
Referat fra Skifestival, Fossum 23 mars 2017 

«Ser flott ut og veldig god kvalitet! Nå har vi flagg for de neste hundre år!» slik lød ordene da 

Rennleder presis kl 1700 foldet ut og heiste vårt nye flagg til stor jubel fra medløperne. Flagget ble 

møtt av flerfoldige 3xHHH og vaiet straks fint i vinden. Derved var årets skifestival i gang. 

Langrenns traséen var satt av Rennleder og var som vanlig 1km x 2 i krevende terreng. Morten sto 

selv for start, tidtaking og målfotografering og hadde hendene fulle av papirer og dokumenter. I fjor 

klaget han over at det ble kaldt på hendene men dette var intet problem i år da temperaturen var 

godt på pluss siden. Torstein var for anledningen utnevnt til rennlege og sto for styrkedrikke. I tillegg 

brakte mesterkokken pølser til matstasjonen og disse ble servert av Eivind. Alt dette medførte lange 

køer ved energipostene og Rennleder virket til tider oppgitt over at ingen ville starte. Men til sist 

kunne han melde at alle 8 deltakere var underveis. Det isete føre gjorde at flere varianter av 

skiunderlag ble utforsket uten at noen bastant konklusjon ble bekjentgjort, og vi registrerte at selv 

garvede skiløpere utførte uønskede rundkast som følge av føret.  Referenten forsøkte seg for første 

gang med feller som underlag men gikk ikke i fella. Det ble også registrert to medløpere som la i vei 

til fots men en antar at disse startet utenfor konkurranse. Etter at to runder var fullført viste det seg 

at lagene lå temmelig likt an og spenningen var til å føle på før hopprennet. 

Dommerduoen besto av Morten og Rolf; til sammen kapasiteter som skulle tilsi en rettferdig 

dømming. Kun fire modige medløpere følte seg kvalifisert til hopprennet.  Slik bakken fortonte seg 

var den en utfordring for de flest da det særlig rundt K-punkt var temmelig isete. Men etter at 

hoppsjefen selv prøvehoppet følte de øvrige hoppere at risikoelementet var betydelig overdrevet.    

Det virket som om hopperne likevel var noe reserverte; det var få eller ingen som kastet seg 

fremover for å «følge etter skia» fra hoppkanten. Ei heller ble det registrert noen ny rekord relatert 

til målestaven for «han hopper høyest».  Men til tross for dette, flere hoppere tok seg tid til å hilse 

hoppledelsen mens de ennå var i svevet.  Dette er en god skikk og som åpenbart gir en god score hos 

dommerne. Det ble gjennomført to tellende omganger og det antatt beste hopp ble gjort gjeldende.  

Før vi forlater skiarenaen vil jeg nevne alle de skuelystne fra Fossum IL. Vi ble tatt godt imot med smil 

og latter, men de var tydelig overrasket over skiantrekk, nikkers isteden for kondomdress og vår 

median alder. Et par 11 år gamle langrennsjenter ble dypt bekymret da de så våre fall og ilte til for å 

hjelpe, men var tydelig lettet da de forsto at det var ingen alvorlige skader. 

Vel tilbake i klubbhuset besvarte vi quiz-skjemaet, denne gang med forståelige spørsmål, deretter var 

tiden kommet til seksa. Etter en noe famlende start fra stedfortredende president sin side hvor han 

bl a blandet presidentens rolle med admiralsekretærens, ble det formelle tilbakelagt og vi ga oss over 

til koldtbordet med varmretter. Dette var rett og slett fantastisk; at vi ved avreisen ble utstyrt med 

doggybags skyltes ikke kvaliteten men kvantiteten av god mat. Underveis i måltidet ble vi behørig 

underholdt av de programmessige taler; Den gode historie igjen muntert fremført av Kai og Takk for 

maten fremført av Anders Sverre. Sistnevnte taler og tale hadde visstnok en modningstid på ett år og 

ut i fra resultatet å dømme kan slik modning anbefales.  

Kaffe med små kaloriholdige kaker og avec ble avviklet parallelt med premieutdelingen. Her dukket 

det opp flere overraskelser.  



Gullpokalen ble vunnet av Per, deretter fulgte hoppsjef Edgar og Erik A som hhv 2 og 3. For å 

bekrefte et riktig og uhildet resultat fikk undertegnede innsikt i rennleders dokumentasjon, 

dog uten at jeg ble vesentlig klokere av det. 

 I kunnskapskonkurransen var det også close race og med meget gode scores. Den Sterke 

Stav’s pokal ble vunnet av Svein, men først etter at han ble skilt fra Anders ved sudden death 

avgjørelse. Anders og Svein hadde nemlig lik poengsum og måtte skilles ved 

oppfølgingsspørsmål. Svein ble da tildelt den sure annen plass og Kai ble nummer tre.  

«Årets medlem» tildeles Racing pokalen og i år var dette Kai. Kai har over lang tid vært et 

muntrasjonsråd og kilde til mange gode taler. Kai sier alltid ja og leverer kvalitet med humor 

og snert! 

Innen ca kl 23 var nok en vellykket skifestival over og alle kom seg ut innen Eivind slukket lyset. 

 

 

 


