Referat fra Skiforeningen Den Sterke Stav 100 års jubileumsrenn.
Frognerseteren 12 mars 2015.

Været var strålende og oppmøtet var fremragende, hele 27 medløpere var registrert. En viss
redusering av deltakere fant sted under langrennet og noen fler under hopprennet. Særlig
var «uskiftingsgenerasjonen» tilbakeholden med å hoppe. Deltakelsen tok seg raskt opp ved
servering av aperitiff og ved middagen var alle medløpere til stede. Det var tydelig at det
historiske og høytidelige ved jubileet preget medløperne samtidig som det inspirerte til ekstra
lange hopp og taler.
Flaggheis var satt til kl 17 på Skistua, alle medløpere var ute i god tid og kl 1659 ankom
rennleder og proklamerte at alt var klart.
Løypesjefen hadde utarbeidet et finurlig opplegg for langrennet ved at løperne skulle snu og
returnere etter passering av tre flagg. Disse var imidlertid godt skjult og enkelt løpere
forsvant inn Nordmarka på leting etter flagg. Man fryktet de ikke ville dukke opp før fem-mila
dagen etter men etter nøye opptellingved rennets avslutning var heldigvis alle tilstede.
Denne manglende fokus på oppgaven, eller flagg, skyldes muligens en noe sterk suppe på
matstasjonen.
Hopprennet ble en stor suksess. Opptrekkshøyde, hilsning med lue til Presidenten under
svevfasen og nedslag ble tillagt stor vekt. Høyden over kulen ble nøyaktig målt med den
Mobile Sterke Stav. Øvelsen synes å være unik i foreningens historie og illustrerer på en
ypperlig måte hvorledes dagens medløpere bringer sporten videre. Mye fin akrobatikk ble
utvist selv om det for noen endte med knall og fall. Hoppsjefens instruks om å starte i
ovarennet sittende på en ølkasse ble etter hvert ignorert.
Middagen ble et 100-årsjubileum verdig, dog med et unntak som blir nevnt senere. Inviterte
gjester var Direktør på Skimuseet Karin Berg og vår sjefsskokk Ragnar Bech, og i tillegg tre
inviterte medlemskandidater. Festkomiteformann Hans B ønsket velkommen og påpekte bl a
det utdelte jubileumshefte utarbeidet av Petter og Eivind. De mottok fortjent jubel for det.

Karin holdt så en flott tale og påpekte bl a Foreningen som en viktig kulturbærer. Applaus ble
utløst. Hun fikk også vridd det til at ski-sport og spor passer godt med det maritime element;
antakelig er det kjølvann hun da tenker på. Karin var også begeistret over jubileumsheftet og
vil bruke sitater derfra i sin nye bok og med kildehenvisning. Petter og Eivind syntes det var
gildt. Hun uttrykte begeistring over Foreningens tilbakelente stil og ønsket oss lykke til de
neste hundre år.
Presidenten holdt så en fremragende tale og fokuserte på formålet med foreningen og alle
de som har båret foreningen videre fra år til år. Han nevnte noe av alt det rare som har
foregått i løpet av de hundre årene; bl a inngikk øvelsen rævkrok som fast innslag etter
middagen. Det kunne virke som om Presidenten ønsker denne gjeninnført. Talen ble
avsluttet med en lang jubileumsskål.
På impuls spratt så Ernst opp og fremsa en hilsen. Han var i frydefull stemning og gikk
bokstavelig talt rundt seg selv. Han mente selv han ble veldig inspirert av omgivelsene ved
festen og vi lot oss inspirere av Ernst.
Kai takket grundig og godt for maten men fortalte også interessant om historien ved
Frognerseteren og den familiære tilknytning til restauranten og Foreningen. Kai påpekte også
noe vi alle følte; elgen som ble servert var stresset!
Så fulgte gratulasjoner og blomster til medløperjubilanter. Disse var Erik (75), Robert (75),
Gerhard (70), Odd Chr (70) og Dag (70). Under blomsterutdelingen oppsto i lokalets søndre
del en plutselig fremmed lyd, det låt som et vakumtoalett på danskebåten. Det viste seg å
være Roberts vinglass som var tomt! – og feilen ble hurtig korrigert.
Til sist fulgte en hastig premieutdeling (tiden løp fra oss!) og utdeling av faste vandrepokaler.
Gullpokalen gikk til Knut etterfulgt av Edgar og Nils Petter (no3). Den Sterke Stavs Pokal ble
vunnet av gjest Ragnar, Presidenten og Edgar ble hhv no 2 og 3. Racing pokalen og årets
medløper ble tildelt Erik for hans oppofrende arbeid for foreningen over mange år. Vel
fortjent!

