
Referat fra Skifestivalen 1. mars 2018, Sørkedalen 

Kl 23:07 forlot Løypesjef Nils Petter festlokalene i - 20.5 °C. Han ble observert med et smil om 

munnen, ski og staver i sprikende retninger, en godt innpakket blomsterbukett – som også hans kone 

senere satte stor pris på-, god og mett, glad til sinns og kanskje litt beruset.  

Vi lar Nils Petter være symbolet på hva vi anser som nok en vellykket Skifestival i vår klubb. 

Det hele begynte som seg hør og bør med flaggheis. I god tid før kl 17 hadde Rennleder Morten og 

hans mannskap funnet frem til flaggstangen selv om denne sto midt i svære snøfonner. Vær- og snø 

forholdene var som forutsatt; ved å flytte arrangementet fra ultimo mars til primo mars mente 

Presidentskapet at vi ville unngå et skirenn i regnvær på holkeføre. Nå ble riktignok motsetningen 

noe større enn håpet – det var nemlig svært så kalt og litt vind. 

22 medløpere og tre gjester møtte opp i ullundertøy og med fulle pontifikalier i det flagget ble heist. 

Så referer jeg rennleders korte kommentar: 

«Dette er resultater fra den kaldeste Skifestival i moderne tid: 
Antall deltakere Skirenn: 15 (Resultater: 7 lik tid, dvs. 0 tidsdifferanse) 
Hopprenn kansellert (Testing av hopp-profiler derfor ikke aktuelt) 
Følgelig ingen premiering pga. ikke fullverdig konkurranse samt litt for mange med 0 tidsdifferanse. 
Vellykket servering og konsum av suppe + innendørs pølser.» 

De resterende medløpere ble satt til administrative gjøremål i målområdet. Rennlegen var også i 

beredskap og delte rundhåndet ut rennleders varme drikke med og uten. Den krevende løypen 

medførte at hver startende fikk 3.3 km på sitt løperkort. Et unntak her var Presidenten som av sin 

fastlege hadde startforbud men som likevel snek seg rundt i sin egen noe kortere trase. Flott 

innsatts! 

Seksa er nå en tradisjon og årets sto ikke tilbake for noe. Tradisjonelle taler og hilsener ble avholdt; 

Odd Arne’s gode historie konsentrerte seg rundt ord og uttrykk som saken er biff og opprinnelsen til 

slike. Erik takket for maten og var opptatt av eldre menyer som han holdt opp mot dagens. Kokken 

viser stadig progresjon og en kan undres over hvor dette vil ende. 

Etter middagen ble Nils Petter overrakt blomster for sine 75 år. Petter fyller 80 i disse dager og det 

ble feiret utenriks, blomstene blir ettersendt. Referat fra Admiralforsamlingen ble lest - og til tross 

for et par leserinstrukser påført med blyant - ble referatet godkjent. 

Admiralsekretæren viste lysbilder og video fra hans opphold i Korea under OL. Dette ble 

tilsynelatende tatt godt i mot og særlig imponerte våre venner i Seoul med sitt kraftige HHH. 

Av forskjellige årsaker – som forklart - var det kun Den Sterke Stavs pokal som ble utdelt og Dag var 

den fortjente vinner av kunnskapskonkurransen. På dette tidspunkt var imidlertid Dag allerede gått 

hjem og pokalen blir ettersendt via et høvelig spisested.  Anders og Gerhard lå likt an til annen plass. 

Per Chr påpekte at reglene for en slik situasjon er nedskrevet på et ark, men det var tydelig at 

Rennleder ikke hadde dette arket med seg. Derfor ble det utdelt to andre plasser og ingen 3. Det ble 

ikke mottatt noen protester på denne avgjørelsen. 

Da var klokken blitt 22:50 og etter et kvarters fortsatt hyggelig samvær forlot - som allerede omtalt - 

Nils Peter lokalene og årets Skifestival gikk over i historien. 



 


