder Per Christian,
med tradisjonell inntaking av dop på suppestasjonen, entusiastisk administrert av Alex,
Per Christian, - og etterhvert alle sammen. Utholdenhetsdelen – langrennet – ble
gjennomført i kjent stil i den trasene som den noe yngre garde av verdenselitene hadde
vært så omtenksomme å tråkke opp for oss uken før. Kontroll og valg av endelig trase ble
som vanlig gjorrt av løypesjef Nils Petter, som attpåtil hadde pyntet med små festlige
røde bånd. På grunn av løypens profil, med sterk nedfart rett før mål, viste flere av
løperne sjeldne og utrolige kroppsakrobatiske utfall, der de raste mot mållinjen.
Spenstdelen - hopprennet - ble deretter gjennomført i regi av hoppsjef Odd Christian.
Dessverre var snøforholdene så dårlige at det var umulig å hoppe i K115 bakken. Rennet
ble derfor avviklet der det var snø, i en noe improvisert men dog vakkert beliggende K3
bakke.
Etter rennet var det gjennomføring av en kunnskapsprøve av en for medløperne høy
vanskelighetsgrad, som vanlig i regi av rennlederen.|
Presidenten velkommen til bords med noen få, og forbausende meningsfylte ord. Det ble,
igjen tradisjonen tro, fortært en forrett av gravet laks etterfulgt av reinsdyrgryte og
avsluttet med en karamellpudding som frembrakte høylytte ovasjoner fra deltakerne i
denne svært så gripende seansen.
Rennleder beregnet, sammenstilte, harmoniserte resultatene fra skifestivalen.
Gullpokalen (utholdenhet, spenst) gikk til årets klubbmester Odd Christian, med Knut
som runner-up. Her bør det nevnes at Alex lå tett etter som nr 3.
Goltens pokal for store kunnskaper gikk i år til Ragnar. Christian Brøvig hadde samme
poengsum som Ragnar, men som ikke-medløper måtte han nøye seg med gullmedalje.
Enerholts Racing-pokal til årets medløper ble tildelt Sven Erik.

