
Referat – SKIFESTIVALEN 12. MARS 2013 
 
Årets skifestival ble avviklet i tradisjonelle former tirsdag 12. mars 2013  i Sørkedalens 

IF flotte løypeanlegg og i Bergendahlstua. 

 

20  aktive medløpere stilte til start. Nyutnevnt løypesjef Edgar hadde returnert  fra 

Maridalen. Kommet på sporet i Sørkedalen, og lagt opp til en krevende, men samtidig 

inspirerende løype med en god blanding av motbakker og utforbakker. Vendingspunktet 

voldte en smule hodebry, men bygdeveien lå der som et godt merke for ikke-passering.  

 

Skirennene ble gjennomført med vanlig pomp og prakt under rennleder Per Christians’ 

myndige hånd. Med tradisjonell inntaking av dop på suppestasjonen, entusiastisk 

administrert av nyutnevnt rennlege Hans Borti. Dog forvirret av noe kalt alkoholfri 

drikke. Dop utdeling både før, under og etter målpassering, inspirerte til full fart fra start. 

Utholdenhetsdelen – langrennet – ble gjennomført i kjent stil, men noen av medløperne 

forsøkte seg på en ’shortcut’, men måtte gå rundt snehaugen og starthytta for mellom- og 

målpassering.  

 

Hopprennet - ble deretter gjennomført i regi av hoppsjef Morten, assistert av løypesjef 

Edgar,  som hadde fått frie tøyler av rennleder Per Chr. Hoppbakken hadde en meget god 

profil, med fin oppdrift, og muligheter til å ta seg inn. K 2,5 som var det kritiske punkt, 

ble  nesten ikke overhoppet. De tre dommere, Erik K, Per Christian og Hans Borti  hadde 

en vanskelig oppgave og ble nok blendet av at enkelte medløperes’ telemark nedslag helt 

ut på sletta.  

Tjenester fra foreningens rennlege ble ikke påkrevet,  for han var hjertelig tilstede, med 

nyinstallert hjertestarter i langrennslokalene. 

Etter rennet var det gjennomføring av kunnskapsprøven, av en for medløperne høy 

vanskelighetsgrad, som vanlig i regi av rennlederen. 

 

Presidenten ønsket velkommen til bords med noen få, og forbausende meningsfylte ord.  

Det ble, igjen tradisjonen, fra peisestuen, tro fortært en forrett av gravet laks etterfulgt av 

finnbiffgryte og avsluttet med en karamellpudding som frembrakte høylytte ovasjoner fra 

deltakerne. Erik A’s  ’’takk for maten’’ tale ble meget lang, men vi skjønte til slutt at det 

var takk for maten han fremførte. Alex fortalte Den gode historie. 

 

Rennleder beregnet, sammenstilte, og harmoniserte resultatene fra Skifestivalen.  

Gullpokalen (utholdenhet, spenst) gikk til årets klubbmester Svein N, med sølvmedalje til 

Nils Petter , og bronse til Erik A.  

Gullmedalje og Stavens pokal for store kunnskaper gikk i år til Rolf. Kai fikk 

sølvmedalje, og Per S fikk bronse. Enerholts Racing-pokal til årets medløper ble tildelt 

Odd Christian. Vel blåst !!! 

Jubilantene; Petter ble overrakt blomster for 75 år, og Nils Petter ble hyllet for 70 år.  

Tjerand Skåre har meldt seg ut og takket per brev for nærmere 22 års medlemskap, i en 

alder av 87 år. 

 


